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ПЕРЕДМОВА 

Мова — це продукт творчості багатьох поколінь, неоці¬ 
ненне надбання кожного народу. У мові, як І в її носія — 
народу, — своя історія, своя Історична доля. 
Складний багатовіковий історичний шлях розвитку 

пройшла й українська мова. Належачи до східнослов’янсь¬ 

кої групи слов’янських мов, вона разом з- російською та 
білоруською мовами бере свій початок від спільного пред¬ 

ка — давньоруської мови, що у VII—VIII ст. розвину¬ 
лася на грунті споріднених говорів праслов’янської мови. 

Відомі історичні фактори спричинилися до того, що єди¬ 
на колись давньоруська народність у XIII—XIV ст. да¬ 
ла початок розвитку хоч і тісно спорідненим і завжди 
взаємопов’язаним між собою, але вже окремим Народнос¬ 
тям, а тим самим і окремим їх мовам — російській, укра¬ 

їнській та білоруській. 
У XIV—XV ст. на східнослов’янській основі за відомих 

історичних обставин сформувалася спільна для україн¬ 
ців і білорусів актова мова, що живилася з народних дже¬ 
рел. І в цей період, і пізніше вона визнавалася офіцій¬ 

ною мовою Великого князівства Литовського, уживалася 
в адміністративно-юридичних документах і навіть у дер¬ 
жавному управлінні в Польщі та Молдавському 
князівстві. 
У XVI—XVII ст. в українській та білоруській писем¬ 

них мовах розвиваються нові стилі й жанри, з’являються 
видатні твори світського і конфесійного письменства. 

Але в умовах жорстокого соціального і -національного 
гноблення українського і білоруського народів, релігій¬ 

ного переслідування, інтенсивної єзуїтсько-католиць¬ 
кої та магнатсько-шляхетської експансії на українські й 
білоруські землі ці культурно-мовні досягнення були 
можливими лише завдяки патріотизмові і стійкості ниж¬ 

чих та середніх верств суспільства, постійним козацько- 
селянським рухам і повстанням народних мас, актив¬ 
ній і самовідданій культурно-оевітннцькій діяльності 
міських братств, високопатріотичному подвигові діячів 
східнослов’янської культури й науки, братерській друж¬ 

бі, взаємопідтримці та культурним зв’язкам всіх трьох 
східнослов’янських народів. Мови трьох братніх народнос¬ 
тей — російської, української і білоруської — і в цей 

: історичний період їх життя зберігали свою східнослов'’янсь- 
! ку основу і спорідненість. 

Однак будь-які перспективи розвитку української мо¬ 
ви, як писемно-літературної, так і усно-розмовної, за та- 

і ких умов, звичайно, були неможливі. Історичний акт 
возз’єднання України з Росією у 1654 р. назавжди зв’язав 
єдинокровні народи-брати для спільної боротьби і спіль¬ 

ного розвитку, що відкрило нові обрії для розвитку й 
української літературної мови. Незважаючи на велико- 

державницьку дискримінаційну політику царизму, 
український народ при підтримці братнього російського 
народу, його найкращих синів зміг розвивати далі свою мо¬ 

ву, культуру й освіту. Спільна боротьба російського й укра¬ 
їнського народів проти внутрішніх експлуататорів та іно¬ 

земних загарбників стала невід’ємною ознакою їхньої істо¬ 
ричної долі. «Український народ, який пройшов з великим 
російським народом довгий шлях спільної революційної 

! боротьби, перший слідом за російськими братами став на 
: шлях Жовтневої соціалістичної революції, поклавши по¬ 
чаток нової славної епохи своєї історії»1. 
Завдяки мудрій ленінській національній політиці на- 

! тої Комуністичної партії українська мова досягла тих 
вершин-розвитку, які характеризують розвинені Літера¬ 
турні 'мови нашого часу. «Демократична держава,— від¬ 

значав В; І. Ленін ще в дореволюційний час,— безумовно 
повинна визнати повну свободу рідних мов і відкинути 

і всякі привілеї бдгіїєї з мов»3. «...Сприянйя не тільки фак- 
! тичНІй рівноправності, а й розвиткові моВи, літератури 
і трудящих мас пригноблюваних раніше націй1 для усунення 
всіх слідів успадкованого від епохи капіталізму недовір’я 
і відчуження»3 В. І. Ленін розцінював як оДин із вирі¬ 

шальних принципів національної політики Комуністич¬ 

ної партії. 
Українська мова розвивається в дружній сім’ї мов 

усіх народів великого Радянського Союзу. Під прапором 

1 Тези про 300- річчя возз’єднання України з Росією 
(1654—1954 рр.), схвалені ЦК КПРС. К., Політвидав 
УРСР, 1954, с. 17. 

2 Ленін В. І. Повне зібрання творів, т. 25, с. 69. 
3 Ленін В. /. Повне зібрання творів, т. 38, с. 108. 
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пролетарського інтернаціоналізму відбувається дедалі 
більше зближення соціалістичних націй, посилюється їх 
взаємовплив і взаємозбагаченню Л. І. Брежнєв у своїй 
доповіді «Про п’ятдесятиріччя Союзу Радянських Со¬ 
ціалістичних Республік» відзначав: «У нашій країні наро¬ 
дилось і зміцніло велике братерство людей праці, об’єд¬ 
наних, незалежно від їх національної приналежності, 
спільністю класових інтересів і цілей, склалися небува¬ 
лі в історії відносини, які ми по праву називаємо ленінсь¬ 
кою дружбою народів»4. Колективізм, дружба всіх наро¬ 
дів країни — це міцна запорука її успіхів в усіх ділянках 
комуністичного будівництва, у виконанні величних на¬ 
креслень партії, прийнитих XXV з’їздом КПРС. «Атмос¬ 
фера справжнього колективізму і товариськості, згурто¬ 
ваність, дружба всіх націй І народів країни, які міцні¬ 
ють день у день, моральне здоров’я, яке робить нас силь¬ 
ними, стійкими, такими є яскраві грані нашого способу 
життя, такими є великі завоювання соціалізму, що увійш¬ 
ли в плоть і кров нашої діяльності»5. 
Ці важливі фактори знаходять своє повне відображення 

і в розвитку мов соціалістичних націй на шляхах їх взаємо¬ 
дії та взаємозбагачення, вироблення певних рис спільності 
розвитку. Питання закономірностей розвитку національних 
мов у процесі розгорнутого комуністичного будівництва, 
ролі російської мови як мови міжнаціонального спілкуван¬ 
ня народів СРСР1 яка щедро допомагає у збагаченні і роз¬ 
витку всіх національних мов, перебувають у центрі уваги 
сучасного радянського мовознавства. 

Велика увага приділяється створенню фундаментальних 
праць, присвячених лексичному складові, граматичній 
будові й функціонуванню мов народів СРСР, в тому чис¬ 
лі української. Серед таких протягом останніх десятиріч 
у нашій республіці треба згадати шеститомний «Укра¬ 
їнсько-російський словник» (1953—1963), двотомний 
«Польсько-український словник» в трьох частинах (1958— 
1960), тритомний «Російсько-український словник» 
(1968), «Сучасна українська літературна мова» (у п’яти 
книгах) (1969—1973), багатотомний «Словник української 
мови», сім томів якого вже побачили світ, «Етимологіч¬ 
ний словник української мови», укладання якого нещо¬ 
давно завершено в Інституті мовознавства ім О. О. Потеб¬ 
ні АН УРСР, та Ін. 

Відомо, що такі багатотомні праці, як перекладні і тлу¬ 
мачні словники, Діалектологічний атлас української 
мови, вимагають великої підготовчої роботи. Своїми до¬ 
сягненнями українське радянське мовознавство, як і 
мовознавча наука всіх братніх радянських республік, 
завдячує повсякденному піклуванню Комуністичної пар¬ 
тії і Радянського уряду про розвиток української мови і 
українського мовознавства. Це є очевидним і незапереч¬ 
ним доказом брехливості буржуазно-націоналістичної і 

взагалі антирадяиської пропаганди, яка перекручує фак¬ 
ти розвитку української мови і замовчує успіхи радянсь¬ 

кої лінгвістичної науки. 
Нове фундаментальне дослідження з українського мово¬ 

знавства — двотомний Словник староукраїнської мови 
XIV—XV ст.—результат багаторічної праці колективу мо¬ 
вознавців Інституту суспільних наук АН УРСР у Львові. 
Цей труд можна було здійснити лише з належним знан¬ 
ням не тільки історії рідної мови і основ історичної лексико¬ 
графії, але ще й палеографії, соціальної І культурної іс¬ 
торії сусідніх слов’янських народів та їх мов. До його 
завершення необхідно було провести велику роботу по зби¬ 
ранню матеріалів, їх розписуванню і створенню багатоти¬ 
сячної належно систематизованої картотеки, а також різ¬ 
них перехресних картотек, інструкцій тощо. 

Актуальність, наукове та загальнокультурне значення 
словників давньої мови кожного народу з багатою і ба¬ 
гатовіковою традицією писемності — загальновідомі. Та¬ 
кі словники необхідні, з одного боку, для глибокого науко¬ 
вого вивчення історичного минулого конкретної мови, 
оскільки, як говорив Ф. Енгельс, «матерія і форма рідної 
мови» стають зрозумілими тільки тоді, коли простежується 
її виникнення і поступовий розвиток, а це неможливо, ко¬ 
ли не приділяти уваги, по-перше, її власним відмерлим 
формам і, по-друге, спорідненим живим і мертвим мовам»6, 

а з другого — для задоволення багатьох практичних по¬ 
треб: з’ясування значення незрозумілих слів і словоспо¬ 
лучень історичного минулого, а також тих чи інших понять 
і фактів суспільно-політичного, суспільно-економічного і 
культурного життя народу в минулому. Ось чому історич¬ 
ні словники різних мов розцінюються не лише як вузько- 
галузеве суто мовознавче наукове надбання, а як надбан¬ 
ня загальнонаукове, загальнокультурне. 

Над історичними словниками своїх мов працюють 
зараз учені майже всіх слов’янських народів. Нині вже 
можна вітати опубліковані перші три випуски «Слова- 
ря русского язьїка XI—XVII вв.» (М., «Наука», 1975— 

1976), сім томів «5іо\упіка зіагороізкіе^о» (XIV—XV ст.) 
(\Уаг82а\уа, 1953—1976) та вісім томів «Зіошпіка роїзгсгух- 
пу XVI \уіеки» (\УгосІа\у — \Уагзга^а — Кгако\у, 1966— 
1974), Недавно був випущений для широкого обговорення 
грунтовний пробний зошит Історичного словника словаць¬ 
кої мови (Див.: Зіоуепзку йізіогіску зіоупік г ргебрі- 
зоупєйо оЬ<1оЬіа. Шагкомгу гозіі. Вгаіізіауа, уусі-уо 
Зіоуепзке) Акасіешіе УіесІ, 1973). 
Слід відзначити, що з виходом у світ історичних словни¬ 

ків усіх слов’янських мов славістика й індоєвропеїстика 
в цілому одержать неоціненний науковий матеріал для 
різних аспектів порівняльного вивчення слов’янських 
і, ширше,— індоєвропейських мов. 
Словник староукраїнської мови XIV—XV ст. є першим 

етапом у систематичному описі словникового складу дав¬ 
ньої української мови. Продовженням її будуть історичні 

6 Енгельс Ф. Анти-Дюрінг. Переворот в науці, учине¬ 
ний паном Євгеном Дюрінгом.— Маркс К.» Енгельс Ф. 
Твори, т. 20, К., 1965, с. 313—314. 

4 Брежнєв Л. І. Про п’ятдесятиріччя Союзу Радян¬ 
ських Соціалістичних Республік. К., Вид-во політичної 
літератури України, 1973, с. 12. 

5 Матеріали XXV з’їзду КПРС. К., Вид-во політичної 
літератури України. 1976, с. 98. 
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словники наступних періодів розвитку староукраїнської 
мови в зв’язку з історією українського народу. Укладан¬ 
ня історичного словника української мови за окремими пе¬ 
ріодами її розвитку дасть можливість якнайповніше ви¬ 
користати в ньому матеріал писемних пам’яток, а також 
грунтовніше і всебічніше висвітлити історичну мовну дійс¬ 

ність з увагою до хронологічних, територіальних, а в піз¬ 
ніших періодах — і жанрово-стильових особливостей. 
Обмеження словника хронологічними рамками XIV-— 

XV ст. з умовно прийнятими початковою і кінцевою дата¬ 
ми—1300—1500 рр.—мотивується і особливістю цього 
періоду в історичному розвитку української мови (поча¬ 
ток ЇЇ відокремленого, оригінального розвитку), і жанро¬ 

во-стильовою однотипністю мови збережених писемних 
пам’яток 
У словнику подається не тільки максимально повний вик- 

ладуусіх наявних значень, семантичних відтінків, слово¬ 
сполучень з докладною І в багатьох відношеннях оригі¬ 

нальною розробкою статей службових слів за всіма їх 
синтаксичними функціями, причому вперше в лексикогра¬ 

фічній практиці із зазначенням засвідченої фонетичної 
І навіть графічної варіантності слів, що матиме велике нау¬ 
кове і практичне значення для вивчення історичної грамати¬ 
ки і фонетики української мови. Тут запроваджується циф¬ 
рова статистика значень, семантичних відтінків і функцій 
засвідчених у пам’ятках слів, а також усіх наявних фо¬ 
нетичних і графічних варіантів у формах з різними де¬ 
формаціями включно. Взаємопов’язування словотворчих 
варіантів синонімічних слів, застосоване в словнику, 
полегшує користування ним з науково-дослідною і прак¬ 

тичною метою. 
Поряд із загальними назвами Словник староукраїнсь¬ 

кої мови подає і різноманітні типи засвідчених у пам’ят¬ 
ках писемності XIV—XV ст. власних назв — особових і 
географічних. Крім суто лінгвістичної інформації сло¬ 
вотворчого і фонетичного характеру, цей ономастичний 
матеріал суттєво доповнює і поширює наше уявлення про 
тогочасний словниковий склад мови, оскільки власні наз¬ 

ви в багатьох випадках були утворені від таких загаль¬ 
них назв, що з різних причин не знайшли відображення у 
текстах документів. 
Позитивною рисою словника є послідовне врахування 

мовних фактів з різних територій поширення староукра¬ 
їнської мови, що має важливе значення не тільки для сту¬ 
дій з історичної діалектології, а й для істориків, зокрема 
для дослідників історії середньовічного права та юрис¬ 

пруденції, економічних відносин, адміністративного по¬ 
ділу та ін. 

Цінним є те, що при розробці статей-слів іншомовного 
походження у словнику вказується не тільки мова, з 
якої походить те чи інше слово, а й та мова, через посеред¬ 

ництво якої воно у свій час потрапило до української. 
Таким чином, Словник староукраїнської мови є не тіль¬ 

ки інвентарем лексичного складу писемно-літературної 
мови XIV—XV ст., зафіксованого у строго і цілеспрямова¬ 

но відібраному колі пам’яток. Він є базою і для етимоло¬ 

гічних досліджень, і для порівняльного вивчення слов’ян¬ 

ських мов, зокрема процесів взаємодії слов’янських 
мов та їх контактів з іншими слов’янськими та неслов’янсь¬ 
кими мовами. Отже, маючи лінгвістичний характер, слов¬ 
ник разом з тим є фундаментальною працею з історії 
українського народу, його писемності й культури. 
Немає сумніву, що Словник староукраїнської мови 

XIV—XV ст. матиме широке наукове і загальнокультурне 
значення, служитиме надійним джерелом для досліджен¬ 
ня різних питань історичного розвитку східнослов’янсь¬ 

ких мов і даватиме різноманітну історико-культуриу ін¬ 
формацію. Адже вій охоплює мовний матеріал писемних 
пам’яток початкового періоду розвитку окремих східно¬ 

слов’янських мов і в ньому знайшли своє відбиття різні 
поняття, назви, найменування, значення, їх відтінки, 

пов’язані з побутом і суспільно-політичним та суспільно- 
економічним життям, успадковані безпосередньо Із спіль¬ 

носхіднослов’янської давньоруської мови і не зниклі в 
дальшій історії братніх мов. Оскільки словник базується 
на матеріалах актової мови, що сформувалася на спіль¬ 
ній українсько-білоруській мовній основі, то, цілком при¬ 
родно, він матиме величезне значення не тільки для укра¬ 

їнського мовознавства, історії й культури українського 
народу, а й для білоруського народу, для глибокого ви¬ 

вчення всієї спільності братніх мов — російської, українсь¬ 
кої і білоруської. Важко переоцінити його значення і для 
різнобічного вжитку на молдавському і румунському нау¬ 

ково-культурному грунті. Цінні інформації знайдуть со¬ 
бі в ньому і дослідники історії та культури Литви і Польщі. 
Словник староукраїнської мови XIV — XV ст. побу¬ 

дований з урахуванням останніх досягнень вітчиз¬ 
няної і зарубіжної слов’янської історичної лексико¬ 

графії. У ньому застосовано ряд специфічних оригіналь¬ 
них лексикографічних прийомів. Деякі з иих, можливо, 
викличуть і дискусійні міркування. Але немає сумніву, 
що ця праци дозволить ввести в науковий обіг великий 
обсягом, належно систематизований і прокоментований ма¬ 

теріал і стане базою дли подальших поглиблених дослі¬ 
джень у різних галузях сучасної науки про історію мови. 
Та цим не вичерпується важливе наукове і загально¬ 

культурне значений словника. Побудований на мовному 
матеріалі широкого кола писемних пам’яток, що в бага¬ 
тьох випадках раніше були в науці маловідомі або й зов¬ 

сім не використовувались, він містить нові переконливі 
свідчення спільного походження східнослов’янських на¬ 

родів і їх мов від єдиної колись давньоруської народності 
й давньоруської мови. Цим саме матеріал словника спрос¬ 
товує антинаукові вигадки ідеологів і апологетів українсь¬ 
кого буржуазного націоналізму, що намагаються фаль¬ 
сифікувати історію східнослов’янських народів та їх мов, 
зокрема їх спільне походження. Безперечно, Словник ста¬ 
роукраїнської мови XIV—XV ст. буде належно оціне¬ 
ний науковою громадськістю. 

Академік /. К. Білодід 





9 — 

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ 
«СЛОВНИКА СТАРОУКРАЇНСЬКОЇ 

МОВИ XIV — XV СТ.» 

Історичний словник мови народу виконує подвійну функ¬ 
цію — суто наукову і загальнокультурну. Будучи інвен¬ 
тарем словникового складу попередніх сторіч, метрикою 

.слова і його форм, дзеркалом його кількісного росту та 
смислової еволюції, історичний словник становить фунда¬ 
ментальну базу для всебічного вивчення мови минулого. 
Без нього багато проблем не можна вважати остаточно роз¬ 
в'язаними. Велике значення історичного словника І для 
історика широкого профілю в його роботі над давніми 
текстами, і для історика літератури стародавньої доби. 

Історичний словник — це водночас і важлива пам’ятка 
історії народу. Відбитий у ньому лексичний склад мови 
свідчить про ступінь розвитку народу досліджуваної епо¬ 

хи, про коло його духовних інтересів, про його звичаї, 
побут, рівень матеріальної культури. 

З історії укладання Словника. До виходу в світ «Історич¬ 
ного словника українського язика» за ред. Є. Тимченка 
функції історичного словника української мови викону¬ 
вали певною мірою «Материальї для словари древнерус- 
ского язьїка» І. І. Срезневського \ які містять чималий 
матеріал і з пам’яток української мови. Проте, незважаю¬ 
чи на свою монументальність, цей словник лише умовно 
міг служити довідником з лексики староукраїнської мови. 

Виходячи із застарілих на наш час методологічних пози¬ 
цій, І. 1. Срезневський одним терміном «древнерусский» 
охоплює і пам’ятки періоду давньої Русі XI—XIII ст., 
і староукраїнські, старобілоруські, староросійські дже¬ 

рела аж до XVIII ст. Отже, щоб установити, до складу 
якої мови належить слово — давньоруської чи староук¬ 

раїнської, необхідно керуватися локалізацією і хроноло¬ 
гією цитатного матеріалу. Широке охоплення пам’яток 
писемності, з XI по XVIII ст., відбилося негативно в слов¬ 
нику Срезневського на повноті вибраного матеріалу. 
Першою спробою заповнити існуючу в українській на¬ 

уковій літературі прогалину—скласти історичний словник 
тільки на основі пам8яток української мови — була ко¬ 

лективна праця за ред. Є. Тимченка «Історичний слов¬ 
ник українського язика», перший зошит якого (А — В) 

. 1 Див. Срезневский И. И. Материальт для сло- 
варя древнерусского язьїка, т. І—III, СПб., 1893—1912. 

вийшов друком 1930 р,2 У 1932 р. було випущено другий 
зошит (Г — Ж) першого тому словника 3. 
Комісія історичного словника УАН за програмою-мак- 

симум повинна була скласти реєстр словника на підставі 
всього мовного матеріалу пам’яток української мови від 
найдавніших часів до XIX ст. Безумовно, поставлене зав¬ 
дання було надто широким і тому комісія постановила 
видати зібраний уже матеріал в 4—5 томах. Як свідчить 
список джерел, доданий до першого тому, у словнику ви¬ 
користано пам’ятки писемності XIV—XIX ст. Проте їх 
зіставлення показує, що історичний словник за ред. Є. Тим¬ 

ченка побудований в основному на матеріалах XVI— 
XVIII ст. 

Питання розмежування українських і білоруських пам’я¬ 
ток писемності XV—XVII ст. у цьому словнику спиралося 
не на мовний, а на територіальний принцип. Виділення 
білоруського лексичного матеріалу Є. Тимченко уважав 
завданням майбутнього, коли вийде друком історичний 
словник білоруської мови. 

Певні застереження викликає метод вибирання словни¬ 
кового матеріалу з пам’яток письменства, обминання слів 
іншомовного походження, які історичний словник за 
ред. Є. Тимченка без достатніх аргументів відніс до інди¬ 

відуального стилю автора. Історичний словник української 
мови повинен відбити мову пам’яток писемності різних 
століть і різних стильових жанрів у всій складності їх 
лексичних компонентів. 
Незважаючи на ті недоліки, що виникли як у процесі 

укладання, так і друкування словника, перший том «Іс¬ 
торичного словника українського язика» становив знач¬ 

ну подію в українському мовознавстві. Він і сьогодні 
залишається цінним надбанням української мовознавчої літе¬ 
ратури і часто стає в пригоді дослідникам української мови. 
Враховуючи досвід укладання історичних словників в 

інших слов’янських країнах та власні можливості, колек- 

2 Див. Історичний словник українського язика, т. І, 
зошит І, Харків — Київ, Державне вид-во України, 
1930. 

3 Див. Історичний словник українського язика, т. І, зо¬ 
шит II, Харків — Київ, «Українська радянська енцикло¬ 
педія», 1932. 
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ти в відділу мовознавства Інституту суспільних наук присту¬ 
пив до створення першої ланки в серії історичних словників 
української мови — Словника староукраїнської мови XIV— 

XV ст. У 1957 р. почалося упорядковування переданих від¬ 
ділові Інститутом мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР 
матеріалів картотеки, икі залишилися після роботи над 
словником за ред. Є. Тимченка. Після того як була вста¬ 
новлена їх непридатність і неможливість використання 
в роботі над новим Словником староукраїнської мови 
XIV—XV ст., постало завдання виявлення архівних ма¬ 
теріалів, що могли лягти в основу Словника, тобто скла¬ 

дення докладної бібліографії пам’яток староукраїнського 
письменства XIV—XV ст., неопублікованих, рукописних 
і опублікованих. Науковими співробітниками відділу були 
обстежені архіви і рукописні відділи бібліотек Москви, 
Ленінграда, Києва, Вільнюса, Кишинева та ряду облас¬ 
них центрів УРСР. Зважаючи иа мовну близькість україн¬ 
ських і білоруських пам’яток писемності XIV—XV ст., 
усі взяті на облік пам'ятки цього періоду були проаналі¬ 
зовані з погляду їх мовних особливостей. Наступним ета¬ 
пом підготовчих робіт було опрацювання попереднього 
проекту інструкції для укладання картотеки Словника 
і ознайомлення з ним усіх мовознавчих осередків УРСР. 
Укладання картотеки було завершено в 1962 р. Вона 
налічує близько 260 тисяч карток і містить до 12 тисяч 
слів. 

Паралельно з укладанням картотеки Словника опрацьо¬ 
вувався проект інструкції для укладання Словника, в 
якій з’ясовувалися принципи його побудови. На її основі 
було укладено в 1963 р. пробний зошит Словника, що по¬ 
служив підставою для широкої наради, яка відбулася 
в 1965 р. В основному схвалені, загальні принципи укла¬ 
дання історичного словника української мови були допов¬ 
нені зауваженнями і побажаннями мовознавців УРСР, 
Москви, Ленінграда, Мінська, Вільнюса, Самарканда. 
Протягом 1964—!968 рр. був укладений перший том Слов¬ 

ника староукраїнської мови XIV—XV ст. (А—М). Укла¬ 
дання другого тому Словника (Н — 6) завершено в 1974 р. 
Хронологічні рамки Словника. Історичний словник 

української мови повинен охоплювати проміжок часу від 
виділення української мови з давньоруської основи до 
утворення нової української літературної мови, тобто мі¬ 
стити лексичний матеріал починаючи з пам’яток XIV ст., 
коли вже виразно і комплексно виступають риси україн¬ 
ської мови 4, до появи «Енеїди» Котляревського, отже, пе¬ 
ріод XIV—XVIII ст. Проте створення такого словника 
було визнано нереальним: тільки підготовчі роботи 
для його укладання вимагали б десятків років. До того ж, 
як показав досвід слов’янської історичної лексикографії, 
словники, що повинні були відбити лексичний матеріал 
багатьох сторіч, як правило, залишалися незавершеними. 
Завдання створення історичного словника української 
мови, яке стоїть перед українським мовознавством, можна 

4 Див. БулаховськийЛ. А. Питання походжен¬ 
ня української мови, К., Вид-во АН УРСР, 1956, стор.37. 

вважати здійсненним тільки за умови поступового або 
паралельного підготування словників за окремими періо¬ 
дами. З уваги иа жанрову однотипність пам’яток писем¬ 
ності української мови XIV—XV ст., на їх суто юридич¬ 
ний характер, порівняно кількісну обмеженість, що до¬ 
зволила застосування суцільного розписування пам’яток, 
як перший етап у розвитку староукраїнської писемно-лі¬ 
тературної мови виділено період XIV—XV ст. 
Тип Словника. Словник староукраїнської мови XIV— 

XV ст. задуманий за типом «тезауруса», тобто він містить 
всі слова всіх пам’яток указаного періоду, покладених 
у його основу 5. Повне представлення лексики пам’яток 
XIV—XV ст. у Словнику зумовлене важливістю початко¬ 
вого етапу в розвитку української писемно-літературної 
мови, необхідністю виивлення лексичного фонду, з яким 
українська мова вступила на шлях самостійного розвитку. 
Як відомо, українська писемно-літературна мова вперше 
заявляє про себе в жанрі ділової мови. Бар’єр церковно¬ 
слов'янської мови був прорваний у цій ділянці під впли¬ 
вом життєвої необхідності довести текст юридичного до¬ 
кумента до розуміння контрагентів. 
Джерела, використані при укладанні Словника. Оскільки 

Словник староукраїнської мови повинен представляти лек¬ 
сику української мови, його побудовано на основі пам’и- 
ток світського характеру, писаних тогочасною україн¬ 
ською мовою. Пам’ятки культового характеру, писані цер¬ 
ковнослов’янською мовою, не включені в список джерел. 
В основу Словника покладені всі пам’ятки, писані старо¬ 
українською мовою, без уваги до їх територіального по¬ 
ходження, починаючи з суцільних текстів, таких як пе¬ 
реклад статуту Казимира III, описи замків, люстрації 
земель, грамоти, і кінчаючи окремими написами на різно¬ 

манітних предметах, записами на полях книг тощо. Основ¬ 
ну масу становлять грамоти. Не ввійшли до першого тому 
Словника матеріали декількох джерел, опублікованих 
і одержаних після завершення тому. Вони використані 
в роботі над другим томом Словника. Внаслідок цього 
в окремих випадках може виникнути невідповідність циф¬ 
рових показників частоти в тих самих словосполученнях 
в обох томах. Слова, що повинні були ввійти до першого 
тому, будуть подані в додатку до Словника. Для складан¬ 
ня картотеки Словника автори в усіх можливих випадках 
залучали фотокопії рукописів. Проте Словник побудова¬ 
ний в основному иа публікаціях джерел: з 939 одиниць, 
що послужили матеріалом для картотеки Словника, 132 
одиниці розписані з фотокопій оригіналів та факсиміле, 
85 з видань, звірених з оригіналами, і 722 одиниці з ви¬ 
дань. Відмовитися від недосконалих у лінгвістичному 
відношенні видань означало б відмовитися взагалі від 
створення словника цього періоду. 
В основу відбору пам’яток для Словника староукраїн¬ 

ської мови XIV—XV ст. покладено мовний принцип. Та- 

5 Див. ІД е р б а Л. В. Опьіт общей теории лексико- 
графии.— «Избранньїе работьі по язьїкознанию и фонети- 
ке», т. І, Л., Изд-во ЛГУ, 1958, стор. 69. 
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ким чином розв’язано в Словнику складне питання роз¬ 
межування староукраїнських і старобілоруських пам’яток 
писемності періоду XIV—XV ст. Генетична близькість 
обох народів, спільне перебування значної частини 
українських земель разом з білоруськими в межах однієї 
держави, Великого князівства Литовського, спільна праця 
українців і білорусів у тих самих урядових канцеляріях, 
однакові західнослов’янські впливи, спільний вклад у 
створення «західноруської» писемно-літературної мови 
зумовили мовну близькість пам’яток української і біло¬ 
руської писемності того часу. Найбільш яскраві розбіж¬ 
ності між обома мовами на фонетичному рівні часто хо¬ 
валися за традиційним етимологічним правописом, а також 
узусом і авторитетом великокнязівської канцелярії. 
У Словнику прийнято таку засаду: якщо пам’ятка вияв¬ 
ляла українські мовні риси — сплутування етимологіч¬ 
них То—и, ьі—и, зміни о, е в новому закритому складі то¬ 
що,— вона вважалася належною до джерел української 
мови. І навпаки, коли пам’ятка характеризувалася біло¬ 
руськими мовними особливостями — послідовним «акан¬ 
ням» — вона не включалася до джерел Словника. Виня¬ 
ток становить білоруська копія українського перекладу 
Вісліцького статуту з виразними слідами «акания», що ви¬ 
никла на переломі XV—XVI ст. Коли ж пам’ятка не ви¬ 
являла ні специфічно українських, ні специфічно біло¬ 
руських мовних рис, вона визначалася за територіальним 
принципом, за місцем написання. Питання мовної прина¬ 
лежності пам’яток, нейтральних за мовою і без місця на¬ 
писання, розв’язується у відповідності до їх змісту, до іс¬ 
торичних даних. 

Значну частину джерел Словника становлять грамоти, 
написані в канцеляріях Молдавського князівства, де «захід- 
норуська» мова вживалася в цей час у юриспруденції як єди- 
на.Мовні особливості цих документів,незважаючи на певний 
процент у них молдаванізмів і середньоболгаризмів, ви¬ 
являють повний збіг з рисами «західноруської» писемио-лі- 
тературної мови, точніше з її українським варіантом. 
На фонологічному рівні в мові грамот, виготовлених у 
канцеляріях Молдавського князівства, виступають: 
1) українські риси, спільні з усіма східнослов'янськими 
мовами (повноголосся, вокалізація ь, ь, розвиток но¬ 
сових і т. ін.); 2) риси, в тій чи іншій мірі властиві всій 
українській мовній території (перехід давньоруського *ь 
в и; зміна давньої якості о, е в новому закритому скла¬ 
ді як результат подовження; сплутування етимологічних 
ьі—и і т. ін.; сплутування неиаголошених е—и: имеиим 
замість имєнєм, Ьіетци замість ївіїппіи і т. ін.); 3) ри¬ 
си, властиві південно-західним говорам української мови 
(сплутування неиаголошених о—у: уживали/оживали; пе¬ 
рехід а в е в позиції після палатальних: узєти, зєть за¬ 
мість узяти, зять; протетичне в- перед початковим а-: 
ватамаиь і т. ін.). 
На рівні словоформ мова грамот, писаних у канцеля¬ 

ріях Молдавського князівства, не відрізняється від мови 
інших пам’яток «західноруської» писемно-літературної мо¬ 
ви. Майже всі форми словозміни в них є континуантами 

флексії давньоруської мови. Привнесені болгарськими і 
молдавськими писарями середньоболгарська орфографія 
(ьі замість оу Лєвовьі), деикі молдавські форми слово¬ 
зміни (типу родового множини оулмилор з молдавською 
флексією -лор), а в сфері синтаксису сплутування відмінків 
як результат утрати відмінкової флексії в середиьоболгар- 
ській і молдавській мовах, нарешті, деякі лексичні молдава¬ 
нами, головним чином у галузі ономастики і назв молдав¬ 
ських реалій, не є, звичайно, органічними рисами мови цих 
грамот. 

Винятково Словник бере до уваги пізніші копії доку¬ 
ментів XIV—XV ст., як, наприклад, копію грамоти ве¬ 
ликого князя литовського Олександра иа поновлення 
привілею Івашкові Гриньковичу на село Осекрово, писа¬ 
ної в 1498 р. (копія XVII ст.) (Державна публічна бібліо¬ 
тека АН УРСР II 22199). 
Принципи побудови Словника. Реєстр Словника. Усі ре¬ 

єстрові слова в Словнику подаються «гражданкою», без 
виносних букв, титл і надрядкових знаків, але із збережен¬ 
ням орфографії оригіналу або видання. З метою спрощення 
набору укладачі відмовилися від таких кириличних і гре¬ 

цьких знаків, як д, ю, , ф, К\, К, Ь£, V (іжиця), і за¬ 
мінили їх сучасними буквами і сполученнями з,о, оу, кс,пс, 
я, є, у або и. Залишено нейотовані юси А, ж та 0. В ілю¬ 
стративному матеріалі вживаються поруч літери оу, у, 
а також і, ї, и та е, є, відповідно до графіки джерела, 
звідки взята цитата. Наведені в Словнику кириличні літери 
зберігаються тільки тоді, коли вони мають цифрове зна¬ 
чення. 
Кожне відмінюване слово, що виступає в реєстрі Слов¬ 

ника, подається в його основній формі: іменники, займен¬ 
ники іменникового типу в називному однини, кількісні 
числівники в називному, прикметники та числівники й за¬ 
йменники прикметникової відміни в називному одниии чо¬ 
ловічого роду, дієслова в Інфінітиві. Якщо слово не за¬ 
свідчене в основній формі або ж виступає з винесеною над 
рядок буквою, воно реконструюється і позначається зіроч¬ 
кою (*борковичь). Слово, засвідчене лише в тексті, пи¬ 
саному латинським алфавітом, наводиться в тій самій 
графіці. Слова, зафіксовані і в латинському, і в кирилич¬ 
ному алфавіті, виносяться в заголовне слово в латинському 
написанні тоді, коли вони, на відміну від кириличного, 
виступають в основній формі або ж коли латинське напи¬ 
сання проливає світло на питання українсько-польської 
фонетичної субституції. 

Крім повнозначних слів і їх фонетичних (л'Ьсь—лись), 
словотворчих (ловищє — ловиско), морфологічних (воє¬ 
водь — воєвода), орфографічних (бирьоу — бїровоу) і гра¬ 
фічних (брагЬи — братАи) варіантів, до реєстру Словника 
входять усі службові слова та їх варіанти. Поряд з загаль¬ 
ними назвами у його реєстрі подаються і власні — особові 
і місцеві — назви, що зустрічаються в пам’ятках XIV— 
XV ст. Складені з двох і більше членів географічні назви.— 
назви населених пунктів, річок, держав,— що становлять 
одиницю номінації, виносяться в реєстр так само, як одно¬ 

членні власні назви (Новоє Село, Малая Ивенка, Вєликоє 
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князство Литовское). Якщо один із членів складеної гео¬ 
графічної назви е водночас заголовним словом іншої слов¬ 
никової статті, воно зв’язується з географічною назвою, 
компонентом якої він є (Новий... Див. ще Новое Село). 
З уваги на неусталеність найменування особи в XIV— 
XV ст., на перехідний період від одночленного до двочлен¬ 
ного, тричленного та описового називання особи у реєстр 
Словника виносяться тільки одночленні особові назви. 
Не виносяться як заголовні слова мікротопоніми (типу 

лЬсь дєдьовь) і описові назви населених пунктів (типу місто 
лудкоє «Луцьк»), що подаються в Словнику на рівні стій¬ 
ких словосполучень у статті на перший член складеної 
назви. Якщо перший член складеного мікротопоніма не 
фігурує як заголовне слово словникової статті, то він ви¬ 
носиться як заголовне слово окремої словникової статті 
(Триб£совскии: Триб'Ьсовскии коургань). Граматичні фор¬ 
ми компонентів мікротопоніма і складеного ойконіма вра¬ 
ховуються у відповідних статтях. Складені мікротопоніми 
і описові ойконіми наводяться, крім цього, в статтях на 
кожен із повнозначних компонентів і відсилаються до від¬ 
повідної статті (Триб^совскии коургань у статті коургань, 
місто луцкоє у статті луцкии). 
Церковнослов’янські і староукраїнські варіанти церков¬ 

них особових назв виносяться як окремі реєстрові слова 
в окремих словникових статтях, пов’язаних між собою 
(Никита — Микита). Проте у випадку, коли на підставі 
форм непрямих відмінків не можна встановити, від якого 
варіанта вони походять, обидва подаються в одній словни¬ 

ковій статті (Михаиль — Михайло). Молдавські варіанти 
церковних особових назв, часто невідмінювані, виступають 
в окремих словникових статтях (Николае). Якщо власна 
особова назва виступає в скороченій формі, на її походжен¬ 
ня вказує відсилання до повної форми співвідносної осо¬ 
бової назви (Адашь... пор. Адамь). 

Морфологічні (воєводь—воєвода) і словотворчі варіанти 
(ловищє — ловиско) загальних назв виносяться в реєстр 
в окремих словникових статтях. У випадку збігу форм не¬ 
прямих відмінків або наявності скорочених написань, з 
яких не можна встановити форми називного однини, вони 
подаються в одній словниковій статті (а(п), апр, а(п)л: 
Априлїи — Априль). 

У реєстр Словника включено всі іншомовні слова — за¬ 
гальні та власні назви,— які зустрічаються в пам’ятках 
української мови XIV—XV ст. і цим самим становлять 
складову частину лексичного фонду писемно-літературної 
мови того часу. На походження таких слів указують наве¬ 
дені поряд у дужках іншомовні паралелі. Коли іншомовне 
слово потрапило в мову українських пам’яток через посе¬ 
редництво іншої мови, як правило, поруч наводиться при¬ 
клад з мови-посередника (каньцл-Ьрии — стп. капсіеггу, 
шт. сапсеїіагіиз). У випадку запозичень із західнослов’ян¬ 
ських мов укладачі Словника враховували і живіші кон¬ 
такти з польською мовою в розмовному плані, і вплив ста¬ 
рочеських актів на мову українських грамот. Проте часто 
немає можливості з цілковитою певністю встановити, яким 
шляхом — усним чи писемним, безпосередньо з польської 

чи чеської мови — запозичене слово проникло в україн¬ 
ську мову. Як правило, на першому місці подаються чеські 
відповідники, однак порядок подачі західнослов’янських 
паралелей не становить абсолютної вказівки на безпосеред¬ 
ність чи небезпосередність запозичення (Кановникь —стч. 
капоупік, стп. капопік/капо\упік, лат. сапопісш). Іншо¬ 
мовні паралелі наводяться і при власних особових назвах 
(Аврамєй — цсл. Аврамии, гр. ’А^рсфиоЄ, гебр. АЬгайагп). 
На молдаванізмн, тобто на загальні і власні назви, які 
з мови східнороманських племен, що населяли Молдавське 
князівство, або через Ті посередництво проникли в старо¬ 
українську мову, а також на слова сучасної молдавської 
мови вказує позначка молд. 
Нечленні форми прикметників подаються при членних 

формах, якщо вони засвідчені пам’ятками. Коли ж в основ¬ 
ній формі засвідчені тільки нечленні прикметники, при 
них наводяться форми членних прикметників. Форми ви¬ 
щого і найвищого ступенів прикметників і прислівників 
виносяться як окремі заголовні слова і пов’язуються з фор¬ 
мами інших ступенів порівняння. Прикметники, утворені 
від географічних назв, пов’язуються з топонімом-основою: 

в кінці статті, якщо він фігурує в реєстрі Словника, або 
в дужках, безпосередньо після цифри частоти фіксацій 
слова, коли топонім-основа не виступає в реєстрі Словника, 
але відомий. Поруч наводиться вказівка на його місце¬ 
знаходження (Лавровьскии... пор. Лавровь у Перемишль¬ 
ській землі). Ад’єктивовані дієприкметники наводяться як 
самостійні реєстрові слова (Литии... литоє сєрєбро). 
Дієслова різного граматичного виду наведені як окремі 

заголовні слова, але пов’язані з своєю видовою парою 
(Дати... Див. ще Давати). Префіксовані видові утворення 
пов’язуються з безпрефіксними дієсловами тільки у випад¬ 
ку, коли вони зберігають те саме основне значення (оуди- 
лати... Див. ще Дєлати). Дієслова з часткою ся вводяться 
окремо в реєстр і пов’язуються із співвідносними дієсло¬ 
вами без частки ся. Дієприслівники не виносяться окремо 
в реєстр і наводяться серед форм дієслова, що виступає 
в заголовному слові в інфінітиві. Якщо інфінітивна форма 
не засвідчена, вона відтворюється і позначається зіроч¬ 
кою. Неад’єктивовані дієприкметники виносяться в реєстр 
як заголовні слова тільки у випадку, коли вони є єди¬ 
ними формами дієслова. Пасивні дієприкметники зі зв’яз¬ 
кою (типу била написана) трактуються в Словнику як 
особові форми пасиву і виступають у заголовному слові 
у формі інфінітива, засвідченого або відтвореного. Віддіє¬ 
слівні іменники виносяться в реєстр і пов’язуються із 
співвідносним дієсловом, якщо воно наявне в Словнику. 
Прислівники, що виступають у функції сполучників, 

подаються в одній статті й позначаються римськими циф¬ 

рами (гдє... І. прислII. спол.). 
Прийменникові конструкції з прислівниковим і при¬ 

йменниковим значенням виносяться в реєстр як омонімічні 
заголовні слова, без уваги до їх написання окремо чи ра¬ 
зом (Навєрхь1 присл.; Навєрхь2 прийм.). Так само подаю¬ 
ться омонімічні сполучники і частки (ани1 спол.; ани2 

наст.). 
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Усі засвідчені в основній формі варіанти заголовного 
слова наводяться поряд з ним в порядку їх типовості. Вони 
також виступають і на відповідному за алфавітом місці 
та відсилаються до заголовного слова статті, хіба що 
розташовані в безпосередньому сусідстві з заголовним 
словом. Реконструйовані варіанти заголовного слова, тобто 
не засвідчені в пам’ятках, позначені зірочкою, подаються 

"тільки один раз на відповідному за алфавітом місці з від¬ 
силанням до заголовного слова, але поруч з ним не наво¬ 
дяться. Через те різні варіанти того самого слова можуть 
зустрічатися в різних місцях реєстру за алфавітним по¬ 
рядком, але всі вони відсилаються до одного заголовного 
слова відповідної статті. Таким чином, Словник має суто 
документальний характер і не ставить собі за мету ство¬ 
рення на підставі варіантів якогось єдиного для даного 
Історичного періоду абстрактного типу слова. 
Різноманітні написання віддієслівних іменників на -иє, 

-ьє, -є (типу благословенне, благословенне, благословенє) 

відбивають різні орфографічні прийоми писарів XIV— 
XV ст. і не дають підстави вважати їх морфологічними чи 
словотворчими варіантами заголовного слова і виносити 
в окремі словникові статті. Вони кваліфікуються в Слов¬ 

нику як правописні варіанти, тобто різні написання того 
самого слова. Навпаки, слова на -ович, -евич і т. ін., де 
чергування о, е втратило свою фонетичну позиційну обу¬ 
мовленість і які в XV ст. виступають уже як самостійні 
варіанти формантів (Масковичь — Маскевичь, Крецович — 
Крєцєвич), вважаються словотворчими варіантами і вво¬ 
дяться в реєстр як заголовні слова окремих словникових 
статей. У реєстрі Словника за алфавітом подаються усі 
фонетичні, орфографічні і графічні варіанти заголовного 
слова. 

Омоніми в Словнику виступають як окремі заголовні 
слова і позначаються вгорі арабськими цифрами. Питання 
про омоніми, яким у словнику пам’яток писемності більш 
відповідала б назва «омографи», розв’язано таким чином6: 
омонімами вважаються власні назви різних географічних 
об’єктів (Ба хна' —назва села, Ба хна-—назва річки); 
омографічні власні та загальні назви (Береза1— загальна 
назва. Береза2 — назва річки); тотожні за походженням 
слова, що виступають як різні частини мови (Вєрхь1 — 
іменник, Вєрхь3 — прийменник); омографи, що виникли 
внаслідок помилкового написання (Господа1 — житло. 
Господа- замість Господарь); слова різного походження, 
що збіглися в своєму фонемному складі внаслідок фоне¬ 
тичного розвитку (Вєсть1 — дієслово, Весть2 — іменник); 

омографи, що виникли внаслідок значеннєвої еволюції 
слова на метонімічній основі (Апостоль1 — людина, Апо- 
столь3— книга); значеннєво тотожні слова, проте різного 
граматичного роду (Волинь1 ж., Вольїнь2 ч.); слова, утво¬ 

рені від однієї твірної основи незалежно одне від одного, 
але з утраченим значеннєвим зв’язком (Головньїи1 — 
стосовно голови, Головний2 — центральний); різні за зна- 

6 Категорії омографів, що виступають у Словнику, 
перераховуються в порядку їх частоти. 

ченням і за граматичними зв’язками префіксовані дієслова 
того самого походження, що виникли внаслідок розпаду 
полісемічного слова (Вибрати1 ... обрати, вибрати; Вибра¬ 
ти2 ... стягнути, зібрати); омографи, утворені внаслідок 
збігу з іншомовними запозиченнями (Весь1 — займенник, 

Весь2 — іменник, стп. шез); омографи, що виникли вна 
слідок однакової графічної фіксації різних за походженням 
і значенням іншомовних запозичень (Гдї коли1 — стп. 

£букоН якщо, коли, Гдї коли3 —стп. ^сіхіекоіі куди). 
У реєстрі Словника подаються із знаком оклику перед 

ними всі помилково написані слова і перекручення в такій 
граматичній формі, у якій вони засвідчені в пам’ятках. 
Якщо видавець пам’ятки вказує на помилкове написання да¬ 
ного слова в оригіналі, воно наводиться із знаком оклику і 
відсиланням до правильної форми слова (ІПраправоую див. 
Правий2). Легкі для розшифрування описки писарів пам’я¬ 
ток відсилаються до відповідної словникової статті (ї Го- 

тило див. Гостиль). Якщо здеформоване слово можна 
реконструювати, то реконструйована форма вводиться по¬ 
руч у ламаних дужках, документується цитатою і відси¬ 

лається до відповідної словникової статті (! Вєиьцоват 
(вєньци дьцковати)... Лив. Дицковати). Якщо кон¬ 
текст не дає підстави для зрозуміння слова ні для від¬ 
творення його правильної форми, воно залишається із 
знаком питання в ламаних дужках і супроводжується 
ілюстрацією (! варєйнинах (?>). Сигнал видавця «зіс» або 
«так» після помилкових написань подається в дужках 
з позначкою «прим, вид.» (зіс.— Прим. вид.). На помилки 
в ілюстративному матеріалі, помічені укладачами Слов¬ 
ника, звертається увага знаком оклику в круглих дужках 
після даного слова; у формах — перед помилковим на¬ 

писанням. 
Тлумачення реєстрового слова. Предметне значення пов¬ 

нозначного реєстрового слова і граматичне значення не- 
повнозначного встановлюється на основі всіх контекстів, 
у яких воно виступає. На відміну від словника сучасної 
мови, історичний словник є словником текстів, має справу 
тільки з актуалізацією загального поняття, знаком якого 
є слово, отже, тільки з контекстуальним Значенням слова. 

! Оперуючи даним контекстом, документуючи слово даною 
цитатою, історичний словник не може привносити в тлу¬ 
мачення слова не засвідчене контекстом значення на тій 
підставі, що воно існує в сучасній мові і, отже, могло іс¬ 
нувати в минулому. У цьому документальність історичного 
словника. 

Значення реєстрового слова передається за допомогою 
еквівалента сучасної української літературної мови, на¬ 
віть тотожного. Проте, якщо реєстрове слово є назвою 
якоїсь історичної реалії, його значення викладається тлу¬ 
мачним способом, напр.: Квитация... письмове доручення 
про видачу з митного збору певної грошової суми. При збе¬ 
реженні назви історичної реалії в історичному пласті сучас¬ 
ної лексики вона наводиться після відповідної пояснюваль¬ 

ної ремарки; напр.: Воєвода... (титул правителів Молдавсь¬ 
кого князівства та його синів) воєвода. Значення дієслова до¬ 

повнюється вказівкою на його синтаксичну сполучуваність, 
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напр.: Лишити (кого, що кому)—(заповісти) залишити; (про 
що на кому) — (передати на вирішення кому) залишити 
(що кому). Значення граматичних реєстрових слів — при¬ 
йменників і сполучників — розкриваються викладом се- 
мантико-синтаксичних відношень і характеристикою зв’я¬ 

зку між членами речення і окремими реченнями, які вони 
виражають. 

Географічні назви пояснюються вказівкою на рід назви 
(назва села, річки і т. ін.) та на місцезнаходження об’єкта 
за тогочасним державним і адміністративним поділом. 
Географічні назви з території північної частини історичної 
Буковини, яка в ХЇУ—XV ст. входила до складу Молдав¬ 
ського князівства, а сьогодні є складовою частиною УРСР, 
кваліфікуються як назви «на Буковині». Географічні назви 
з південної частини історичної Буковини, що сьогодні 
входить до складу Соціалістичної Республіки Румунії, ква¬ 
ліфікуються як назви «в Молдавському князівстві». У всіх 
можливих для встановлення випадках подається сучасний 
відповідник названого населеного пункту. При особових 
назвах церковного походження, які беруть свій початок 
від церковнослов’янського, грецько-латинського чи геб- 
райського імені, наводиться церковнослов’янський відпо¬ 

відник тоді, коли засвідчене в пам’ятці ім’я будь-чим від¬ 
різняється від церковнослов’янської форми (Андроникь, 

цсл. Аньдроник'ь). У міру потреби перераховуються даль¬ 
ші відповідники, які вказують на походження й історію 
імені (Аииа, цсл. Аньна, гр. ’А'Ут, гебр. НаппаЬ). 
Особові назви литовського походження пояснюються на¬ 
веденим литовським відповідником. При особових назвах 
тюркського походження дається етимологічна довідка. Мол¬ 
давські особові назви церковного походження пояснюються 
вказівкою на відповідну церковнослов’янську, евентуаль¬ 
но грецько-латинську назву (Алекса, цсл. Алєксь, гр. 

'ААє|ю£); при молдавських особових назвах, що виникли 
на основі апелятивів, наводиться молдавський апелятив 
з викладом його значення(Бьлаурь...жолд. балаур «змій»). 
Сучасні відповідники особових назв наведені тільки у ви¬ 
падку, коли стара особова назва відрізняється від сучасної 
(Алєксандрь... Олександр). Гіпокористичні варіанти особо¬ 
вих назв пов’язуються між собою. Присвійні прикметники, 
утворені від власних особових назв, не перекладаються, 
але пов’язуються з відповідною особовою назвою, коли 
вона засвідчена в Словнику (Васьковь... Пор. Васько). 

Побудова словникової статті. Кожне заголовне слово 
має лексико-граматичну характеристику. Вказівка на гра¬ 
матичний рід іменника визначає його одночасно і як час¬ 
тину мови. Позначками «зб.», «мн.», «невідм.» відмічаю¬ 
ться збірні, множинні і невідмінювані іменники. Форми 
вищого і найвищого ступенів порівняння якісних при¬ 
кметників і прислівників супроводжуються позначками 
«в. ст.» і «найв. ст.». Крім вказівки на вид дієслова, при 
перехідних дієсловах позначається керування: безпри¬ 
йменникове (пряме, непряме, подвійне) і прийменникове. 
Безпосередньо після граматичної характеристики реєст¬ 

рового слова подається в дужках арабською цифрою аб- 

I солютна частота слова, тобто число всіх його фіксацій 
у пам’ятках, що лягли в основу Словника. Частотність 
слова фіксується також після кожного його значення 
і відтінка значення. 

При оформленні багатозначного реєстрового слова 
укладачі Словника керувалися, з одного боку, принципом 
історичності, з другого — принципом типовості значення, 
його поширеністю. Якщо дозволяє прозорість значеннє¬ 
вого розвитку слова, у Словнику на першому місці висту¬ 
пає значення, ближче до первинного, хоча б воно було 
засвідчене й незначною кількістю прикладів. Наступні, 
вторинні значення фіксуються звичайно в порядку їх типо¬ 
вості, частоти вживання. Проте значення слова навіть 
з найвищим показником частоти, але територіально обме¬ 
жене, стоїть на останньому місці, напр.: Віра І. віра 
(II); 2. вірність (25); 3. достовірність (3); 4. довір’я (3); 
5. свідчення правдивості (8419). Останнє обмежене тіль¬ 
ки грамотами, писаними в канцеляріях Молдавського 
князівства, отже, регіональне. 

Ілюстративний матеріал, що наводиться при кожному 
слові та окремому його значенні, виконує подвійну функ¬ 
цію: служить документацією наявності слова в пам’ятках 
даного періоду та обгрунтуванням викладу значення. Про¬ 
те у ряді випадків, коли реєстрове слово означає якусь 
історичну реалію, історичну подію, цитата неспроможна 
обгрунтувати тлумачення значення цього слова, яке стає 
зрозумілим тільки на підставі ознайомлення з історичною 
літературою предмета, напр.: Ключь2 — відомство, що за¬ 
ймалося збором і зберіганням данини медом та іншими 
продуктами. Часто звичайна назва предмета чи явища 
дійсності стає зрозумілою тільки в зв’язку із змістом 
усього документа, який, проте, неможливо цитувати пов¬ 
ністю. Трапляється, що в наведеній ілюстрації те саме 
заголовне слово, здебільшого службове, зустрічається де¬ 
кілька разів, проте в різних функціях. У такому разі 
слово, яке має ілюструвати дане значення, виділяється 
курсивом. 
У Словнику перехрещуються хронологічний і терито¬ 

ріальний принципи наведення ілюстративного матеріалу. 
З одного боку, подача ілюстрацій з певних часових від¬ 
різків, з другого — з певних територій в силу необхід¬ 
ності збільшує їх кількість при реєстровому слові. Як 
правило, наводяться та документуються ілюстраціями 
хронологічно перша й остання фіксації даного слова в 
пам’ятках. 
Щодо ілюстративного матеріалу, то в Словнику пред¬ 

ставлена орфографія оригіналу або видання опублікова¬ 
них пам’яток, за винятком графічних знаків, про які йшла 
мова вище. Надрядкові букви вводяться в рядок у круг¬ 
лих дужках, титла зберігаються над скороченими сло¬ 
вами і буквеними цифрами. Діакритичний знак кендеми, 
який у графіці XIV—XV ст. позначав и (і), пропускається, 
а його графічний еквівалент вводиться в рядок у круг¬ 

лих дужках, напр.; добрьі(и). Пропущені з метою скорочен¬ 
ня цитати слова позначаються трьома крапками. Крапки, 

а також різні позначки і уваги до тексту, введені видавцем 
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пам’ятки подаються в круглих дужках з приміткою «Прим, 

вид.». У ламані дужки вводяться реконструйовані авто¬ 
рами Словника здеформовані слова (вєньцоват (веньци 
діцковати}); знак питання біля здеформованих слів, що 
не піддаються реконструкції (І варєйнинахь (?}); фор¬ 
мально не виражені члени словосполучення ((бояринь) 
малий); в ілюстративному матеріалі — реконструйовані 
видавцем слова і частини слів (ись тем штож ктому тДгло 
«з века и тепер (к тому слушаєт)). 
Крапка в рукописах і надрядкові знаки, що не мають 

фонетичного значення, не беруться до уваги. Розділові 
знаки публікацій зберігаються. Коли текст фотокопії ру¬ 
копису внаслідок його пошкодження не міг бути прочита¬ 
ний укладачами Словника, про це сигналізує примітка 
редакторів «Прим. ред.». Після кожної ілюстрації наво¬ 
диться в дужках місце і дата написання пам’ятки та шифр 
джерела, з якого взята цитата. Окремі значення багато¬ 
значного реєстрового слова позначаються арабськими циф¬ 
рами і подаються з абзаца. У складних статтях, наприклад, 

на прийменники і сполучники, вводяться й римські циф¬ 
ри. Відтінки значення реєстрового слова виступають у ме¬ 
жах основного значення також з абзаца. 
Після викладу значень реєстрового слова з абзаца 

подаються фразеологізми за ромбом. Якщо фразеологізм 
зв’язаний лише з одним значенням багатозначного реєстро¬ 
вого слова, він наводиться після цього значення без ромба. 
Лексикалізовані та стійкі словосполучення розміщені 
відповідно до значень слова. В кінці словникової статті 
подаються словосполучення, що відсилаються до інших 
заголовних слів. При кожному словосполученні, фразео¬ 
логізмі і т. ін. подається цифра частоти. Окремі слова, 

що входять до складу фразеологізмів і стійких словоспо¬ 
лучень і, отже, викладаються в рамках словосполучення, 
не беруться вже до уваги при викладі значень співвіднос¬ 
них заголовних слів, враховуються, проте, при обчисленні 
кількості фіксацій слова в пам’ятках. Стягнені словоспо¬ 

лучення з одним опорним словом і двома означеннями 
(бояри вєликии и малий) виступають у формі двох окре¬ 

мих словосполучень. Формально не виражений член сло¬ 
восполучення, який подається в ламаних дужках, не 
береться до уваги при обчисленні частоти фіксацій даного 
слова ((бояринь) малий). Усі фразеологізми і виділені сло¬ 
восполучення фіксуються в Словнику без скорочень і ви¬ 
носних букв. 

При виділенні фразеологізмів укладачі Словника спира- 
лиси на критерії лексико-семантичні — цілісність значення, 
лексичну неподільність, еквівалентність слову — і струк¬ 
турні — більший або менший ступінь стійкості компонен¬ 
тів, що відтворюються в мовленні (контексті) як готові 
мовні одиниці (крєстьноє цєлованьє — присяга). Допоміж¬ 

ним критерієм для виділення фразеологізмів та стійких 
словосполучень служила і їх частотність (чинити знамени¬ 
то, давати видати — повідомляти). Виділені в Словнику 
фразеологізми відрізняються різним ступенем невивідності 
значення словосполучення із значення окремих його ком¬ 

понентів. Найбільший ступінь ідіоматичності характери¬ 

зує фразеологізми, що містять у своїй основі метафорично 
переосмислений образ, який і творить значення фразео¬ 
логічного звороту (бити чоломь — просити). Плеонастичні 
фразеологічні звороти, поширені окремими словами (по 
доброй воли, по доброю волею — добровільно), не вва¬ 
жаються окремими фразеологічними одиницями. Як фра¬ 
зеологічні звороти у Словнику виділяються двочленні лек¬ 
семи, що в сучасній мові можуть мати однослівний відпо¬ 
відник (кривду д^яти — кривдити). До фразеологізмів від¬ 

несені двочленні й багаточленні юридичні терміни (вина 
головная— пеня за вбивство; дати по своєм животе — за¬ 
повісти), назви установ (вєлїкиє роки —сесія судів вищої 
інстанції), назви чинів (вєликии вистАрникь — головний 
скарбник), титулів (вєликии кнАзь), церковних свят і об¬ 

рядів (вєликии пость). У Словнику виділяються І варіанти 
фразеологічних одиниць, що відрізняються лексичними 
і граматичними різновидами перемінних складових частин 
фразеологічної одиниці (дати видати, дати знати, дати 
оузнамєньє), їх порядком (божиєи милости, милости божий). 

Різні значення словосполучення виділяються і позначаю¬ 

ться буквами, на-пр.: дати (кого) в руки (чиї, кому) а) під¬ 
корити (кого кому); б) видати (кого кому). 
Словосполучення в словниковій статті подаються в ал¬ 

фавітному порядку, за першим повнозначним словом, не 
враховуючи займенників і числівників. При неповно- 
значних словах словосполучення не наводяться, за винят¬ 
ком конструкції прийменника з відмінковою формою 
імені або займенника (на имя), що виділяється й у статті 
на прийменник. 
Форми. Крім повного словникового складу всіх старо¬ 

українських пам’яток ХІУ—XV ст., у Словнику подається 
повний перелік усіх граматичних форм, що виступають 
у мові цих пам’яток. Форми прикметників, прикметнико¬ 
вих займенників і порядкових числівників наводяться в та¬ 

кому порядку: в однині називний чоловічого роду, спільні 
для чоловічого й середнього роду родовий, давальний, 
орудний і місцевий; називний і знахідний середнього ро¬ 

ду; відмінкові форми жіночого роду. У множині: форми, 
спільні для всіх трьох родів, форми чоловічого, жіночо¬ 
го і середнього роду. Кожна граматична форма слова ло¬ 
калізується в часі—перша І остання фіксація в джерелах— 

і умовним шифром пов’язується з пам’ятками. Проте, 
якщо вона засвідчена в багатьох джерелах, усі випад¬ 

ки її вживання не наводяться, а подається скорочення 
«і т. ін.» після останнього шифру. Як граничну кіль¬ 
кість фіксацій тієї самої форми в Словнику прийнято число 
10. Дублетні граматичні форми подаються і документую¬ 
ться окремо. Біля кожної з них указується число фіксацій 
у пам’ятках (листа 34; листу 49). Варіантні граматичні 
форми, що відбивають фонетичні зміни в розвитку україн¬ 

ської мови (листи — листи), так само подаються і доку¬ 
ментуються окремо. Цифра, що вказує на кількість ва¬ 
ріантних форм, може не збігатися з кількістю поданих 
у дужках джерел, коли форми виступають у пам’ятках 
декілька разів на тій самій сторінці (род. одн. боучача 3 — 
1434 Сові. II, 664; 1458 Сові. Ц, 815). Разом подаються 
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і документуються орфографічні й графічні варіанти. Ви¬ 
діляються і окремо документуються дієслівні форми на -т, 
спущені в рядок, що не дають змоги встановити твердість 
чи м’якість флексії, а також форми слів, взятих з пам’я¬ 
ток, видавці яких не позначали надрядкових букв (имєє(т)— 
имєєт). Те саме стосується слів з основою на шиплячі. 
У кінці каталога граматичних форм виступають з окремою 
позначкою скорочені написання слів, під титлом або без 
нього, які не дають змоги встановити граматичну форму 
слова. На помилку в написанні граматичної форми вказує 
знак оклику перед нею. 
Під впливом середиьоболгарської мови в грамотах 

XIV—XV ст., писаних в канцеляріях Молдавського 
князівства, виступає сплутування відмінків і поява 
типової для болгарської морфології «загальної форми» 
{сазиз §епега1із), за походженням форми називного — 
знахідного однини, що виступала у функції інших відмін¬ 
ків. На змішання відмінків у цих грамотах впливали й пи¬ 
сарі, що переносили в староукраїнський текст властиві 
молдавській мові відмінки, з іменниковим артиклем включ¬ 
но. У випадках уживання відмінків, невластивих синтак¬ 
сису староукраїнської мови, в Словнику дається позначка 
«зам.» (замість). Проте для увиразнення характеристичної 
і відомої ще в давньоруській мові конструкції форми на¬ 

зивного відмінка однини основ на -а у функції прямого 
додатка до інфінітива, тобто у функції акузатива (типу 
рьіба ловити), наводяться серед форм знахідного. При 
визначенні відмінків у пам’ятках, писаних в канцеляріях 
Молдавського князівства, враховуються помітні в них 
особливості середньоболгарської графіки, як, наприклад, 
сплутування Д — Ж, — -ь — ь, внаслідок чого форми ти¬ 

пу моушж ї станж в певних контекстах кваліфікуються 
як називний однини. 
Відсильні позначки вказують на зв’язок між реєстро¬ 

вими словами і статтями Словника. Позначка «див.» пов’я¬ 
зує варіанти з заголовним словом статті, а також помил¬ 
кові написання з правильною формою слова. Словникова 
стаття може закінчуватися позначками «Див. ще» і «Пор.». 

Позначка «Див. ще» пов’язує словотворчі (ловищє — ло- 
виско) або морфологічні (монастирь—монастирі) варіан¬ 
ти слова того самого значення; варіантні назви гео¬ 
графічного об’єкта; словотворчі варіанти особової на¬ 
зви (Ивашко — Иванно); іншомовну і українську форми 
загальної або власної назви (краль — король, Ланчиця — 
Лучиця); дієслова недоконаного і доконаного виду з ос¬ 
новним значенням дієслова; дієслова з часткою -ся і спів¬ 
відносні дієслова без частки -ся: заголовне слово, що є 
членом складеної географічної назви, і цю складену 
географічну назву. Позначка «Пор.» пов’язує деривати з 
базисними основами: віддієслівні іменники із співвід¬ 
носними дієсловами; присвійні відантропонімічні прикмет¬ 
ники з особовими назвами; відтопонімічні прикметники з 
даними географічними назвами, скорочені, гіпокористичні 
особові назви з повними назвами, форми вищого і найвищо¬ 
го ступенів прикметників і прислівників з формою звичай¬ 
ного ступеня порівняння. 

АЛФАВІТ 
Давні букви Цифрові 

значення букв 
Написання 

букв у Словнику 

А і А а 
Б — Бб 
Б 2 Вв 
Г 3 Гг 
кг КГ кг 
А 4 Дд 
6 5 Єє Ее 
Ж ■- Жж 

5 Я 6 7 Зз 
и 8 Ии 
і 10 І і Її 
к 20 Кк 
А ЗО Л л 
М 40 Мм 
Н 50 Н н 

О 70 Оо 
п 80 Пп 
р 100 РР 
с 200 Сс 
т ЗО 0 Тт 

©У У У 400 ОУ Уу 
500 Фф 

X 600 Хх 
ш 800 Оо 
и 900 Цц 
ч 90 Чч 1 
ш — Шш 

ЦІ ІЩ — Щщ 
Ті — Ь ь 
Тії '- ЬІ ьі 
ь — Ь ь 
% — "Ь 
ю — Ю ю 

— Я я 
іе — Є є 
А 90 0 А 
лч — А 
нь А 
ЙЧ — А 
3 60 КС 

,100 ПС 
9 Д 

V 400 1 або у 
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УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ 

акт.— активний 
алб.— албанське 
ар.— арабське 
арам.— арамейське 
б.— біля 
баж.-ум. сп.—бажально-умовний спосіб 
безос.— безособова форма, безособове дієслово 
бл.— близько 
б. м. н.— без місця написання 
болг.— болгарське 
виг.— вигук 
відм.— відмінок 
вірм.— вірменське 
в ориг.— в оригіналі 
в. ст.— вищий ступінь 
гебр.— гебрайське 
герм.— германське 
гот.— готське 
гр.— грецьке 
дав.— давальний відмінок 
дв.— двоїна 
див.— дивись 
діал.— діалектне 
дієприкм.— дієприкметник 
діеприсл.— дієприслівник 
дієсл.— дієслово 
док.— доконаний вид 
ж.— жіночий рід 
займ.— займенник 
зам.— замість 
зб.— збірний іменник 
знач.— значення 
знах.— знахідний відмінок 
імп.— імперфект 
інф.— інфінітив 
іт.— італійське 
кл. ф.— клична форма 
лат.— латинське 
лит.— литовське 
м.— місто 

мад.— мадярське 
майб.— майбутній час 
мин.— минулий час 
місц.— місцевий відмінок 
мн.— множина 
многокр.— многократне дієслово 
молд.— молдавське 
монг.— монгольське 
наз.— називний відмінок 
найв. ст.— найвищий ступінь 
нак. сп.— наказовий спосіб 
нвн.— нововерхньонімецьке 
не відчит.— не відчитано 
недок.— недоконаний вид 
неперех.— неперехідне 
нім.— німецьке 
одн.— однина 
одноч.— одночасний з основною дією 
оп,— орудний відмінок 
ос.— особа 
ос. н.— особова назва 
п.— після 
пас.— пасивний 
перев.— переважно 
перед.— передуючий основній дії 
перех.— перехідне 
перо.—перське 
перф.— перфект 
пал.— польське 
пперф.— плюсквамперфект 
предик.— предикативне слово 
прийм.— прийменник 
прикм.— прикметник 
прим. вид.— примітка видавця 
присл.— прислівник 
род.— родовий відмінок 
рум.— румунське 
с.— середній рід 
свн.— середньоверхньонімецьке 
сгр*— середньогрецьке 

2 7—371 
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серб.— сербське 
сканд.— скандінавське 
ск. н.— скорочене написання 
ел.— середньолатинське 
слов.— слов’янське 
слц.— словацьке 
спол.— сполучник 
спол. слово — сполучне слово 
сполуч.— сполучення 
ствн.— староверхньонімецьке 
стн.— старок орд ійське 
стп.— старопольське 
стпр. — старопрусське 
стфр.— старофранцузьке 
стч.— старочеське 

суп.— супін 
суч.— сучасне 
схсл.— східнослов’янське 
схсн.— східносередньонімецьке 
тат.— татарське 
теп.— теперішній час 
тур.— турецьке 
тюрк.— тюркське 
укр.— українське 
ф.— форма 
ЦСЛ.- церКОВНОСЛОВ’ЯхЧСЬКе 

Ч.— ЧОЛОВІЧИЙ рід 
част.— частка 
чеськ.— чеське 
числ.— числівник 



ДЖЕРЕЛА ТА ЇХ УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ 

ААЯ Апаїеіе Асасіешіеі Котапе, зегіа її, І. XXIX, 
Висигеріі, 1907, стор. 647. 

А02 Акіа £гобгкіе і гіетзкіе г сгазо^ Ргесгурозро- 

Іііе] Роїзкіе] 2 агскіхтот іак гхуапе^о Вегпагбуп- 
зкіе£о, і. І, Ь\уо\у, 1868. 

АКВ Оренда вруцьких корчем вруцьким міщанам на 
шість років, 1489 р,, Москва, ЦДАДА СРСР, 
ф. Литовська метрика, кн. зап. 4, арк. 35 зв.— 36. 

АкВАК Акти, издаваемие Вилєнской археографической 
комиссией, т, ПІ, Акти брестского гродского суда, 

Бильно, 1870; т. XI, Акти главного литовского 
трибунали. Бильно, 1880. 

АкЮЗР Акти, относящиеся к истории Южной и Западной 
России, собранние и изданние Археографической 
комиссией, т. 1 (1361—1598), СПб., 1863; т. II 

(1599—1637), СПб., 1865. 
АЛМ Акти Литовской метрики, т. І, внп. І (1413— 

1498), собраньї Ф. Н. Леонтовичем, Варшава, 
1896; вип. 2 (1499—1507), Варшава, 1897. 

АЛРГ Акти Литовско-русского государства, изданние 
М. Довиар-Запольским, вип. 1 (1390—1529 г.), 
М., 1900. 

АМВ Оренда мита володимирського берестейським єв¬ 
реям на чотири роки, 1489 р., Москва, ЦДАДА 
СРСР, ф. Литовська метрика, кн. зап. 4, арк. 

38 зв.— 39. 
АМЛ Оренда мита луцького євреям на три роки, 1487 р., 

Москва, ЦДАДА СРСР, ф. Литовська метрика, 
кн. зап. 4, арк. 49—49 зв. 

АРМ АІЬит раїео^гаїіс моїбоуепезс. Оосишепіе Піп 
зесоїеіе а І ХГУ-Іеа, аі ХУ-Іеа аі XVI-Іеа абипаіе 
сіє Іоап Во^бап. Висигезії—Рагіз, 1926, табл. 
№ 34. 

АрхЮЗР Архив Юго-Западной России, издаваемий Вре- 
менной Комиссией для разбора древних актов, 
височайше учрежденной при Киевском, Подоль- 
ском и Вольїнском генерал-губернаторе, ч. 1, 

т. VI, К., 1883; ч. 4, т. 1, К., 1867; ч. 7, т. II, К., 
1890; ч. 8, т. 1, К., 1893; ч. 8, т. III, К„ 1909; 
ч. 8, т. IV, К., 1907. 

АЗ Агсйітіт кзі^г^і ЬиЬаг1о\\бс2бху Зап^изгкоху 
XV ЗІатісІе, і. І, 1366—1506, Ь^оху, 1887; і. III, 
1432—1534, Ьхуоху, 1890. 

АСД Археографический сборник документов, относя- 
щихся к истории Северо-Западной Руси, т. II, 

Вильна, 1867; т. VI, Бильна, 1869. 
АиВ В а ш і а п Р. В о £ сі а п, Вона асіе етізе бе $іе- 

їап $і ІІІа$ Ші ІиІ Аіехапбги сеі Вип.— «Апаїеіе 
ипіуегзіїа^іі Висиге$1і. Зегіа §іііп^е зосіаіе ізіо- 
гіе», ап. XV, 1966, стор. 84—85, 86—87 

ВАМ БатіапР. В о £ б а п, Асіе мо16оуєпє$1і сіїп 
апіі 1426—1502.— «ІпзШиіиІ бе ізіогіе па{іопаІ5 
біп Висигезіі», ВисигезіІ, 1947. 

ВИ Боситепіеіе Іиі $Іеїап сеі Мате, риЬІісаІе бе 
Іоап Во£бап, тої. І, Висиге$1і, 1913; тої. II, 
Висигезіі, 1913. 

БСКИ Лист намісника смоленського Олександра до Юрія 
Глібовича про призначення бояринові Курилу 
Івановичу частини його вотчини, 1495 р., Москва, 
ЦДАДА СРСР, ф. Литовська метрика, кн. зап. 5, 
арк. 42 зв. 

ВК Вирок у справі Курила Івановича з його братами 
за вотчину, 1495 р., Москва, ЦДАДА СРСР, 
ф. Литовська метрика, кн. зап. 5, арк. 43. 

ВМБС Судове рішення у справі розподілу маєтків Андрія 
Корсаковича між Борисом Семеновичем, Глібом 
Остафійовичем та Івашком Совичем, 1495 р., Моск¬ 

ва, ЦДАДА СРСР, ф. Литовська метрика, кн, 
зап. 5, арк. 58 зв.— 59. Частина грамоти має 
скорочення— РИБ 620—621. 

ВМЗД Судове рішення про розмежування грунтів між 
дорогицькими землянами Волинськими і Пого- 

рільськими, 1495 р., Москва, ЦДАДА СРСР, 
ф. Литовська метрика, кн. зап. 5, арк. 53— 
53 зв. 

ВіуіКФС Угода між княгинею Федоровою Соколинською 
і її сином та між паном Богданом Сопичичем про 
маєтки Черею і Тухачево, 1496 р., Москва, 
ЦДАДА СРСР, ф. 389 (Литовська метрика), оп. 1, 
кн. 6, арк, 75. 

2* 
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ВОРСР Описание русских и словенских рукописей Ру- 
мянцевского музея, составленное Александром 
Востоковьім, СПб., 1842. 

ВС Статут Казимира Великого, XV ст., Москва, Дер¬ 
жавний історичний музей, збірка гр. Уварова, 
№ 702. 

ВСоб. Підтвердження литовського князя Олександра 
Богданові Собачці на володіння землею Чигирев- 
іциною в Новгородському повіті, 1495 р., Москва, 
ЦДАДА СРСР, ф. Литовська метрика, кн. зап. 5, 
арк. 58—58 зв. 

ВФ Дозвіл Федьку Григоровичу на лови за Німаном 
у Новгородському повіті, 1499 р., Москва, ЦДАДА 
СРСР, ф. Литовська метрика, кн. зап. 5, арк. 110— 
ПО зв. 

ГВКЛ Грамотьі великих князей литовских с 1390 по 
1569 год, К-, 1868. 

ГВКОО Грамота великого князя литовського Олександра 
на поновлення привілею Івашкові Грнньковичу 
на село Осекрово, 1498 р., Київ, Державна пуб¬ 
лічна бібліотека АН УРСР, від. II, № 22199. 

ГГЯ Підтвердна грамота Грицка Яглищевича панові 
Сенку Хомековичу на володіння кутом поля з сад¬ 
ком, 1463 р., Львів, Наукова бібліотека АН УРСР, 
відділ рукописів, ф. Іп^епізгг Оуріотаібмг 
гакіасіи пагос1ом/е£о ітіепі а Оззоііпйкіск, 
№ 2088. 

ОБ Босіаіек Іу§осІпіо\\гу рггу «Оагесіе Ьмюмгзкіер 
г гоки 1853, № 12, стор. 48; 2 гоки 1854, № 44, 
стор. 176; г гоки 1857, № 40, стор. 166. 

ГМ Підтвердження дарчої грамоти Грушівському мо¬ 
настиреві, 1404 р.— «Научнме записки Ужгород- 
ского госуниверситета», т. XIII, серия историко- 
филологическая, Львов, 1955, фотокоп. 

ГОКІР Грамота Олександра Казимировича дворянину Іва¬ 
ну Русиновичу на село Сомино, 1499 р., Ленін¬ 
град, Бібліотека ім. Салтикова-Щедріна, відділ 
рукописів, «Западнорусские акти», № 8. 

ГПМ Ста в ро п і гі а л ь я а грамота константинопольського 
патріарха Максима Києво-Печерському монасти¬ 
реві, 1481 р., Київ, Державна публічна бібліотека 
АН УРСР, ф. 217. 

ГПХМ Дарча грамота молдавського воєводи Петра Хо- 
морському монастиреві на села Пратещі та Діо- 
нишево Селище, 1456 р., ЦДІА УРСР у Льво¬ 
ві, ф. 201, оп. 45, спр. 134. 

0Н. 8. Ок. ОкіЬапезси, Зигеіе $і ігуоасіе, т. XVIII, 
Іа<зі, 1927, № 8. 

ГСПТЗ Грамота молдавського господаря Стефана III Ве¬ 
ликому князеві Івану III з пропозицією уклас¬ 
ти договір проти турецьких загарбників, чер¬ 
вень 1484 — березень 1486 р., Москва, Бібліотека 
АН СРСР, № 4.3.15, арк. 69—70. 

ОВАс Асіе моїбоуепе^іі біпаіпїе сіє $їеїап сеі Маге, 
риЬІісаІе бе Оашіап Р. Во§бап, Висиге^їі, 
1938. 

ДБСН Д. П. Б о г д а н, Славянские надписи в Валахии, 
Молдове, Трансильвании и Добрудже.— ВЯ, 1961, 
№ 6, стор. 72—82. 

ДГАА Дарча грамота воєводи Олександра молдавській 
єпископії на села Аверовці і Грецкоє, 1403 р., 
Краків, Бібліотека АН, спр. № 25. 

ДГВВ Дарча грамота литовського князя Вітовта на село 
Велієв, 1424 р., Краків, Бібліотека АН, спр. 
№ 47. 

ДГВІН Дарча грамота молдавського воєводи Іллі слузі 
Нікору з Тузаря на місто Тузар на р. Биці, 
1432 р., Москва, ЦДАДА СРСР, Межевий відділ, 
ф. 1299, оп. 1, од. зб. 4202, арк. І. 

ДГВІС Дарча грамота воєводи Іллі слузі Стану, XV ст., 
Москва, ЦДАДА СРСР, Межевий відділ, ф. 1299, 
оп. 1, од. зб. 4202, арк. 6. 

ДГМ Договірна грамота Івана Мирчі, воєводи і госпо¬ 
даря Бессарабської землі, з польським королем 
Владиславом.— «Записки Одесского общества ис- 
тории я древностей», т. IV, отд. второе и третье, 
Одесса, 1860, стор. 322. 

ДГОБ Дарча грамота молдавського воєводи Олександра 
слузі Богушу на село Кучурів, 1422 р., Москва, 
Бібліотека ім. В. І. Леніна, кол. Маркевича і Лу- 

кашевича, ф. 159, № 4. 
ДГОБК Дарча грамота молдавського воєводи Олександра 

бояринові Купчичу на села Купка і Нягівці, 
1429 р., Москва, Бібліотека ім. В. І. Леніна, кол. 
Маркевича і Лукашевича, ф. 159, № 3. 

ДГПМ Дарча грамота Олександра з Колков Печерському 
монастиреві на копу грошей, 1398 р., Київ, Дер¬ 
жавна публічна бібліотека АН УРСР, від. II 1517, 

№ 88, арк. 347—348. 
ДГПР Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра 

про звільнення сіл Рипчичани, Радівці, Добре- 
чинещі, Баланещі та ін. від усяких повинностей, 
1448 р., Москва, ЦДАДА СРСР, Межевий відділ, 
ф. 1299, оп. І, од. зб. 7226, арк. 15. 

ДГСВМ Дарча грамота молдавського воєводи Стефана Во- 
ронецькому монастиреві на вільний в’їзд за ри¬ 
бою, 1472 р., Москва, Бібліотека ім. В. І. Леніна, 
кол. Маркевича і Лукашевича, ф. 159, № 11. 

ДГСВМЩ Дарча грамота молдавського воєводи Стефана 
Воронецькому монастиреві на село Щилбиканії, 
1488 р., Москва, Бібліотека ім. В. І. Леніна, 
кол. Маркевича і Лукашевича, ф. 159, № 8. 

ДГСММ Дарча грамота молдавського воєводи Стефана 
Молдовицькому монастиреві на дві сім’ї циган, 
1434 р., Москва, Бібліотека ім. В. І. Леніна, 
кол. Маркевича І Лукашевича, ф. 159, № 5. 

ДГСМПБ Дарча грамота молдавського воєводи Стефана 
Путненському монастиреві на село Балківці, 
1471 р., Москва, Бібліотека ім. В. І. Леніна, кол. 
Маркевича і Лукашевича, ф. 159, N° 10. 

ДГСОС Дарча грамота князя Семена Олександровича кня¬ 
зеві Юрієві Борисовичу на селище Сераків, 
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1465 р., Київ, Державна публічна бібліотека 
АН УРСР, ф. Петрова, № 217. 

ДГСПМ Дарча грамота молдавського воєводи Стефана 
Путненському монастиреві на прибутки від Се- 
ретського Торгу, 1488 р., Москва, Бібліотека 
ім, В. І. Леніна, кол, Маркевича і Лукашевича, 

ф. 159, № 13. 
ДГСПМН Дарча грамота молдавського воєводи Стефана 

Побратському монастиреві на села на р. Побраті 
та Пруті, 1443 р., Москва, ЦДАДА СРСР, Меже- 
вий відділ, ф. 1299, оп. 1, од. зб. 7226, арк. 10. 

ДГСХМ Дарча грамота молдавського воєводи Стефана 
Хоморському монастиреві на село Глодяни, 
1490 р., Москва, Бібліотека ім. В. І. Леніна, 
кол. Маркевича і Лукашевича, ф. 159, № 14. 

ДГШХ Дарча грамота князя Свидригайла Ольгердовича 
слузі Хомякові молодому Сенкові на вотчину 
Смордів, 1451 р., Львів, Бібліотека АН УРСР, 
відділ рукописів, № 2086. 

О//? Оосишепіе ргіуіпсі Ізіогіа РотїпіеІ. Іпігобисеге, 
уоі. її. ЕсЬіига Асабетіеі РериЬІісіі Рориіаге 
Котїпе, 1956, № 8, 10а, ЮЬ, ІЇ£. 35. 

ВІД «А» Оосишепіе ргіуіпсі Ізіогіа Котїпіеі, уеасиі 
ХЇУ, XV А. Мокіоуа, тої. І (1384—1475). ЕсШига 
Асабетіеі КериЬІісіі Рориіаге Котіпе, 1954. 

ОС Сгопіса Ерізсоргеі сіє Касіаи^і си Арепсіісе сіє 
сіоситепіе зіатопе огі^іпаїе $і ігасіизе $і таі 
тиііе ііизіга^іит сіє Оітіігіе Оап, Уіепа, 

1912. 
ДПЖН Договір між писарем, жизморським намісником 

Федьком Янушевичем і берестейським бурмистром 
Марком Гавриловичем щодо меж їх фільварків, 
1500 р., ЦДІА УРСР у Львові, ф. 201, оп. 4, 

спр. І, арк. 21. 
ЗСФ Знциклопедия славянской фнлологни. Издание 

ОРЯС императорской АН под ред. акад. 
И. В. Ягича. Приложение к випуску 4Х—42, Пг., 
1916, № 118. 

3X6 Запис на королівському євангелії, XV ст.— Мо¬ 
вознавство. № І, 1968, стор. 68. 

ЗЛЄ1К Зобов’язання луцького єпископа Івана дати ко¬ 
ролеві Ягайлу 200 руських гривен і ЗО коней за 
одержання галицької митрополії, 1398 р., Москва, 

Бібліотека ім. В. 1. Леніна, ф. 256, карт. 68, 
од. зб. 1. 

ЗНТШ Записки Наукового товариства імені Шевченка, 
Львів, т. V, стор. 3; т. XI, стор. 7, 10, 13; т. ІЛ, 
стор. 4—5; т. ЬХХУІ, стор. 139—142; т. СХУ, 
стор. 19; т. СІЛІ, фотокоп. 

ЗОЄ Покрайній запис із рукописного євангелія з ост- 
рожницької церкви, 1492 р.. Науковий збірник, 
річн. VI, Ужгород, 1929, стор. 181. 

2РЬ 2Ьіог рга\у 1ііе\УзкісЬ осі гоки 1389 сіо гоки 1529. 
Тисігіег го2рга\уу зе;|то'лте о і ус Ь ге рга\уасЬ 
осі гоки 1544 сіо гоки 1563, Рогпап, 1841, 
стор. 103—109. 

ЗРМ Запис про розподіл майна між Ваньком Чжу- 
сичем з Квасилова і його братаничем Олехном 
Чжусою, 1478 р., ЦДІА УРСР у Києві, Луць¬ 
ка гродська книга, ф. 25, оп. ї, од. зб. 124 
(2127). 

ЗХП \У І. К и г а з 2 к і е ^ і с 7, Статті у Ьа1іско-\то- 

Іубзкіе XIV—XV дуіеки. Зіисііит Л$гуко\Уе, Кга- 
коту, 1934, стор. 134—136. 

ИК інвентар міста Кременця, XV ст., Москва, ЦДАДА 
СРСР, ф. Литовська метрика, кн. зап. 4, арк. 122 
зв,— 123. 

СУ О Сопзіапііп N. V е 1 і с Ь і, Оосишепіе іпе- 

сіііе сіє 1а $іеіап сеі Мате Іа їегешіа Моуііа Уа- 
Іепії-сІе-Мипіе А^егатапіиі ііро^гаїіе «Оаііпа 
Котапеазса», 1934. 

ХЕ Запис у восьмигласнику, виданому Фіолем у Кра¬ 
кові 1491 р. Сйпіег 2аіпег і §^і^іореік Ріоі рггег 
Кагоіа ЕзігеісЬега, ЇУагзга^а, 1867. 

СЕУ Собех ерізіоіагіз Уііоісіі та§пі сіисіз ІліЬиапіае 
1376—1430. Соїіесіиз орега Апіопіі РгосЬазка, 
Сгасоуіае, 1882. 

ХІ Оіе ІпзсЬгіііеп аиз сіег Викоуіпа. Ері^гарЬізсЬе 
Веііга§е гиг РиеІІепкипсіе дег Еапсіез- ипи 
КігсЬеп^езсЬісЬіе. Негаиз£е§еЬеп топ сіг. Еи§еп 
А. Когак, ТеІІ ї, \Уіеп, 1903, стор. 69. 

Сові. Оосигпепіеіе моісіоуєпє^іі їпаіпіе сіє $іеіап сеі 
Мате, риЬІісаіе сіє МіЬаі СозіасЬезси, тої. 1, Іа$і, 
1931; тої. II, Іа$і, 1932. 

Сові. О. М. СозіасЬезси, Оосишепіе сіеіа $Іе1ап сеі 
Мате, Іа$і, 1948. 

Сові. 5. Оосишепіе мо1сіоуєпє$іі сіеіа $іеіап сеі Мате, риЬ- 

Іісаіе сіє МіЬаі СозіасЬезси (Зиріішепі 1а сіоси- 
шепіеіе Іиі $іеГап сеі Мате, сіє І. Во^сіап), Іа$і, 
1933. 

ЛКВВ Лист польського короля Казнмнра біскупові ві¬ 
денському та ін. з приводу переговорів з магістром 
хрестоносців, 1447—1492 р., Москва, інститут 
російської мови АН СРСР, архів В. Розова, № 56, 
З, 76. 

ЛКЗ Люстрація Київської землі, бл. 1471 р., Москва, 
ЦДАДА СРСР, ф. 389 (Литовська метрика), оп. 1, 
кн. З, арк. 90—94. 

ЛХНХВ Лист короля Казимира до намісників ковенського, 
вілкомирського та ін. із забороною держати 
без його відома німецьку челядь, 1447—1492 р., 
Москва, Інститут російської мови АН СРСР, 
архів В. Розова, № 32. 

МВ М. В о з п } а к, О зіашрагі]і, зіашраги і ігсіауаси 
икгаііпзкіЬ іпкипаЬиІа па пагосіпот )егіки. Виї* 
Іеііп 2ауосІа га Іікоупе итіеіпозіі ЛА21Л, ^осііпа 
14 (1966) Ьго]’ 1—3, Зігапа 92—109, XII, 2а§геЬ, 
1967, стор. 11. 

МЗФ Молдавия в зпоху феодализма. Т. і. Славяно-мол- 
давские грамотьі (XV в.— первая четверть 
XVII в.), под ред. проф. Л. В. Черепнина, Ки- 
шинев, 1961, № 2, стор. 2—3. 
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МШ. Р. МіЬаіІоуісі, Орі сіоситепіе шоИоує- 

пе$іі сііпаіпіе (іе $1еїап сеі Маге, «Сегсеїагі ізіо- 
гісе», ап. VIII—IX, № 1, Іа$і, 1933. 

МіН, АІЬ, АІЬшті (1е боситепіе шоісіоуєпє^іі сііп Уеасиі 
аі ХУ-Іеа риЬіісаіе сіє Раиі МіспаіІоуісі, Іа$і, 
1934, фотокоп., № 1. 

МіН. О ос. Р. М і Ь а і 1 о у і с і, Оаситепіеіе тоїсіоуепе^іі 
дазіїе 1а Созіапііпорої (1462—1755), «Сегсеїагі із- 
іогісе», ап. X—XII, № 1, І аз і, 1936. 

Міс. Лос. Боситепіе зіауо-гошйпе, си ргіуіге 1а геїаріїе 
Уагії ротапе^іі $і Моісіоуєі си Агсіеаіи] іп зес. 
XV $і XVI, (Іе 51. Місоїаезси, Висиге$іі, 1905, 
стор. 325. 

НРРГ Несколько русских и румннских грамот древних 
господарей молдавских. Издал Ф. И. Белоус, 
Коломия, 1879, № 111. 

ОБРИ А. С. О р л о в, Библиография русских надписей 
XI—XV вв., М.— Л., 1936. 

ОЖДМ Підтвердна грамота про продаж Олехном Жюси- 
чем Дробишу Мжюровичу села Конюхи з Рапото- 
вим і з усім, що до нього належить, крім Озерян, 
1458 р., Ленінград, Інститут історії АН СРСР, 
кол. Лихачова, к. 238/128. 

ОКИВ Відмова Олександра великому князеві Івану Ва¬ 
сильовичу укласти мир з Менглі-Гіреєм таСтефа- 
ном воєводою, 1496 р., Москва, Бібліотека 
ім. В. І. Леніна, ф. 256, № 74, арк. 27. 

ОПВВ Відмова послам воєводи волоського у Вільні, 
1493 р., Москва, ЦДАДА СРСР, ф. 389 (Литовсь¬ 
ка метрика), оп. 1, кн. 5, арк. 152—152 зв. 

ОПВВД Відмова послам воєводи волоського дворнику 
Джуржеві та писарю Матияшу, 1496 р., Москва, 
ЦДАДА СРСР, ф. 389 (Литовська метрика), оп. І, 
кн. 5, арк. 193. 

ОПСВВ Відмова послам волоського воєводи Стефана двор¬ 
нику Джуржеві та писарю Матияшу, 1496 р., 
Москва, ЦДАДА СРСР, ф. 389 (Литовська метри¬ 
ка), оп. 1, кн. 6, арк. 61—62. 

Пам. Памятники, изданнне временной комиссией для 
разбора древних актов, т. І, изд. II, К., 1848, 
факсиміле. 

ПВФЧ Посольство до волохів князем Федором Четвертин- 
ським, намісником брацлавським, та Федьком Гав¬ 
риловичем, 1492—1493 р., Москва, ЦДАДА СРСР, 
ф. 389 (Литовська метрика), оп. 1, кн. 5, арк. 148. 

ПГАГ Продажна грамота Андрійка на село Гриньківці, 
1420 р., Краків, Бібліотека АН, спр. 40. 

ПГВСА Підтвердна грамота воєводи Стефана Аннушці 
і Марії на володіння спадковим по батькові май¬ 
ном, 1489 р.. Державний історичний архів Молдав¬ 
ської РСР, ф. 220, спр. 278. 

ПГВСП Підтвердна грамота воєводи Стефана Петру Дану, 
його братові €розавові і сестрі Марушці на про¬ 
даж ними селища Данова Данчулові та його брату 
Драготу, 1493 р., Державний історичний архів 
Молдавської РСР, ф. 220, спр. 296. 

ПГВСР Підтвердна грамота воєводи Стефана Тоадеру на во¬ 
лодіння селом Ризини, купленим иим у Доні, Нас- 
тиної дочки, за 70 золотих татарських, 1495 р., 
Державний історичний архів Молдавської РСР, 
ф. 220, спр. 278. 

ПГОВ Підтвердна грамота воєводи Олександра Молдови- 
цькому монастиреві на право перевозу без мита 
трьох возів товарів, 1453 р.. Чернівецький дер¬ 
жавний обласний архів. Колекція документів ру¬ 
мунського архіву. Грамоти молдавських князів, 
од. зб. 1. 

ПГПММ Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра 
Молдовицькому монастиреві на чотири сім’ї ци¬ 
ган, 1454 р., Москва, Бібліотека ім. В. 1. Леніна, 
кол. Маркевича і Лукашевича, ф. 159, № 7. 

ПГСММ Підтвердна грамота молдавського воєводи Сте¬ 
фана Молдовицькому монастиреві на володіння 
селами, млинами і митом, 1443 р., Москва, Бібліо¬ 
тека ім. В. 1. Леніна, кол. Маркевича і Лукаше¬ 
вича, ф. 159. № 6. 

ПГСММ Ц Підтвердна грамота молдавського воєводи Сте¬ 
фана Молдовицькому монастиреві на чотири сім’ї 
циган, 1458 р., Москва, Бібліотека ім. В. 1. Леніна, 
кол. Маркевича і Лукашевича, ф. 159, № 9. 

ПГСПМР Підтвердна грамота воєводи Стефана Поляи- 
ському монастиреві на володіння селами Репчи- 

чани, Радівці, Русоніг, Балан, Доброчин та двома 
млинами і пасікою, 1446 р., Москва, ЦДАДА 
СРСР, Межевий відділ, ф, 1299, оп. 1, од. зб, 

7226, арк. 5. 
ПДВКА Посольство до великого князя литовського Олек¬ 

сандра від воєводи волоського Стефана через двор- 
кика Джуржа та писаря Матияша, 1496 р., Моск¬ 
ва, ЦДАДА СРСР, ф. 389 (Литовська метрика), 

оп. 1, кн. 6, арк. 60—61. 
ПДСВВ Посольство до волоського воєводи Стефана від 

Федька Гавриловича, 1496 р., Москва, ЦДАДА 
СРСР, ф. 389 (Литовська метрика), оп. 1, кн. 5, 

арк. 196 зв. 
ПИ Палеографический изборник. Материалн по ис- 

тории южно-русского письма в XV—XVIII вв., 
изданньїе Киевской комиссией для разбора 
древних актов, вьіп. 1, К., 1899, № 2, 3, 9. 

ПКИП Підтвердна грамота князю Івану Путятичу на во¬ 
лодіння дворищами у Мельницькому повіті, 1497 рм 
Москва, ЦДАДА СРСР, ф. 389 (Литовська мет¬ 
рика), оп. 1, кн. 6, арк. 74. 

ЛЛПС Промова литовського посла Стромклова в Москві 
про пропускання російського посла через Литву 
в Молдавію і про молдавсько-литовські відноси¬ 
ни, 1495 р., Москва, ЦДАДА СРСР, ф. 79, кн. І, 
арк. 229—230 зв. 

ПМВП Привілей молдавського воєводи Петра Арона 
львівським купцям на вільний проїзд у Молдавію 
і торгівлю з уплатою мита, 1456 р., ЦДІА УРСР 
у Львові, ф. 131, № 100. 
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ПМХ Дарча грамота панові Мартину Хребтовичу на два 
чоловіки осецького десятка в Новгородському по¬ 

віті, 1497 р., Москва, ЦДАДА СРСР, № 389 (Ли¬ 

товська метрика), оп. 1, кн. 6, арк. 39. 
ПОСВВ Посольство до великого князя литовського Олек¬ 

сандра від Стефана, волоського воєводи, через 
Джуржа і Юрія Щербичів, 1493 р., Москва, 
ЦДАДА СРСР, ф. 389 (Литовська метрика), оп. 1, 
кн. 5, арк. 151 зв.— 152. 

ПСВВ Посольство від волоського воєводи Стефана до ве¬ 
ликого князя литовського Олександра через 
дворника Джуржа та питаря Михайла, 1496 р., 
Москва, ЦДАДА СРСР, ф. 389 (Литовська мет¬ 
рика), оп. І, кн. 5, арк. 192—192 зв. 

ПСЧК Перемишльський суд визнає село Частровичі за 
дідичем з села Бишковичі Пінком Кунашевичем 
в його суперечці з Верещаком Бутевичем, 1369 р., 
ЦДІА УРСР у Львові, ф. 13, оп. 2, спр. З, 
стор. 111. 

ПЧФГ Посольство до волоського воєводи Стефана від 
чашника Федька Гавриловича, 1496 р., Москва, 
ЦДАДА СРСР, ф. 389 (Литовська метрика), оп. 1, 

кн. 6, арк. 35—36. 
Р В. Р о з о в, Українські грамоти, т. І — XIV в. і 

перша половина XV в., К-, 1928. 
НА реуізіа Агіііуєіог, ап. XII, № І, Висиге$1і, 1969. 

РГС Розсудна грамота воєводи Стефана між Іваном, 
сином Васькова з Городник, і Марушкою, дочкою 
Івана Купчича, 1474 р., Москва, Бібліотека 
ім. В. І. Леніна, кол. Маркевича і Лукашевича, 
ф. 159, № 12. 

РЕА Русско-еврейский архив. Документи и материальї 
для истории евреев в России, т. І. Документи 
и регести к истории литовских евреев (1388— 

1550). Собрал и издал С. А. Бершадский, СПб., 
1882; т. III. Документи к истории польских и 
литовских евреев (1364—1569), СПб., 1903. 

НеV. Теойог Т. Вигайа, О саіаїогіе Іа типіеіе 
Аіїіоз, «Кеуізіа репіги ізіогіе, агсЬеоІодіе $і Шо- 
1о£іе», ап. 1, уоі. 1, Висиге^іі, 1883, стор. 397. 

РИБ Русская историческая библиотека, т. XXVII. Ли- 
товская метрика, отд. І, ч. 1, СПб., 1910. 

НІН Кеуізіа Ізіогіса Когпапа, уоі. IV (без місця ви¬ 
дання), 1934. 

Я5 Котапозіауіса, IV. Азосіа^іа зІауіДіїог (Зіп Кери- 
Ьііса Рориіага Кошіпа, ВисигеДі, 1960, стор. 338. 

РФВ Русский филологический вестник, т. ^XXV, М., 
1916, стор. 169—171. 

СГЧА Собрание государственньїх и частньїх актов, каса- 
ющихся истории Литви и соединеннихс ней вла- 
дений (от 1387 до 1710 года), изданное Виленской 

археологической комиссией, под. ред. М. Крупо- 
вича, ч. І, Вильно, 1858, стор. 20а. 

50 Оосишепіе ргіуііоаге 1а Тагдиі $і Тіпиіиі огіїеіиіиі 
риЬНсаІе си ип зіисііи іпігосіисіі V сіє Аигеї V. Бауа. 
ІпзШиіиІ (1е ізіогіе №{іопа1а (Зіп ВисигеДі, Ви- 
сигеДі, 1944, стор. 7—8. 

5Ь Зіауіа. Сазоріз рго зіоуапзкои Н1о1о§іі. 5 росЗрогои 
шіпізіегзіуа зкоІзІУі а пагосЗпі озуеіу уусіаУаіі 
О. Ни)ег а М. Мигко, госпік XIV, РгаЬа, 1936— 
1937, стор. 678—679. 

С0 А. Соболевский, Очерки из истории русско- 
го язьїка, ч. І (без року і місця видання), стор. 41. 

СП А. Соболевский и С. Пташицкий, 
Палеографические снимки с русских грамот пре- 

имущественно XIV века, СПб., 1903, № 12, 
13. 

СПС Сборник палеографических снимков с древних 
грамот и актов, храняшихся в виленском цен- 
тральном архиве и виленской публичной биб- 

лиотеке. Издание Виленской Археографической 
комиссии, вьіп. 1 (1432—1548), Вильна, 1884, 
№ 3. 

СРК \У 1. Кигаз2кіе\уіс2, Сгатоіу Ьа1іско-\уо- 
Іугїзкіе XIV—XV \уіеки. БІисЦит ^гукоше, Кга- 
ко\у, 1934, стор. 135. 

5СІМ АсасЗетіа КериЬІісіі Рориіаге Кошапе. Іпзіііиіиі 
сіє Ізіогіе $і ШозоПе. Зіисііі $і сегсеїагі сіє ізіогіе 
тееЗіе, І, ап. II, Іапиагіе — Іипіе, 1951. 

СЯ Статут Ягайла, XV ст., Москва, Державний іс¬ 
торичний музей, збірка гр. Уварова, № 702. 

иКР Оіе аііезіе 1ігкип(3е (Зез Кіозіегз Риіпа. 2иг уіег- 
Ішпсіегііаіігі^еп ОесЗепкІеіег (Зез Тосіез Зіеркапз (Зез 
Сгоззеп. НегаиздедеЬеп уоп ргоГ. иг. Еи^еп А. Ко- 
гак, Сгегпо\УіІ2, 1904, стор. 4. 

УКТ Упоминки, послані князеві Тверському, 1488 р., 
Москва, ЦДАДА СРСР, ф. Литовська метрика, 
кн. 4, арк. 184. 

41АФ Чолобитна попа Ісидора і його синів Гриня та 
Дешка архімандритові печерському Філарету про 
надання їм церковної землі Міховщинк у Поріччі, 
1498 р., Москва, Інститут російської мови 
АН СРСР, архів В. Розова, № 14. 

ШКН О. Шахматов, А. Кримський, Нариси 
з історії української мови та хрестоматія з пам’ят¬ 
ників письменської староукраїнщини XI— 

XVIII вв., К., 1922, стор. 164—166. 
ЯМ Ярлик від царя Муртази, 1484 р.. Москва, 

ЦДАДА СРСР, ф. Литовська метрика, кн. зап. 4, 

арк. 112 — 112 зв., 113. Кінець грамоти має 
скорочення — РИБ 351. 
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ХРОНОЛОГІЧНИЙ СПИСОК ДЖЕРЕЛ 

Фундушевий запис князя Любарта Гедиминовича про на¬ 
дання церкві св. Івана Богослова у Луцьку сіл Рожище, 
Теремноє, Бущу, Мезоч та ін. 1322 р., 8 грудня, Луцьк.— 

АрхЮЗР 1/У1, 1—4. 

Напис 1341 р. на Теребовлянському дзвоні, що висів 
у церкві св. Юра у Львові, б. м. н.— ОБРН 74—75. 

Грамота великого князя литовського Кейстута та його 
брата волинського князя Любарта торуиським купцям, 
п. 1341 р., б. м. н.— Р 1—2. 

Жалувана грамота польського короля Казимипа Великого 
слузі своєму Івану на дворища Занево і Микитино з угід¬ 

дями у Перемишльській волості, п. 1349 р., Казимир.— 
Р 2—4. 

Дарча грамота Юрія Болковича церкві св. Николи, збу¬ 
дованій ним у Лаврашівськім монастирі, на пашну і бортну 
землі та на торговельну клітку, бл. 1350 р., б. м. н.— 
Р 7—9. 

Договірна грамота литовсько-руських князів Явнута, 
Кейстута, Любарта, Юрія Наримонтовича і Юрія Коріа- 

товича з польським королем Казимиром Великим та мазо- 
вецькими князями Зимовитом і Казимиром. 1352 р., чер¬ 
вень — вересень, б. м. н.— Р 4—7. 

Купча грамота Петра Радціовського у Анни Радивон- 
кової на землю з млином, корчмою і половиною ставу. 
1359 р., Перемишль.— Р 9—10. 

Підтвердна грамота короля Казимира Великого Ходкові 
Бибельському на володіння селом Бибел з присілками Пач- 
ковичі, Жасковичі, Комаровичі, Узворотвичі, Некловичі, 
Ворховичі. 1361 р., Судомир.— А02 6. 

Договір волинського князя Димитрія (Любарта) з поль¬ 
ським королем Казимиром Великим. 1366 р., поч. жовтня, 
б. м. н.— Р 13—14. 

Купча грамота Петра Радціовського на Пнеколт у Хлипля 
і Захари Шулжичів. 1366 р., Перемишль.— Р 11—12. 

Купча грамота містича львівського Ганька Сварца в Олеш- 
ка Малечковича на село на р. Щирці. 1368 р., 1 січня, 
Львів.— Р 15—16. 

Перемишльський суд визнає село Частровичі за дідичем з 
села Бишковичі Пінком Кунашевичем в його суперечці 
з Верещаком Бутевичем. 1369 р., 15 листопада, б. м. н.— 

ПСЧК. 

Купча грамота Вятслава Дмитровського на дворище у Ва¬ 
силя і Генка Скибичів і їх племінника Оленка. 1370 р., 
вересень—листопад, Львів.— Р 16—18. 

Жалувана грамота подільського князя Олександра Коріа- 
товича Смотрицькому монастиреві на млин і різні привілеї. 
1375 р., 17 березня, Смотрич.— Р 19—20. 

Вкладна грамота князя Юрія Даниловича Холмського цер¬ 
кві Пресвятої Богородиці у м. Холмі на села Стрижево, 
Сліпче, Космово, Цуцнево на р. Буг. 1376 р., Холм.— 

Р 21—22. 

Жалувана грамота князя Владислава Опольського своєму 
слузі Ладомиру Волошину на Годле поле і землю по р. Тер- 

наві. 1377 р., 26—31 грудня, Бохур.— Р 23—24. 

Дарча грамота князя Владислава Опольського Драгомиру 
і Некрі на села Старуню та Нове Село в Галицькій землі. 
1378 р., Львів — ЗНТШ ІЛ, 4—5. 

Продажна грамота Хоньки Васкової, жінки Дядьковича, 
на Каленикїв монастир протодиякону Івану Губці та його 
братові Ходопу. 1378 п,, Перемишль,— Р 25—26. 

Дарча грамота Чурили Бродовського князю Федору Да¬ 
ниловичу та його дітям на село Бродово. 1385 р., 8 квітня, 

б. м. н.— Р 27—28. 

Присяжна грамота князя Федора Даниловича на вірність 
королеві Ягайлу. бл. 1386 р., б. м. н.— Р 29—ЗО. 

Напис на печатці, прикріпленій до грамоти заславського 
князя Михайла, якою він присягає на вірність польсько- 
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му королеві Владиславу. 1386 р., 1 березня, Краків.— 
СЕУ 8—9. 

Закладна грамота Михайла Івановича Осташкові Григоро¬ 
вичу Давидовському на село Черепине. 1386 р., 27 липня, 
Львів.— Я ЗО—31. 

Дарча грамота князя Вітовта слузі Василю Карачевському 
на село Сем’яків. 1386 р., 15 серпня, б. м. н.— АрхЮЗР 
8/1, 1—2. 

Напис на печатці, прикріпленій до грамоти литовського 
князя Дмитра Корибута, якою він присягає на вірність 
польському королеві Владиславу. 1386 р., 23 листопада, 
Луцьк.— СЕУ 10. 

Вкладна князя Димитрія Ольгердовича Корибута Лавра- 
шівському монастиреві. 1386 р., б. м. н.— Р 32—33. 

Повідомлення перемишльського судді Костька королеві 
Ягайлу про збір податків і витрати королівських грошей 
у Перемишльській волості, між 1386—1418 р., б. м. и.— 
Р 33—35. 

Зобов’язання королівського слуги Панька повернути че¬ 
рез рік князеві Скиргайлу 200 рублів. 1387 р., 9 листопада, 
б. м. н.— СП № 12. 

Закладна короля Ягайла воєводі молдавському Петру на 
Галич з областю за 4000 рублів срібла. 1388 р., 27 січня, 
Луцьк.—Я 36—37. 

Поручна грамота південноруських князів і бояр королеві 
Ягайлу за сіверського князя Димитрія Корибута. 1388 р., 
26 квітня, Лучиця.— Р 38—39. 

Присяжна грамота сіверського князя Димитрія Кори¬ 

бута на вірність королеві Ягайлу, його дружині Ядви- 
зі і Короні польській. 1388 п., 18 травня, Краків.— 
Я 40—41. 

Поручна грамота князя Федора Даниловича та інших кня¬ 
зів і бояр південноруських за Олехна. 1388 р., 10 жовтня, 
Луцьк.— Я 41—42. 

Присяжна грамота князя Димитрія Ольгердовича Брян¬ 
ського на вірність королеві Ягайлу, Ядвизі та Короні 
польській. 1388 р., 16 грудня, Молодечно.— Я 42—44. 

Привілей князя Олександра (Вітовта) литовським євреям. 

1388 р., Луцьк.— 2Я7, 103—109. 

Лист молдавського воєводи Петра до польського короля 
Владислава про сплату 4000 рублів. 1388 р., Сучава.— 57, 
678—679. 

Привілей великого князя литовського Вітовта гроднен¬ 
ським євреям. 1389 р., 18 червня, Луцьк.— РЕА І, 26—28. 

Замінна грамота Яна Тарновського на маєтки, дана Іг- 
натові і Самої л у Черневичам та Мишу Мужиковичу. 
1390 р., 23 травня, Перемишль.— Я 175—176. 

Грамота перемишльського воєводи Фебруна про продаж 
владикою Афанасієм двох дворищ панові Яшку Іспрув- 
ському. 1391 р., 1 січня, Перемишль.— Я 44—45. 

Поручна грамота князів і бояр західноруських князеві 
Скиргайлу за Гридка Костянтиновича, бл. 1392 р., 
б. м. н,— Я 46—47. 

Дарча грамота молдавського воєводи Романа Іванишу ви¬ 
тязю на села Чурсачівці, Владимирівці і Букурівці. 
1392 р., ЗО березня, Роман.— Сові, І, 7—8. 

Ярлик хана Золотої Орди Тохтамиша до польського ко¬ 
роля Ягайла. 1392—1393 р., б. м. н.— РФВ 170—171. 

Присяжна грамота молдавського воєводи Романа на вір¬ 
ність польському королеві Владиславу. 1393 р., 5 січня, 
Сучава.— Сові. II, 607—608. 

Присяжна грамота сіверського князя Федора Любарто- 
вича на вірність королю Ягайлу і королеві Ядвизі. 1393 р., 
бл. 23 травня, Віслиця.— Я 50—51. 

Дарча грамота молдавського воєводи Романа синам Білого 
Драгомира Тодору, Дмитру, Петрові, Михайлові, Жюржі 
на село на р. Сучаві. 1393 р., 18 листопада, Сучава.— Сові. 
І, 13—14. 

Роздільна грамота, видана Волчкові, племінникові Ходка 
Лоєвича, руським старостою Гнівошем. 1393 р., Вишня.— 

Я 51—52. 

Жалувана грамота короля Ягайла слузі Данилу Дажбо- 
говичу Задеревецькому на кілька сіл в Галицькій і Зуде- 

чівській волостях. 1394 р., 29 червня, Краків.— Я 53—54. 

Поручна грамота молдавських бояр Братула, Станіслава, 
Михайла і Шандра за Стефана воєводу перед польським 
королем Владиславом. 1395 р., перед 6 січня, б. м. н.— 
Сові. II, 609—610. 

Присяжна грамота молдавського воєводи Стефана і молдав¬ 
ських бояр на вірність польському королеві Владиславу. 
1395 р., 6 січня, Сучава.— Сові. II, 611—613. 

Дарча грамота польського короля Владислава Іванові, 
Дем’янові та їх синам на село Крушельницю у Тустанів- 
ській волості. 1395 р., Глиняни.— ОЬ 166. 

Підтвердна грамота литовського князя Вітовта князеві 
Федору Даниловичу на володіння містом Острог і на май¬ 
но. 1396 р., З липня, Луцьк.— АЗ 1, 20. 

Грамота галицького старости Бенка про забезпечення 
своїм маєтком — селами Толмач і Жюрков — він а своїй 
жінці Варварі. 1398 р., 13 вересня — 15 листопада, Ко¬ 

ломия.— Я 56—58. 

Дарча грамота Олександра з Колков Печерському мона¬ 
стиреві на копу грошей. 1398 р., 21 листопада, Київ,— 

дгпм. 
Зобов’язання луцького єпископа Івана дати королеві 
Ягайлу 200 руських гривен і 30 коней за одержання га¬ 

лицької митрополії. 1398 р., Опатів.— ЗЛЄІК. 
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Напис на печатці, прикріпленій до грамоти литовського 
князя Вітовта, якою він обіцяє великому магістрату по¬ 
будувати два замки на литовських границях. 1398 р., 
14 листопада, Ковно.— СЕУ 56. 

Жалувана грамота короля Ягайла слузі Ходку Чемеричу 
на села Надієво і Кропивники. 1399 р., 1 жовтня, Львів.— 

Р 58—59. 

Напис на стінках мідного ковчега, який зберігався у риз¬ 
ниці Краківського кафедрального собору Богородиці. 
XIV—XV ст.— ОБРН 112. 

Дарча грамота молдавського воєводи Юги панові Брая 
на місцевість на Страхотині. бл. 1400 р., б. м. н.— Собі, і, 
26—27. 

Поручна грамота волоського дідича Івашка, сина воєводи 
Петра, і пана Вилчі польському королеві Владиславу за 
воєводу Романа. 1400 р., перед 25 березня, Берестя.— 
Собі. II, 617—618. 

Присяжна грамота Івашка, сина воєводи Петра, на вір¬ 
ність польському королеві Владиславу. 1400 р., 25 берез¬ 
ня, Берестя.— Собі. II, 619. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра боя¬ 
рам Строє і Іванові на село Пояна на Тазлові та на 
село Гертань. 1400 р., 29 червня, б. м. н.— Собі. І, 
36—37. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра бояри¬ 
нові Никулі на село Берево. 1400 р., 4 серпня, б. м. н.— 
ВІР«А» 433. 

Присяжна грамота стародубського князя Олександра Пат- 
рикійовича на вірність (у разі смерті Вітовта) королеві 
Ягайлу і Короні польській. 1400 р., 31 грудня, б. озера 
Круди.— Р 61—62. 

Купча грамота львівського воєводи Мациии на село Шид- 
лов і дворище Жаворонковича, придбані паном Клюсом 
у Ходора Шидловського. 1400 р., Львів.— Р 60—61. 

Вкладна Перфурія Кирдійовича у Луцький монастир 
св. Спаса на Краснім на Кудрявчицьку землю, поч. XV ст., 
б. м. н.— Р 75—76. 

Написи на іконі та євангелії, що зберігалися в Сорокин- 
сько-Філаретівськїй колекції музею Київської духовної 
академії, поч. XV ст.— ОБРН 141. 

Присяжна грамота князя Івана Олгимунтовича Голшан- 
ського на вірність (у разі смерті Вітовта) королеві Ягайлу 
і Короні польській. 1401 р., 5 лютого, Мереч.— Р 63—64. 

Дарча грамота молдавських господарів Олександра і Бог¬ 
дана вірменському єпископові Оганесу на вірменську су- 
чавську єпископію. 1401 р., 30 липня, Сучава.— РІР. 

Правова грамота галицького старости Петраша з приводу 
суперечки про границі між Васьком Мошенчичем і Кіндра¬ 
том Борсничем. 1401 р., 24 серпня, Галич.— Р 64—66. 

Виписка з фундушевого запису Владислава IV на Кобрин- 
ський монастир св. Спаса, видана з Великої канцелярії 
Великого князівства Литовського. 1401 р., Кобринь.— 

АкВАК III, 1—2. 

Дарча грамота Стефана Винца (запис на королівському 
євангелії). 1401 р., б. м. н.— ЗКЄ. 

Присяжна грамота молдавського воєводи Олександра на 
вірність польському королеві Владиславу. 1402 р., 12 бе¬ 
резня, Сучава.— Собі. II, 621. 

Присяжна грамота Кості Волошина на вірність поль¬ 
ському королеві Владиславу. 1402 р., Щекерів.— Собі. 
II, 623. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра бояри¬ 
нові Балиці Мудричці на Красний Потік і два села иа ньому 
та село біля височини Мунтчел. 1403 р., 1 серпня, Су¬ 
чава.— 388. 

Договірна грамота Івана Мирчі, воєводи і господаря Бес¬ 
сарабської землі, з польським королем Владиславом. 
1403 р., Чжюрзев.— ДГМ. 

Дарча грамота воєводи Олександра молдавській єпископії 
на села Аверовці і Грецкоє. 1403 р., Сучава.— ДГАА. 

Розмежувальна грамота галицького старости Петра Влод- 

ковича Схарбиновського між маєтками Грабовець Міхала 
Грабовецького і Тисмянчани Петраша Пиликовича. 1404 р. 
24 травня, Галич.— Р 67—68. 

Присяжна грамота молдавського воєводи Олександра і мол¬ 
давських землян на вірність польському королеві Влади¬ 
славу. 1404 р., 1 серпня, Кам’янець.— Собі. її, 625. 

Розсудна грамота галицьких єпископів і бояр у справі 
суперечки за місто Тичин і Заліську волость між королем 
Яг ай лом і Ядвигою Пилецькою з донькою Алжбетою. 
1404 р., 19 жовтня, Медика.— Р 69—71. 

Підтвердження дарчої грамоти Грушівському монасти¬ 
реві. 1404 р., 1 травня, Сігет.— ГМ. 

Дарча грамота короля Владислава слузі Ходкові на вічне 
володіння селом Єрмолинці у Смотрицькій волості. 1407 р., 
1 березня, Краків.— АрхЮЗР 8/1, 3—4. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Попші 
Михайлові на села Скорцівці та Паньківці. 1407 р., 8 бе¬ 

резня, Сучава.— Соя^. 1, 56—57. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра 
і молдавських бояр на вірність польському королеві Вла¬ 

диславу. 1407 р., 6 жовтня, Львів.— Собі. II, 628—629. 

Жалувана грамота короля Ягайла слузі Івану Волошино- 
вичу на корчму Вербяж на р. ІЦерку. 1407 р., 8 жовтня, 
Медика.— Р 71—72. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра церкві 
св. П’ятниці в Романовім Торзі на село Леукушівці Бра- 
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тіанова з млином та на село за Молдавою, де був Братул. 
1408 р., 16 вересня, Сучава.— Созі. 1, 60—61. 

Привілей львівським купцям від молдавського воєводи 
Олександра. 1408 р„ 8 жовтня, Сучава.— Созі, II, 630— 633. 

Жалувана грамота польського короля Владислава Ягайла 
Йосифу Відуну на городище Кописно, на Покровську церк¬ 
ву та на пусті дворища в Перемишльській волості. 1408 р., 
Судомир.— АкЮЗР І, 6. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Журжі 
Унгурянулу на села Унгуряни, Прочещі, Сперлещі, Не- 
грилещі. 1409 р., 28 січня, Сучава.— Сові, 1, 64—65. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра мона¬ 
стиреві св. Николи, що на Сірятській Поляні, та на болота 
біля гирла Шумуза. 1409 р., 18 квітня, Сучава.— Сові, 1, 
69—70. 

Грамота галицького старости Яна Щкотського на продаж 
Филем М’яковичем села Тростянця Колі Далюєвському. 
1409 р., 11 серпня —ЗО вересня, Галич.— Р 73—75. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра мона¬ 
стиреві св. Вознесіння на р. Немцишорі на озеро Лучіул, 
що на Пруті. 1409 р., 7 листопада, Сучава.— Сові, І, 71— 

72. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Мол- 

довицькому монастиреві на молдовицьке мито. 1409 р., 

18 листопада, Сучава.— ОІР«А» 437. 

Привілей короля Олександра свислоцькому наміснику 
Григорію Ісайовичу Громиці на місце у Вільні біля церкви 
Рождества Христового. 1410 р., 8 жовтня, Люблін.— 

АкВАК XI, 5. 

Дарча грамота воєводи Олександра Бистрицькому мона¬ 
стиреві на села Митюківиі, Брашівці та щорічний оброк 
по Ю бочок вина і 10 колод пшениці. 141 і р., 6 січня, 
Сучава.— МіН. АІЬ. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра 
польському королеві Владиславу про вірність і допомогу 
проти угорського короля. 1411 р., 25 травня, Дольний 
Торг.— Сові, II, 637—638. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра бояри¬ 
нові Плотуну на село Плотунещі. 1411 р., 28 червня, 
б. м. н.— Сові, і, 84—85. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Полян- 
ському монастиреві св. Николи на п’ять татарських дворів. 

1411 р., 22 вересня, Сучава.— Сові. І, 95. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Петрові 
Шолдану, його жінці і дітям на село Тамерташевці та на 
село, що на Дупелиній Могилі. 1411 р., 22 вересня, Суча¬ 

ва.— 0//?«Л» 439. 

Розмежувальна грамота князя Федора Любартовича між 
селами Данила Дажбоговича Задеревецького і братів Об- 
лазницьких. 1411 р., 17 грудня, Зудечів.— Р 77—80. 

Грамота короля Ягайла молдавському воєводі Олександру 
про поновлення грошового зобов’язання, даного предкам 
Олександра (на 1000 рублів під заклад Снятина, Коломиї 
та Покутської землі). 1411 р., б. м. н.— Р 76—77. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Журш 
Драготескулу иа села Володівці та Вишню Чернавку. 
1412 р., 5 квітня, Сучава.— 440. 

Правова грамота руського старости Івана Срімського Войт- 
кові Сулимовському з приводу суперечки його з Хмелем 
Прибком про половину села Сулимова. 1412 р., 14 травня, 
Львів.— Р 80—81. 

Розмежувальна грамота князя Федора Любартовича між 
Татомиром Балицьким та Івашком Дідошицьким. 1413 р., 
20 вересня, Зудечів.— Р 82—84. 

Розмежувальна грамота намісника старости Міклоша 
Олександровича між землянами сіл Пукасівці та Блудни¬ 
ки. 1413 р., Галич.— 01. 48. 

Напис на стіні тюремного костьолу в Любліні. 1413 р., 
Люблін.— ОБРН 115. 

Продажна грамота Махни Узвартовської на село Узвар- 

тово Яхні Кийській. 1414 р., 4 квітня, Львів.— Р 84—85. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Тоадеру 
Питику на села: на р. Кобилі, в гирлі Жиравця, на Бир- 
ладі. 1414 р., 2 серпня, Сучава.— 441. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Крачуну 
Белческулу на село, що на Білому Потоці, та на село Не- 
гоєщі. 1414 р., 20 грудня, Сучава.— Со5/. І, 111 — 112. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Никиті 
та Добре Зографам на села Крайничещі і Левкушещі. 
бл. 1415 р., б. м. н.— Сові. І, 121 —122. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Хомор- 

ському монастиреві на село «де був Татомир і Пертя» та 
на селище Дієнишево. 1415 р., 13 квітня, Сучава.— Сові. 
1, 116—117. 

Дарча грамота польського короля Ягайла священику Ми¬ 
хайлу Терлецькому на село Терло. 1415 р., 28 квітня, 
Медика.— Р 86—87. 

Розсудна грамота молдавського воєводи Олександра між 
Майколою, дочкою Стоянова, та В ладом і Керстею з Солки 
за володіння селом Солки. 1418 р., 15 січня. Баня.— Со5^. 
1, 126—127. 

Підтвердна грамота галицького старости Михайла Буча- 
цького на обмін маєтками між Іваном Тучняком і Марга¬ 

риток) Росовою. 1418 р., 15 серпня, Галич.— Р 88—89. 

Роз’їзна грамота Осташка Давидовського, Корчака з Ли- 
пиці, Спичника з Большева між маєтками Кутищі і Пола- 
гичі. 1419 р., 1 січня, б. м. н.— Р 90—91. 
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Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Драго- 
мирові та Іоанкшу на села Некид, Пашкани і Драготещі. 
1419 р., 8 квітня, Сучава.— ОіР«А» 444. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра бояри¬ 
нові Вені дворнику на села Корнещі, Миклушещі, Лозно- 
ва, Секеряни, Дворничани, Думещі, Циганещі, Лаврещі, 
Садова і Хомичещі. 1420 р., 25 квітня, Сучава.— Сові. І, 

135—136. 

Дарча грамота литовського князя Вітовта слузі Павлові 
на села Новоставці, Камінь, Свинну, Гостру Руду у Во¬ 
линській землі. 1420 р., ЗО липня, Ужів.— А8 І, 25—26. 

Продажна грамота Андрійка на село Гриньківці. 1420 р., 
Кам’янець.— ПГ АГ. 

Напис на печатці, прикріпленій до грамоти князя Свид- 
ригайла, якою він зобов’язується дотримувати всіх пунк¬ 
тів поруки, даної литовському князеві Вітовту. 1420 р., 
10 серпня. Ворони.— СЕУ 489. 

Позикова грамота Васька Мошончича Іванові Гулевичу 
на сто кіп грошей. 1421 р., З січня, Львів.— Р 91—92. 

Правова грамота руського старости Івана Срімського Я но в і 
Білецькому з приводу суперечки його з Іваном Лопа¬ 

тимем за село Білки. 1421 р., 7—14 березня, Львів.— 
Р 93—94, 

Дарча грамота литовського князя Вітовта слузі Павлові 
на села Рідку, Соломень, Рудку-Туровку і Коров’є у Во¬ 
линській землі. 1421 р., 21 серпня, Ужів.— /15 1, 27. 

Розмежувальна грамота князя Федора Любартовича між 
Облазничами Ігната Облазницького і Соколовим Юрія 
Дідошицького. 1421 р., 8—26 жовтня, Зудечів.— Р 94— 
96. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра сестрі 
польського короля княгині Римгайлі на міста Серет і Вол- 
ховець з селами і присілками, з млинами і ставами та на 
600 золотих дукатів щорічно. 1421 р., 13 грудня, б. м. н.— 
Сові. І, 141—143. 

Правова грамота самбірського старости Сташка Давидов- 
ського перемишльському єпископу Іллі з приводу супереч¬ 
ки його з стрілківцями за Лисичий брід. 1422 р., 21 січня. 
Погоничі.— Р 96—98. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Бистри- 
цькому монастиреві на мито від Бирладського Торгу та 
наказ своїм наступникам не порушувати її. 1422 р., 
20 серпня, б, м. н.— ОІР П§. 35. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра слузі 
Богушу на село Кучурів. 1422 р., 25 грудня, б. м, н.— 
ДГОБ. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Батиню 
на три села на р. Путні. 1423 р., 12 березня, Сучава.— 

Сові. І, 153—154. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Вану 
Попші на села на р. Ребричі: Серби і Мойшево Філософа. 
1423 р., 31 березня, Сучава.— Сові. І, 156—157. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра на 
межу від землі синів Ротомпана, надану ними ватаманові 
Веризі. 1423 р., 15 квітня, Сучава.— ПІРхА» 447. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра попові 
Юзі і його братові Нанові на село Бучумяни коло Бані. 
1424 р., 16 лютого, Сучава.— Сові. І, 161—162. 

Жалувана грамота чернігівського князя Свидригайла Мак¬ 

симові Владу Драгосиновкчу иа села Косово, Березово і 
Жаб’є в Галичині. 1424 р., 31 серпня, Снятин.— Р98—100. 

Жалувана грамота чернігівського князя Свидригайла 
Юрію Козеняті иа с. Хватівці. 1424 р., З вересня, Коло¬ 
мия.— Р 101—102. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Тоде- 
рові та Ліє на землю коло р. Тазлова. 1424 р., 9 жовтня, 
Сучава.— Сові. II, 956. 

Дарча грамота литовського князя Вітовта на село Велієв. 
1424 р., Олтушків.— ДГВВ. 

Грамота галицького старости Михайла Бучацького про 
продаж Ходком Головенчичем половини села Перерослі 
своєму братові Журжу Переросльському. 1424 р., Галич.— 
Р 105—106. 

Роз’їзна грамота зудечівського старости Ленка між Ост¬ 

ровом пана Юрковського і Дроховичами Івашка Борини- 
цького. 1424 р., б. м. н.— Р 102—105. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Барбо- 
сулові иа село на р. Шумузі. 1424 р., 26 серпня — 1425 р., 
4 вересня, Сучава.— ОВАс 19—20. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Щефа- 

нові Зуграфу на села Беркишещі, Єремієщі, ПопещІ і «де є 
Жуде Пашко». 1425 р., ЗО січня, б. м. н.— Сові. 1, 168—169. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Стровчу 
на села Левошівці та Неполоківці. 1425 р., 12 травня, 
Сучава.— Сові. І, 173—174. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра ключ¬ 
нику Щефану на село Драгосииещі і на Добротворі також 
Драгосинеші. 1426 р., 22 травня, б. м. н.— ВАМ 21—22. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Журжу 
Стенгачу на села Попещі, Финтинеле, Міхнещі та Чолтя- 
ни. 1426 р., 12 серпня, Сучава.— Сові. І, 178—179. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра синам 
Щефана Стравича Тодерові і Петру на вислугу їх батька —. 

на три села на Керлігатурі. 1426 р., Сучава.— Сові. І, 
182—183. 

Вкладна грамота князя Долголдата Долголдатовича мона¬ 
стиреві Николи Пустинського на землю Конона Толсто- 

ліського. 1427 р., 25 березня, Київ.— Р 107—108. 
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Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Няме- 
цькому монастиреві на село Керстіанещі та Темешещі. 
1427 р., 14 вересня, Сучава.— ОІЯ«Ау> 450. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Андріє¬ 
ві, Филипові і Михулові, синам протопопа Симеона, иа 
селище Миково. 1427 р., 16 вересня, Сучава.— Сові. І, 
193—194. 

Жалувана грамота литовського князя Вітовта Єськові Не- 

шевичу на дворище Яро полково у Подільській землі- 
1427 р., 17 вересня. Острог.— Р 108—109. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Оничці 
иа село в Керлігатурі. 1427 р., вересень, Сучава.— иВАс 
22-23. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Оанчі 
і його жінці Насті на село «де була вотчина Добречинова 
і Братула Плешескула», 1427 р., 15 жовтня, Сучава.— 

Со5*. 1, 196—197. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра си¬ 
нам Стана Лукавецького і синам Шербкова на володіння 
селами Лукавець І Панковці. 1428 р., 16 лютого, Суча¬ 

ва.— Сові. 1, 201—202. 

Підтвердна і дарча грамота молдавського воєводи Олек¬ 
сандра Велчі, синові попа Захарія, на його вотчину і на 
володіння селом Калугери на Вулхові. 1428 р., 15 квітня, 

Сучава. —Сові. 1, 206—207. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра 
Драгомиру на володіння селами Корнії та Стримбії і на 
землю коло р. Кракова для заснування села. 1428 р., 
22 квітня, Сучава.— Соя*. І, 209—210. 

Правова грамота князя Федора Любартовича Микові Ді- 
дошицькому з приводу суперечки його з Дмитром Данило¬ 
вичем за село Сяхове, 1428 р., 5 липня, Зудечів.— 

Р 109—111. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра На- 
ну на володіння селами Бучумяни і Стенижани. 1428 р., 
29 липня, Сучава.— Со5^. І, 218—219. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Станчу- 

лові на село Бенила, а Керсті і його жінці Марії на село 
Южинці. 1428 р., 17 серпня, Сучава.— Сові. 1, 220—221. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра боя¬ 
ринові Фунді на володіння селом Фундяни на р. Алойні. 
1428 р., З вересня, Сучава.— Сові. 1, 223—224. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра про 
надання Башотою Мануйлом села Башотяни Нямецькому 
монастиреві. 1428 р., 4 грудня, Сучава.— Сові. 1, 228— 

229. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра си¬ 
нам Івана дворника —Лазару, Станчулу і Кості на воло¬ 

діння селищем Добриново, де є монастир, і ще на три 

села під високою дібровою. 1428 р., 28 грудня, Сучава.— 
Сові. І, 233—234. 

Опис луцького Красноспаського монастиря, зроблений 
луцьким єпископом Олексієм, бл. 1429 р., б. м. н.— Р 114. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра 
Крачунові Пурчелескулу на володіння селом Пурчилещі 
та на половину млина у цьому ж селі. 1429 р., 10 січня, 
Сучава.— Сові. І, 239—240. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра 
бояринові Журжі Фратовському та синові Івашкові на 
володіння двома частинами села Викшинець. 1429 р., 
1 лютого, Сучава.— Сові. І, 242—243. 

Жалувана грамота литовського князя Вітовта Бедриху 
на село СволочигачІ й Інші села у Смотркцькій волості. 
1429 р., 1 лютого, Турейськ.— Р 111 —113. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра своїй 
дружині Марені на Вишневецький монастир та села Кали¬ 
нівці, Бренещі, Шендрещі і Прижолтяни та ін. 1429 р., 
10 лютого, Сучава.— Сові. І, 248—249. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Радулу 
граматику на села Зубрнківці та Іванківці. 1429 р., 
17 квітня, Сучава.— Сові. І, 258—259. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра бояри¬ 
нові Купчичу на села Купка і Нягівці. 1429 р., 27 травня, 
Сучава.— ДГ0БК. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра слузі 
Оникові на село на р. Жежії. 1429 р.. 1 червня, Сучава.— 
Сові. І, 266—267. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра си¬ 
нам Івана дворника — Лазареві, Станчулові і Кості на 
володіння селами, що на Тулові, иа верхній частині Со- 
лонця, на Хоморї та ін. 1429 р., З червня, Сучава.— 

Сові. І, 269—270. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра Да¬ 
ну Ункляту на володіння селами Полова, Зубрівці, Чу- 
линещі, Дем’янівці та ін. 1429 р., 17 червня, Сучава.— 

Сові. І, 279—281. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Няме¬ 
цькому монастиреві на озеро Загорне на Дністрі, пасіку 
на Загорному і на увесь прибуток. 1429 р., ЗІ серпня, 
б. м. н.— ВІР«А» 455. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра панові 
Бену, його братам, сестрам та їхнім дітям на село, що на 
Васлуї, і на село «де був їх батько Петро». 1429 р., 24 ве¬ 
ресня, Сучава.— Сові. І, 290—291. 

Вкладна князя Олександра Володимировича церкві св. Бо¬ 

городиці у Лаврашівському монастиреві. 1429 р., Лавра- 
шїв. — Р 113. 
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Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Данчулу 
на село на Бирладі, де впадає Хубална. 1429—1430 р., 
б. м. н.— ВАМ 25—26. 

Дарча грамота князя Свидригайла слузі Іванові Мукосійо- 

вичу на села Малів, Охматків, Пашева, Золочів у Лу¬ 
цькому повіті та в Кременецькому повіті — Борщівка, Ри- 

домль, Устя, Білка, Ожигівці. 1430 р., ЗО березня, 
Луцьк.— АрхЮЗР 8/IV, 7—9. 

Підтвердна грамота князя Свидригайла на межі маєтнос- 
тей землянина брацлавського Карпа Івановича Микулин- 
ського. 1430 р., 21 травня, Новоселиця.— Грамота підтвер¬ 

джена у Вільні 1431 р.— ГВКЛ 6—9. 

Розмежувальна грамота князя Федора Любартовича між 
селом Дідошичами Мика Дідошицького та селом Жирявою 
Дмитра Даниловича. 1430 р., 29 травня, Зудечів.— Р 115— 

116. 

Напис Стефана воєводи, сина Богдана. 1430 р„ Ясси.— Рео. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра попові 
Юзі на села «на ім’я Мікля від Бахну» і «Балан від Стрим- 
ба». 1431 р., ЗО квітня, Баскаківці. — Сові. І, 315. Окремі 
слова документуються £/Я«А» 457. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра боя¬ 

ринові Купчичу дворнику на володіння селом у Молдав¬ 
ському князівстві. 1431 р., 15 червня, Сучава.— Сови І, 

317—318. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Бистри- 
цькому монастиреві на дві пасіки, що на р. Лопашній і на 
р. Іткіль, та на дім Крачунов. 1431 р., 31 липня, Бистри¬ 

ця,— Сови І, 325. 

Дарча грамота молдавського воєводи Іллі Вану і його 
жінці Анні на села Кошилівці та Станулівці. 1432 р., 
4 січня, Сучава.— Сові. 1, 330—331. 

Дарча грамота молдавського воєводи Іллі Драгошу з Стам- 
ника на село «де є його вотчина на Стамнику». 1432 р., 
17 січня. Сучава.— Сові. І, 337—338. 

Дарча грамота молдавського воєводи Іллі слузі Ні кору 
з Тузаря на місто Тузар на р. Биці. 1432 р., 20 червня, 
Сучава.— ДГВІН. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Іллі сестрини- 
чеві Улі і його братові Юзі на володіння селами Прочещі 
та Нягишещі. 1432 р., 29 червня, Сучава.— Соя/. І, 342— 

343. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра 
Балоту й Оанчі на володіння частиною села Тамерташин- 
ці. 1432 р., 20 грудня, Сучава.— Сові. І, 327. 

Дарча грамота молдавського воєводи Іллі Матушиці та 
її родичам на село «де був Нягоє Генескул». 1433 р.„ 
28 січня, Сучава.— Сові. 1, 350. 

Дарча грамота молдавського воєводи Іллі бояринові Дану 
дворнику, його дружині Марушці, її братові Іонулу і їх¬ 
нім дітям на село на Тамаші «де був Петриц». 1433 р., 
26 лютого, Сучава.— Сові. 1, 353—354. 

Присяжна грамота молдавського воєводи Іллі та бояр на 
вірність польському королеві Владиславу. 1433 р., 4 черв¬ 
ня, Сучава.— Соя*. II, 650—651. 

Присяжна грамота молдавського воєводи Іллі на вірність 
польському королеві Владиславу. 1433 р., 5 червня, Су¬ 
чава.— Сові. II, 652—653. 

Дарча грамота молдавського воєводи Іллі Оні ключнику 
на село Доколиново на р. Бирладі. 1433 р., 15 червня, 
Сучава.— Со5*. І, 358—359. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Іллі Петру 
Дурня та його братам Іванові і Журжу на володіння селом 
Дурнещі. 1433 р., бл. 15 червня, Сучава.— Сові. 1, 361 — 
362. 
Лист Жигмонта Кейстутовича до польського короля Ягай- 
ла в справі приєднання великого князя Свидригайла до 
Ясеницького перемир’я. 1433 р., 25 вересня, Липнищки.— 

ЗНТШ ЬХХУІ, 139—142. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана Михай¬ 

лові Керстіанескулу на володіння половиною села Керс- 
тіанещі. 1433 р., З листопада, Сучава.— Сові. 1, 364. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана Ходку Ко- 
стичу на села Аннущин двір, Хуецяни, Синещі, Глодяни 
та на млин на р. Сереті. 1433 р., 16 листопада, Сучава.— 
Сові. II, 594. 

Жалувана грамота великого князя Свидригайла Андрію 
Волотовичу на володіння селом Михлин у Луцькому по¬ 
віті. 1433 р., 9 грудня. Київ.— Р 117—119. 

Договірна грамота польських єпископів і вельмож з мол¬ 
давським воєводою Стефаном. 1433 р., 13 грудня, Ланчи- 
ця.— Р 122—123. 

Договірна грамота польського короля Ягайла з молдав¬ 
ським воєводою Стефаном. 1433 р., 13 грудня, Ланчиця.— 
Р 124—125. 

Договірна грамота польського короля Ягайла з молдав¬ 
ським воєводою Стефаном. 1433 р., 13 грудня, Ланчиця.— 
Р 120—121. 

Жалувана грамота великого князя Свидригайла Ленку 
Зарубичу на володіння селами в Луцькій та Кременецькій 
волостях. 1433 р., 27 грудня, Житомир.— Р 126—127 

Запис молдавського воєводи Іллі про виплату жолду зр 

військову службу Станіславу з Вронова, Пашкові Білому 
Миколаєві та ін. 1433—1443 р., Сучава.— АРМ. 

Лист шолтуза Херлі з Бирлада до бірова з Брашова. 

бл. 1434 р., Бирлад.— Со5^. II, 675. 
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Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана поль¬ 
ському королеві Владиславу на записи, присяги та голди 
молдавських воєвод Петра, Романа, Стефана та Олександ¬ 
ра. 1434 р., 13 січня, Сучава.— Сові, Іі, 663—664. 

Присяжна грамота молдавських бояр на вірність поль¬ 
ському королеві та його намісникам і дідичам. 1434 р., 
13 січня, Сучава.— Соя*. II, 665—666. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана бояринові 
Влажу на село Рошіори, нижче під лісом село «де був Па- 
вел Болгарин» і на селище Мирлеково. 1434 р., 29 січня, 

Сучава.— Сові. І, 374. 

Привілей молдавського воєводи Стефана львівським куп¬ 
цям. 1434 р., 18 березня, Сучава.— Сові. II, 667—670. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана попові Юзі 
на село Бучумяни і на два села на Тутові та на Побраті — 
селище Оцелово. 1434 р., 24 квітня, Сучава.— 0/Я«Л» 463. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана попові 
Юзі на села Бучумяни, Тормитещі, Чорсечещі, Радешанн, 
Минзаці, Темешещі, Лелещі та ін. 1434 р., 24 квітня, Су¬ 

чава.— Сові, І, 386—387. 

Жалувана грамота великого князя Свидригайла Єсифу 
Чусі на Басово у Луцькій землі. 1434 р., 5 травня, 
Луцьк.— Р 127—128. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана попові Іоілу 
на місце коло Балосина для побудови монастиря. 1434 р,, 
25 травня, Ясси.— Сові. 1, 391. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана Полянсько- 

му монастиреві на циган Слава Херлов’яна, Костю Чорного 
зятя і Микулицу разом з сім’ями. 1434 р., 26 червня, Су¬ 

чава.— 0/Я«Л» 464. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана Молдови- 
цькому монастиреві на дві сім’ї циган. 1434 р., 12 липня, 

Дорогуня.— ДГСММ. 

Присяжна грамота князя Федька Несвидського королеві 
Ягайлу і Короні польській. 1434 р., 7 вересня, Креме¬ 
нець.— Р 129—131. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана Керсті 
Ворнутаю на володіння селом «де є Романяса між Бахлуя- 
ми». 1434 р., 8 жовтня, Сучава.— Сові. І, 395. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана Журжеві 
Атоку на село, що у верхів’їСерета «де є жуде Фет і Іліє». 
1434 р., 8 жовтня, Сучава.— Сові. І, 398. 

Грамота молдавського воєводи Стефана всім боярам, двор- 
никам, солтисам, євреям та ватаманам про те, щоб не брати 
застави у брашівських купців, бл. 1435 р., 5 березня, 
Сучава.— Сові. ІІ, 692. 

Грамота молдавського воєводи Стефана усім солтисам про 
те, що брашівським купцям дозволяється вільно торгу¬ 
вати у Молдавському князівстві, бл. 1435 р., 19 грудня, 
Сучава.— Сові, II, 694—695- 

Жалувана грамота молдавського воєводи Стефана слузі 
Мику Воннягову на два села: на р. Тамаш «де був Мика 
і Сина» і на р. Дубровиці «де був Радул і Ориш», а також 
на половину броду на р. Сереті. 1435 р., ЗО березня, Су¬ 
чава.— МЗФ. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана Кинді 
та його синам Малі й Оанчі на володіння селом, де є їх 
вотчина, і на селище Драгоєво. 4 квітня 1435 р., Сучава.— 
АСІВ, фотокоп. 

Присяжна грамота князя Федька Несвидського королеві 
Ягайлу і Короні польській. 1435 р., 6—13 квітня, Черня- 
хів.—Я 131—133. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана Петру Ху- 
дичі дворнику на село Миндрин Двір, пасіку у верхів’ї 
Огринчі, селище Лумиряни та на дві сім’ї циган. 1435 р., 
14 квітня, Сучава.— Сові, І, 402—403. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана Івашкові 
Подобиту на село на р. Керлігатурі. 1435 р., 12 травня, 
Сучава.— Сові. І, 409. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана брашів¬ 
ським купцям на привілеї, надані їм молдавським воє¬ 
водою Олександром. 1435 р., 26 травня, Устя Башія.— 
Сові. II, 676—677. 

Лист молдавського воєводи Стефана баківським та тотру- 
ським суддям з наказом не робити кривди брашівським 
купцям. 1435 р., 26 травня, Устя Башія.— Со5^ II, 677— 
678. 

Молдавський воєвода Стефан повідомляє польському ко¬ 
ролеві Владиславу про свої стосунки з старшим братом 
Ілляшем воєводою. 1435 р., 26 серпня, Бирлад.— Сові. її,. 
678—680. 

Присяжна грамота молдавського воєводи Іллі та його 
брата Стефана на вірність польському королеві Вла¬ 
диславу. 1435 р., 1 вересня, Сучава.— Сові. II, 681— 
682. 

Присяжна грамота молдавського воєводи Іллі на вірність 
польському королеві Владиславу. 1435 р., 1 вересня, 
Сучава.— Со5^. II, 686—687, 

Присяжна грамота молдавських бояр на вірність 
польському королеві Владиславу. 1435 р., З вересня, 

Сучава.— Сові. II, 689. 

Дарча грамота молдавського воєводи Іллі бояринові Стану 
Бабичу на села Собранець, Васкївці та Будинці. 1435 р., 
18 жовтня, Хотин.— О/Я «Л» 465, 

Дарча грамота молдавського воєводи Іллі попові Міку 
на два села: Краєщі на р. Ребричі і нижче «де був Стоян». 
1435 р., 25 листопада, Сучава.— Сові. І, 424—425. 

Постанова галицького віча про переслідування злочинців. 

1435 р., Галич.—Я 133—134. 

Присяжна грамота молдавського воєводи Іллі на вірність 
великому князю Жигмонту. 1435 р., Сучава.— Сові. II, 

691. 
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Дарча грамота молдавського воєводи Іллі Нямецькому 
монастиреві на село Темешещі і на 10 татарських хат 
у цьому ж селі. 1435 або 1436 р., ЗО листопада, Сучава.— 

Сові. І, 494—495. 

Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі і Стефана 
слузі Думі Чорному на села, що на р. Ребричі. 1436 р., 
5 травня, Васлуй.— ВАМ 28—ЗО. 

Дарча грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана Ми¬ 
хайлу Стенгачу на села «на Богдані» і «де є Балан і сии 
Дражанов», на р. Смилі — селище Рощино, на р. Юбані — 
село Сусяни, село Манещі та ін. 1436 р.. 13 червня, Вас¬ 

луй.— Сові. 1, 444—445. 

Дарча грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана Мойці, 
дворнику глотному, і його братові Тадору Спатару на село 
Брадичещі на р. Красній, на село на р. Кобилі «де був 

інкаїїі» та на три місця коло пустелі. 1436 р., 15 червня, 

Васлуй.— Сові. І, 449—450. 

Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана 
Олександру спатару на володіння селами Глодяни, Бол¬ 
гари і Мунчел. 1436 р„ 1 липня, Сучава.— Сові. 1, 454—455. 

Дарча грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана Ходко¬ 

ві Крецовичу на два місця на Кулі біля нижньої Лужки 
і дві криниці. 1436 р., 17 липня, Васлуй.— ВАМ 33—34. 

Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана 
бояринові Ванчі логофету на володіння селом Прокопинці 
з млином, Мачківці з пасікою, Козарівці, Оцелово місто 
та ін. 1436 р., 17 липня, Васлуй.— Сові. І, 459—460. 

Дарча грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана Петру 
Унгурянину з Драгошева на чотири села у Молдавському 
князівстві. 1436 р., 24 липня, Сучава.— Сові. І, 467—468. 

Дарча грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана слузі 
Луці з Сихле на село Віадич та на село в усті Серета «де 
був Михаїл». 1436 р., 11 серпня, Васлуй.— Сові. І, 473— 
474. 

Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана 
бояринові Оану Портарулу на володіння селами Брудуре- 
щі, Китещі, Ретезещі, Бозіяни, Якобещі, Бербоші та се¬ 

лищами Фундеве і Цолеве. 1436 р., 20 серпня, Васлуй.— 
Сові. І, 475—476. 

Дарча грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана Іваш- 
кові Баласиновичу та його братам Мику і Баді на село 
Круглик під Хотином. 1436 р., 27 серпня, Сучава.— Со5*. 
І, 481—482, 

Дарча грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана Баді 
■Плопескулу на чотири села на р. Тазлові. 1436 р., 8 ве¬ 
ресня, Сучава.— Сові. 1, 484—485. 

Присяжна грамота воєводи Іллі на вірність польському 
^королеві Владиславу. 1436 р., 19 вересня, Львів.— Сові. 
1-І, 697—698. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Іллі та бояр 
на вірність польському королеві Владиславу. 1436 р., 
19 вересня, Львів.— Сові. 11, 701—702. 

Дарча грамота молдавських.воєвод Іллі та Стефана Дану 
Месехну на вісім сіл у Молдавському князівстві. 1436 р., 
19 вересня, Сучава.— Сові. 1, 487—488. 

Дарча грамота молдавського воєводи Іллі польському ко¬ 
ролеві Владиславу иа Шепинську землю з містами Хотинь, 
Цецунь і Хмелов. 1436 р., 23 вересня, Львів.— Сові. 11, 
706—707. 

Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана 
протопопові Юзі і його синові Михайлові граматику на 
володіння селом Манзаці, на два кути «де були Темеше¬ 
щі», на дві жудечії та ін. 1436 р., 7 грудня, Васлуй.— 
£>/#«Л» 469. 

Дарча грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана Дра- 

гомиру та Симеону на село Каліанещі і монастир з вино¬ 
градником в гирлі потоку. 1437 р., 7 лютого, Васлуй.— 
МіН. 202—203. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана купцям 
з Брашева і Бирса на привілеї, надані Олександром Доб¬ 
рим. 1437 р., 23 квітня, Васлуй.— Со5^. II, 709. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Іллі брашів- 
ським купцям на привілеї, надані їм Олександром Добрим. 
1437 р., 29 квітня, Дорохой.— ВІЯ № 8. 

Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана 
Тофану на володіння п’ятьма селами на р. Ракові. 1437 р., 
15 травня, Васлуй.— Со5^. 1, 515—516. 

Дарча грамота молдавського воєводи Іллі Тодеру Побре- 

тянулу иа село Жулещі. 1437 р., ЗО червня, Сучава.— 
Сові. І, 520. 

Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана 
Немирці Чорторийському і його братові Івашкові на во¬ 
лодіння селом Немирчани. 1437 р., 19 серпня, Сучава.— 
Сові. І, 529—530. 

Жалувана грамота великого князя Свидригайла Григорію 
Стреченовичу на Біликівці і Слободку в Летичівському по¬ 
віті. 1437 р., 2 вересня. Острог.— Р 135—137. 

Дарча грамота великого князя Свидригайла слузі Калени- 
кові Мишковичу на село Бурківці у Житомирському по¬ 
віті і три слободища у Зв’яглі. 1437 р., 17 жовтня, Київ.— 
А8 І, 33—34. 

Дарча грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана Іону 
Урекле на села Бергяни, Стенижани і Серби. 1437 р., 
20 грудня, Сучава.— Сові. 1, 536. 

Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана 
бояринові Михайлу Дброгунському на володіння селами 
Киидинці, Печалівці, Угринівці, Рокитна, Миліянівці 
та ін. 1437 р., 20 грудня, Сучава.— Сові. 1, 540—542. 
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Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана 
Думі Нямецькому на володіння селом Рошнори над Мол- 
давою. 1438 р., 17 січня, Сучава.— АСВ, фотокоп. 

Жалувана грамота великого князя Свидригайла Петрові 
Мишчичу на села Борщівку, Борок, Кандитів і ліс Дедів 
у Кременецькому повіті. 1438 р., 4 лютого, Луцьк.— Р 
137—139. 

Дарча грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана Ко¬ 
марину на села Жудещі та Аверещі. 1438 р., 17 лютого, 
Сучава.— Созі. іі, 7—8. 

Дарча грамота молдавського воєводи Іллі Нямецькому 
монастиреві на село Севківці, пасіку на гирлі р. Татарки 
і млин на гирлі р. Жежії. 1438 р., 23 лютого, Сучава.— 
ОІЯ«А» 472. 

Дарча грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана Нізі 
Піатриній на села Дякулово Село, Слевещі, на пустелю 
для заснування села та на половину села Могошева. 1438 р., 
5 березня, Васлуй.— Созі. II, 14—15. 

Жалувана грамота великого князя Свидригайла Тимофію 
Богушу, 1438 р,, 23 квітня, Луцьк.— Р 139—141. 

Дарча грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана По- 
лянському монастиреві на пустелю для заснування села 
біля Херловських прикутків. 1438 р., 18 серпня, Сучава.— 
ОВАс 27—28. 

Дарча грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана слузі 
Тивадару на два села на р. Берхячі. 1438 р., 21 серпня, 
Васлуй.— Созі. II, 26—27. 

Напис на дзвоні монастирської церкви в м. Дубно. 1438 р., 
б. м. н.— ОБРН 121. 

Дарча грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана Мол- 
довицькому монастиреві на 10 бочок вина щорічно і на 
осаду на р. Молдаві. 1439 р., 12 березня, Сучава.— Созі. 
II, 31—32. 

Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана 
боярину Станчулові постелнику на володіння половиною 
села Плишинець, купленою иим за 90 золотих в івашка, 
сииа Горайцева, 1439 р., З квітня, Сучава.— Созі. II, 
35—36. 

Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана 
протопопові Юзі та його синові Михайлу на володіння 
селами Бучумяни, Козарівці, Отхринчі, Жигеряни, Стре- 
мииоаса, Темешещі та ін. 1439 р., 2 липня, Сучава.— 
Соз*. II, 41—42. 

Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана 
Городницькому монастиреві на володіння селом Баласи- 
нівці з млином на р, Сучаві, 1439 р,, 15 липня, Сучава.— 
Со$і. II, 46—47. 

Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана 
панові Оанї Рошку граматику та його братові Петру Кожі 

на володіння селами Калиманещі, Лалещі, Коцменещі, 
селищем Братаново та Микшиновою пасікою та ін. 1439 р., 
ЗО липня, Васлуй.— Созі. II, 51—52. 

Присяжна грамота воєводи Іллі на вірність польському 
королеві Владиславу. 1439 р., 8 вересня, Сучава.— Со5*. 
П, 712—713. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Іллі Бист- 
рицькому монастиреві на право збирання мита у Ба¬ 
кові. 1439 р., 13 вересня, Устя Кракова.— Созі. II, 
59—60. 

Присяжна грамота воєводи Стефаиа на вірність польсько¬ 
му королеві Владиславу. 1439 р., 25 вересня, Бирлад.— 
Созі. II, 714. 

Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана 
бояринові Івану Ускатулу на володіння селом на Білому 
Потоці. 1439 р., 26 жовтня, Сучава.— Созі. II, 61—62. 

Дарча грамота молдавських воєвод Іллі та Стефаи а бояри¬ 
нові Журжу Моя ну на села Моєнещі, Татещі та Белегя- 
тову поляну. 1439 р., 28 жовтня, Сучава.— Мік. 205— 
206. 

Дарча грамота молдавського воєводи Іллі панові Фетє 
на село Маржиняни біля Юкаша. 1440 р., 6 квітня, Суча¬ 
ва.— Созі. II, 65—66. 

Лист київського митрополита Ісидора до урядників м. Хол- 
ма, в якому просить їх не чинити кривд холмському свя¬ 
щенику Вавилі і не відбирати у нього церковного саду. 
1440 р., 27 липня, Холм.— АрхЮЗР 1/У1, 5. 

Вкладна Микули Долзького церкві св. Миколи у Дол- 
зькому монастирі на острів і озеро Мошне. 1440 р., 17 серп¬ 
ня, Перевали.— Р 141—142. 

Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана 
Бистрицькому монастиреві на володіння селом Лукачещі 
на Солоному Тазлові, пожертвованим боярином Ванею 
Поркою. 1440 р., 4 жовтня, Сучава.— Мік. 208. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Ігнату на во¬ 
лодіння селами Добромирещі і Балосинещі, одержаними 
від Івула та його племінника Негра. 1440 р., жовтень, 
б. м. н.— ОВАс 31—32. 

Запис Гринка Болобана про продаж маєтку Всекрово па¬ 
нові Федку Юнковичу. 1440—1492 рр., 26 вересня, Воло¬ 
димир.— АкЮЗР II, 105—І06. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Іллі Полян- 
ському монастиреві на чотири сім*ї циган. 1441 р., 
23 квітня, Сучава.— 0/Р«А» 477. 

Дарча грамота воєвод Іллі та Стефана пайові Владу Жи- 
кову на села Микушани, Мирославещі, Келинещі і селища 
Галино та Градино. 1441 р., 25 червня, Болгари.— ОВАс 
34—35. 

Підтвердна грамота воєвод Іллі та Стефана панові Ігнату 
стольнику на володіння селами Добромирещі і Балоси- 
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нещі, подарованими йому Івулом та його непотом Негре. 
1441 р., 7 липня, б. м. н.— ОВАс 37—38. 

Дарча грамота воєвод Іллі та Стефана слузі Калояну па 
село Ржавенці. 1441 р., 29 вересня, Сучава.— ОВАс 
39—40. 

Дарча грамота князеві Сангушкові на села Коростичі, 
Олишковичі, Щаславичі. між 1441 —1443 рр., б. м. н.— 
А8 III, 2. 

Договір молдавського воєводи Іллі з литовським князем 
Казимиром про дружбу і збройну допомогу. 1442 р., 
9 лютого, Сучава.— Сові. II, 716—717. 

Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана 
попові Андроніку і його синові Кості логофету на воло¬ 
діння селом Бучумяни, обміняним ними за половину села 
Гочменещі з синами Станіжиними. 1442 р., 24 лютого, 
Сучава.— Сові. II, 87—88. 

Дарча грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана Кресті 
Юкешянулу на села Кезенеші, Балосинеші, Милотинещі 
та ін. 1442 р., 8 березня, Сучава.— Сові. II, 92—93. 

Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана 
Міклушеві Распопу на володіння селами Левкушещі, Ми- 

леші, Хоржещі. 1442 р„ 5 квітня, Сучава.— Сові. II, 96—97. 

Договірна грамота князя литовського Казимира з воєво¬ 
дою Іллею про дружбу і військову допомогу на випадок 
небезпеки. 1442 р., 8 липня, Троки.— Сові. II, 718—719. 

Підтвердна грамота молдавських воєвод Іллі та Стефана 
Маркові, синові Бонти, на володіння селом Бонтещі на Стеб¬ 
нику і селом на р. Бирладі. 1442 р., ЗО серпня, Васлуй.— 

Сові. II, 100—101. 

Підтвердна грамота князя Свидригайла на надання короля 
Ягайла церкві св. Івана в Городку. 1443 р., 1 січня. Го¬ 
родок.— Р 143—145. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана панові 
Михулу писарю на володіння селом Сесені, селом «де був 
Юга Чорний» і Воробієвою пасікою. 1443 р., 6 березня, 
Нямц.— Сові. II, 119—121. 

Дарча грамота воєводи Стефана слузі Тампі та його синам 
на села Русещі і Склипотеїці. 1443 р., 16 квітня, Сучава.— 
ВАМ 40—42. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана Побратсько- 
му монастиреві на чотири сім’ї циган. 1443 р., 1 травня, 
б. м. н.— Сові. II, 126—127. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана Полян- 

ському монастиреві на 9 сімей татар. 1443 р., 7 травня, 
Сучава.— Сові. И, 128—129. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана панові 
Михулові писарю на володіння половиною сіл Беленещі 
і Копосещі. 1443 р., 14 травня, Сучава.— Сові. II, 131 — 
132. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана Щефа- 
нові Бребу на володіння селом на потоці Ядричі. 1443 р.х 
18 травня, Сучава.— Сові. II, 138—139. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана Тодору 
Вледескулу на володіння селом Вледещі на р. Сереті. 
1443 р., 28 травня, Сучава.— Сові. II, 140—141. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана панові Ми¬ 
хулу писарю і Тадору граматику на селище «де був Вана 
Бербече і Єремей» та млин на р. Милятині. 1443 р., ЗО трав¬ 
ня, Сучава.— Сові. 11, 144—145. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана Журжу 
Драгушанулу та його братові Олексі на володіння селом 
Драгушани і на пустелю для заснування села. 1443 р., 
31 травня, Сучава.— Сові. 11, 148—149. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана панові 
Іліяшу Шанзі на володіння селами Васієщі, Бесещі, по¬ 
ловиною села Бедещі і поляною Борили. 1443 р., 8 червня, 
Сучава.— Сові. II, 155—156. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана панові 
Влашину Крецескулу на володіння селищем «де був дім 
його батька Стана Кречула» і чотирма полянами для за¬ 
снування сіл. 1443 р., 20 червня, б. м. н.— Сові. II, 
160. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана панові 
Мойці та його братові Тадору на володіння селами на р.Реб- 
ричі — Пожерещі і Петрилещі, на р. Ребричоарі — селом 
попа Микова, Марковим селищем, Никаровим селищем. 

1443 р., 24 серпня, Сучава.— Сові. II, 179—180. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана ченцеві 
Саві на володіння виноградником, місцем для келії та 
Макаровою келією. 1443 р., 25 серпня, Дольний Торг.— 

Сові. II, 185. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана Мол- 
довицькому монастиреві на володіння селами, млинами 
і митом. 1443 р., 29 листопада, Сучава.— ПГСММ. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана Гіобрат- 
ському монастиреві на села на р. Побраті та Пруті. 1443р., 

29 листопада, Сучава.— ДГСПМН. 

Жалувана грамота галицького князя Льва братам Туте- 
нію і Мойжеку на село Добаневичі в Перемишльській 
волості, вписана у львівські гродські книги 1443—1446 рр., 
Львів.— Р 146—147. 

Князь Василій Федорович Острозький поновлює запис 
свого батька, який надав церкву Матки Божої на кляштор 
святого Домініка. 1443—1452 рр.. б. м. н. —АЗ \. 39. 

Великий князь Свидригайло надає слузі своєму Ми¬ 
хайлові Олехновичу села Цеценівці, Красилів, Заха¬ 
рівні і Котюжинці у Кременецькій волості. 1444 р.й 
16 січня, Луцьк.— АЗ І. 39—40 
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Дарча грамота молдавського воєводи Петра Побратському 
монастиреві на чотири сім’ї циган. 1444 р., 26 квітня, 

Дольний Торг.— £)/а«Л» 481. 

Молдавський воєвода Стефан звільняє належне Городни¬ 
цькому монастиреві село Баласинівці від податків. 1444 р., 
1 серпня, Сучава.— Сові. її, 207—208. 

Вирок у справі суперечки між Федком канцлером і Дани¬ 
лом Волошиним за граничну землю Мощаницю. 1444 р., 
15 серпня, Ступно.— АЗ І, 41—42. 

Підтвердна грамота великого князя литовського Свидри- 
гайла Ольгердовича про давні фундуші на церкву у Во¬ 
лодимирі, а саме: запис князя Романа Мстиславича на 
володіння селом Купечів і великого князя литовського 
Любарта Гедиминовича на с. Сушично. 1444 р., Луцьк.— 
ЛрхЮЗР 1/УІ, 7—9. 

Показання Василя Микулинича королеві Казимиру Ягай- 
ловичу про те, які повинності відбували брушани великій 
княгині Вітовтовій. п. 1444 р., б. м. н.— АкЮЗР І, 17. 

Дарча грамота молдавського воєводн Стефан а панові Ми¬ 

хайлу логофету на село Чумелещі на р. Сереті з двома 
кутами і млином та на села на потоці Милятині. 1445 р., 
18 лютого, Сучава.— Сові. II, 211—212. 

Жалувана грамота князя Свидригайла на володіння селом 
Ричегов Федорові Жуку, Ходору та Ігнату Чоботам. 

1445 р., З березня, Луцьк.— Р 147—149. 

Князь Свидригайло надає слузі Радеві село Козлів і луки 
нижче Білих Берегів, 1445 р., 14 березня, Ольховець.— 

СРК. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана панові 
Михулу логофету на володіння селищами Стенижещі, Гав¬ 
рилівні та на села на р. Берзоті. 1445 р., 5 квітня, Сучава.— 

Сові. II, 218—219. 

Стефан воєвода укладає договір з князем Казимиром про 
дружбу та військову допомогу на випадок небезпеки. 

1445 р., 25 червня, Ясси.— Сові. II, 725—727. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана панові Оанчі 
логофету на села Прокоп’япи, Безхачі, Великосільці та 
натри сім’ї циган. 1445 р., 15 липня, Сучава.— 0/Р«А» 

483. 

Жалувана грамота великого князя Свидригайла пану 
Петрашку Ланевичу Мильському на маєток у Луцькому 
повіті. 1445 р., 24 липня, Луцьк.— АкЮЗР І, 17—18. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана панові Оану 
Уряклі на села на р. Путні. 1445 р., 8 серпня, Сучава.— 
Сові. II, 226. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана панові Тоа- 
деру Генескулу на володіння селом «де був тесть його 
піп Оана» та селом Грумазещі, купленим ним у Стана 

З* 

посадника. 1445 р., 11 серпня, Сучава.— Сові. її, 230— 
231. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана митрополи¬ 
тові Кир Калисту романському на татарина Пашка з 
Нямца. 1445 р., ЗО вересня, Дольний Торг.-—Сові. II, 
236. 

Жалувана грамота князя Свидригайла Ольгердовича Івану 
Мушаті на село Склинь у Луцькому повіті. 1445 р., 5 ли¬ 
стопада, Луцьк.— Р 149—151. 

Договірна грамота про дружбу між Стефаном воєводою 
і польськими панами. 1445 р., 26 листопада, Серет.— Сові, 
И, 728—730. 

Дарча грамота литовського князя Свидригайла , вірмен¬ 
ському владиці на село Ціпорово під Луцьком. 1445 р., 
22 грудня, Київ,— ЗНТШ СХУ, 19. 

Дарча грамота литовського князя Свидригайла слузі' Пет¬ 
ру Ланевичу Кирдейовичу Мильському на села Киселин. 
Твердинь, Мутвитище та ін. у Луцькому повіті. 1445— 
1452 рр., Луцьк.— АрхІОЗР 8/IV, 12—13, 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана панові Ми¬ 
хайлу логофету на село Ловці з прикутками на р. Бистри¬ 
ці, село Гаврилівці та на 6 сімей циган. 1446 р., 25 січня, 
Сучава.— Сові. II, 237—238. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана Осташ- 

кові Огорилку на володіння селом Бугайчівці на р. Ревті. 
1446 р., 26 січня, Сучава,— Сові. II, 241. 

Дарча грамота воєводи Стефана Нямецькому монасти¬ 

реві на щорічний доход — по дві мажі риби на три кан¬ 
тари чорної ікри. 1446 р., 19 лютого, Сучава.— ОіР«А» 
485. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Полянському мона¬ 
стиреві на володіння селами Репчичани, Радівці, Русоніг, 
Балан, Доброчин та двома млинами і пасікою. 1446 р., 
25 лютого, Сучава.— ПГСПМР, 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана панові 
Драгомиру Оцелу на володіння селом Бозіани з монасти¬ 
рем і обома потічками. 1446 р., 5 березня, Сучава.— Сові. 
II, 247—248. 

Грамота молдавського воєводи Стефана про звільнення 
сіл, належних Нямецькому монастиреві, від різного роду 
податків. 1446 р., 11 березня, Давидове Село.— Сові. II, 

250—251. 

Жалувана грамота князя Свидригайла Ходкові на села 
Миловши і Задиби. 1446 р., 15 травня, б. м. н.— Р 151 — 

153. 

Дарча грамота воєводи Стефана Нямецькому монастиреві 
на монастир біля Боїщ, церкви у селах Телебечинцях, 
Башотянах, Баломирещах. 1446 р., 6 червня, Васлуй.— 
Сові. II, 263. 
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Духовна грамота київського князя Андрія Володимиро¬ 
вича. 1446 р., 16 червня, Київ.— Р 153—155. 

Дарча грамота великого князя Свидригайла слузі Олиферу 
на село Глухни і селище Стаї у Луцькому повіті. 1446 р., 
14 липня, Луцьк.— А5 І, 42—43= 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана Няме- 
цькому монастиреві на володіння селом Дворинещі на 
р. Молдаві і иа село Финтиряле на р. Побраті. 1446 р., 
20 липня, Сучава.— Собі. II, 270—271. 

Жалувана грамота великого князя Свидригайла Петраш- 
ку Ланевичу на маєтки Михалевичі, Пруси і Межиріччя 
в Луцькому і Острозькому повітах. 1446 р., 20 липня, 
Луцьк.— АкЮЗР І, 18. 

Дарча грамота великого князя Свидригайла князеві Ми¬ 
хайлові Васильовичу Чорторийському на села Алишів, 
Дерев’яне, Деків, Суховсь, Чаруковець. 1446 р., 29 груд¬ 
ня, Луцьк.— АЗ III, 5. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана боя¬ 
ринові Шандру спатару на володіння селами Колешівці, 
Рещинці, Дубова, Непоротова, Вишневці, Ожогів і селом 
на усті р. Кобилчина, де є млин. 1447 р., 14 січня, Суча- 
ва.— Сові. її, 273—274. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана про 
надання воєводою Олександром Молдовицькому монасти¬ 
реві половини калугерського броду, а також 10 бочок ви¬ 
на щорічно. 1447 р., 11 лютого, Сучава.— Сові. II, 281 — 

282. 

Дарча грамота великого князя литовського Свидригайла 
слузі Петрашу Волковиї на землю у Луцькому повіті. 
1447 р., 1 серпня, Луцьк.— АрхЮЗР 8/IV, 10—11. 

Дозвіл воєводи Романа брашівським купцям торгувати 
у Молдавському князівстві. 1447 р., 4 серпня. Баків.— 

Собі. II, 731—732. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра Няме- 
цькому монастиреві на володіння селами Темишещі, Дво¬ 
ринещі, Крестенещі, Білошещі, Жеминещі, Саучещі, Ба- 
шотяни, Финтиняле, Думбравиця, Телебячинці, Клокоч- 
на та ін. 1447 р., 22 серпня, Сучава.— Собі. II, 288—289. 

Лист польського короля Казимира біскупові віленському 
та ін. з приводу переговорів з магістром хрестоносців. 
1447—1492 рр., Брест Куявський.— ЛКБВ. 

Лист короля Казимира до намісників ковенського, вілко- 
мирського та ін. із забороною держати без його відома 
німецьку челядь. 1447—1492 рр., Перемишль.— ЛКНКВ. 

Дарча грамота молдавського воєводи Романа Петрі, синові 
Томи, на село Сторожинець на р. Сереті. 1448 р., 18 лю¬ 
того, Сучава,— Собі. II, 299—300. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Романа старості 
Подільської землі Дітриху Бучацькому на володіння се¬ 

лами Василів, Борисово Село, Кучурів, Ленцовичово Село, 
Юрківці, Вербівці. 1448 р., 23 лютого, Коломия.— Собі. II, 
305—306. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра про звіль¬ 
нення сіл Чюленещі, Берестяни, Рошка, належних По- 
лянському монастиреві, від податків. 1448 р., 5 квітня, 
Поляна.— 491. 

Продажна грамота князя Юрія Васильовича Острозького 
братові Іванові Васильовичу на села Мнятин, Головчичі, 
Підбірці, Дітиничі. 1448 р., 20 квітня, Берестя.— А5 І, 44, 

Дарча грамота молдавського воєводи Петра панові Михай 
лу логофету на місце, де були старі млини біля Бані, дл* 
збудування нових млинів. 1448 р., 23 квітня, Сучава.- 
Собі. II, 313—314. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра про звіль 
нення сіл: Рипчичани, Радівці, Добречинещі, Баланещ 
та ін. від усяких повииностей. 1448 р., 5 травня, Побра 
та.— ДГПР. 

Дарча грамота молдавського воєводи Петра паної 
Рошці та його братові Кожі на володіння селами К* 
ліманещі, Брошяни, Станово, Божещі, селище Братане 
во та на Микшинову пасіку. 1448 р., 15 липня, Сучава.- 
Собі. II, 316—317. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра пані 
ві Чернату плоскару та його братові Щефулу на волі 
діння селами, пустелями на ріках Короді, СухолуІ, Бе 
зоті, Пруті, Бирладі. 1448 р., 15 липня, Сучава.— Соі 
П, 323—325. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра пан 
ві Івану Порці на володіння селами, що на Чорно» 
Потопі і на р. Тутові, та на 11 циган. 1448 р., 27 липн 
Сучава.—Собі. II, 342—343. 

Присяжна грамота воєводи Петра на вірність польськ 
му королеві Казимиру. 1448 р., 22 серпня, Хотин.— Со 
II, 733—735. 

Присяжна грамота бояр воєводи Петра на вірніс 
польському королеві Казнмнру. 1448 р., 22 серпня, > 
тин.— Собі. 11,737—738. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра Няї 
цькому монастиреві на чотири сім’ї циган. 1448 р., З 
ресня, Сучава.— Со$*. II, 352—353. 

Дарча грамота молдавського воєводи Петра панові 2 
на половину села Унгуряни і Сперлещі, на села Прочеі 
Негашещі, Башотяни, на селища Петрилово, Тисещі 
Будещі. 1448 р., З вересня, Сучава.— Со5*. 11, 355—З 

Підтвердна грамота воєводи Петра брашівським купи 
про надання привілеїв на вільну торгівлю у Молдавське 
князівстві. 1448 р., 11 вересня, Сучава.— Собі. її, 74і 
741. 
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Дарча грамота молдавського воєводи Петра панові Марку 
на село Панчещі на р. Бирладі, на Фірцину пасіку і на 
місце під млин на р. Ракові. 1448 р., 15 вересня, Сучава.— 
Со5І. II, 359. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра панові 
Михайлу логофету та його братам на володіння селами 
«де був Драгуш Тямеш на усті Студенця» і «де був Старий 
Тямеш». 1448 р., 22 вересня, Сучава.— Созі. П, 361—362. 

Дарча грамота молдавського воєводи Петра Полянському 
монастиреві на шість бочок вина щорічно і на віск від 
Красного Торгу. 1448 р., 5 жовтня, Поляна.— Созі. II, 
365—366. 

Підтвердна грамота воєводи Петра Нямецькому монасти¬ 
реві на володіння селом Керничани, подарованим мона¬ 
стиреві боярином Крестя. 1448 р., 10 жовтня, Сучава.— 
РІК № 10а (початок грамоти до 5 цитати, далі Сові. II, 

369). 

Дарча грамота пана Крестя Нямецькому монастиреві 
на володіння селом Креничани. 1448 р., 10 жовтня, Су¬ 

чава.— йіР № юь. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра 
Побратському монастиреві на віск від Красного Торгу 
та на 7 бочок вина щорічно. 1449 р., 8 квітня, Сучава.— 
Созі. II, 377—378- 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра 
Молдовицькому монастиреві на володіння посадом на 
р. Молдаві, подарованим Оаном Пинтечею. 1449 р., 
26 травня, Дольний Торг.— Сові. II, 379—380. 

Розсудна грамота молдавського воєводи Олександра 
між Костею паркалабом та Герге Херегарі. Костя пар- 
калаб дав Герге Херегарі на збереження 800 золотих, 
які останній витратив і замість грошей віддає Кості 
паркалабу своє село біля Васлуя та сучавські доми. 
1449 р., 5 червня, Сучава.— Собі. II, 385—386. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра 
Полянському монастиреві на різні привілеї. 1449 р., 
27 червня, Ясси.— Собі. II, 391—392. 

Підтвердна грамота воєводи Олександра брашівським куп¬ 

цям на привілеї, надані їм його дідом воєводою Олександ¬ 
ром. 1449 р.,3 серпня, Васлуй, — Собі. II, 742—744. 

Лист Степана Кунацковича Гущі про надання частини 
маєтку Кольнятичі князю Федору Михайловичу Чорто- 
ризькому. 1449 р., 29 вересня, Луцьк.— АЛМ 8. 

Договірна грамота про дружбу і військову допомогу на 
випадок потреби між воєводою Богданом і старостою ка- 
менецьким і подільським Дітрихом Бучацьким з Язловця. 
1449 р., 2 грудня, Сучава.— Собі. II, 746—747. 

Дарча грамота воєводи Іллі слузі Стану, XV ст., Сучава.— 

дгв/с. 

Підтвердна грамота князя Олександра Володимировича 
про звільнення слуги Ларивона Велавського від усяких 
повинностей і податків. 1450 р., 19 лютого, Овруч.— ЗНТШ 
Хї, 7. 

Запис пана Дмитра Порицького про забезпечення на своє¬ 
му маєтку віна своїй жінці Єлисаветі. п. 1450 р., б. м. н.— 
ПИ № 9. 

Акт про продаж землі з угіддями у Волковийській волості 
Яном Корійвою Ядуговичем церкві св. Станіслава і ві- 
ленському біскупу. 1451 р., ЗО квітня, Вільна.— АкЮЗР 
II, 106. 

Дарча грамота князя Олександра Володимировича боярам 
Івашкові і Петрові Григоровичам на селище Тачанчу. 
1451 р., 8 травня, Київ.— ЗНТШ XI, 10. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Богдана Ня¬ 
мецькому монастиреві на двох татаринів — Пашка і Пет- 
рику. 1451 р., 31 липня, Дольний Торг.— Собі. II, 400. 

Дарча грамота молдавського воєводи Богдана Молдови¬ 
цькому монастиреві на 10 бочок вина щорічно. 1451 р.» 
13 вересня, Сучава.— Собі. П, 401. 

Підтвердна грамота великого князя Свидригайла про на¬ 

дання панові Гринкові села Храпино у Туровському по¬ 
віті. 1451 р., 24 вересня, Луцьк.—АЗ І, 44—45. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Богдана Петру 
Дурня на володіння місцем у пустелі коло р. Шаковець 
та на місце коло млина у руслі р. Шаковця. 1451 р., 
17 жовтня, Сучава.— С05Л II, 402—403. 

Дарча грамота великого князя Свидригайла слузі Петру 
Мишчичу на села Холунев, Холуневець, Підгаї, Сили- 

щево городище, дворище Гугнино і селище Бече. 1451 р., 
22 грудня, Луцьк.— АрхЮЗР 8/IV» 16—17. 

Жалувана грамота князя Свидригайла Митку, племіннику 
Немира, старости луцького, на село Липу в Перемишль¬ 
ському повіті та села Будятичі, Тишковичі, Дубровицю, 
Літну і Стяги у Володимирському повіті. 1451 р., 31 груд¬ 
ня, Луцьк,— Р 157—159. 

Жалувана грамота князя Свидригайла Пашкові ПрокофІйо- 
вичу на село Холоп’яч у Володимирському повіті. 1451р., 
Луцьк.— Р 155—157. 

Дарча грамота князя Свидригайла Ольгердовича слузі 
Хомякові молодому Сенкові на вотчину Смордів. 1451 р., 
Луцьк.— ДГШХ. 

Жалувана грамота князя Свидригайла Єршу Терешковичу 
на село Смолиговичі у Мозирському повіті і села: Долгиї 
Шиї, Бор Брин, Посників, Микулин, Клишевське у Лу¬ 
цькому повіті. 1452 р., 9 січня, Луцьк.— Р 160—161. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра 
Бистрицькому монастиреві на володіння потоком Ботна 
з усіма озерами та двома неводами на Дністрі. 1452 р., 
24 лютого, Васлуй.— 500. 
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Підтвердна грамота воєводи Олександра брашівським куп¬ 

цям на привілеї, надані їм його дідом воєводою Олександ¬ 
ром. 1452 р., 12 серпня, Васлуй.— Соз/. II, 759—760. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра Ня- 
мецькому монастиреві на володіння букатою землі за 
Сухим потоком. 1452 р., 7 вересня, Сучава.— Сові. II, 

409—410. 

Жалувана грамота великого князя Свидригайла Фетишї 
Костюшковій на село Жасковичі у Володнмирському пові¬ 
ті. 1452 р., 22 вересня, Луцьк.— АкЮЗР І, 20—21. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра па¬ 
нові Михайлу логофету на володіння селами Іванківці, 
Погорілівці, Хатчинці з прикутками, купленими ним у Ма- 
ня Глобниковича за 120 золотих турецьких. 1452 р., 
27 жовтня, Сучава.— Сові. II, 421—422. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра па¬ 

нові Оні Киндескулу на володіння селом Драгоєщі на усті 
р. Добротвора, половиною села Петрещі на Зелетині, се¬ 
лом Веришещі на усті р. Берхяча. 1452 р., 21 грудня, 
Сучава.— Сові. II, 425—426. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра па¬ 

нові Тришору, синові Шандра з Юкаша на володіння се¬ 
лами Опришещі, Керна та Рекитиш. 1452 р., 21 грудня, 
Сучава.— Сові. II, 431—432. 

Привілей князю Михайлу Васильовичу на село Холопи 
у Луцькому повіті. 1452 р., 29 грудня, Луцьк.— АрхЮЗР 
8/ІУ, 60—61. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра Ня- 
мецькому монастиреві на циган Нанула і його братів Ми- 

хула. Бойка і Радула, Луку, Олексу і Завида та ін. 
1453 р., 22 січня, Сучава.— 0/#«Л» 503. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Побрат- 
ському монастиреві на весь віск від Красного Торгу, шість 
бочок вина із своєї десятини, Бозову пасіку, 12 колод 
солоду щорічно і 4 колоди пшениці від банського млина, 
три сім’ї татар та ін. 1453 р., 26 січня, Сучава.— Сові. 

II, 444—446. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Молдо- 
вицькому монастиреві на 12 бочок вина щорічно з своєї 
десятини, посад на Молдові вище Бані та пасіку в Бохо- 

тині, надану паном Костею уришем. 1453 р., січень, Су¬ 
чава.— Сові. II, 453—454. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра Оані 
постельнику на володіння селом Строєщі з млином на усті 
р. Шімуза, подарованим йому Марушкою Строясовою. 
1453 р., 8 лютого, Сучава.— Сові. II, 458—459. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Яцко- 
вому монастиреві коло Сучави на право осадити собі село 
у монастирських межах та на всякі привілеї поселенцям. 
1453 р., 23 лютого, Сучава.— Сові. П, 46і—462. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра По- 
братському монастиреві на нямецьких татар. 1453 р., 
З квітня, Нямц.— Сові. II, 465—466. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Симі 
Тунсулу, Балошу Хоржескулу, Щефану Тунсулу, Іоану 
Хоржескулу на село Хоржещі на р. Богдані та на село 
Тунсещі також на р. Богдані, куплене у Юки. 1453 р., 12 
червня, Сучава.— Сові. II, 467—468. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра па¬ 
нові Михайлу логофету, його братам Думі і Тадору на во¬ 
лодіння селами на р. Бистриці: Ловці, Прокоп’яни з мли¬ 
ном і пасіками, Рашківці, Гаврилівні та ін. 1453 р,, 
20 червня, Сучава.— Сові. II, 471—473. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра 
Городницькому монастиреві на звільнення монастирського 
села Балосинещі від усяких податків. 1453 р., 8 липня, 
Сучава.— Сові. II, 491—492. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра 
Нямецькому монастиреві на татар Понтя, Журжа та Іона. 

1453 р., 20 липня, Сучава.— Сові. II, 493—494. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра па¬ 

нові Вітовту на володіння селом Лужани на Пруті, купле¬ 
ним у пана Косте Вранича. 1453 р., 7 вересня, б. м. н.— 

Сові. II, 495—496. 

Договірна грамота воєводи Олександра з польським ко¬ 

ролем Казимиром про дружбу і військову допомогу. 1453 р., 

23 вересня, Серет.— Сові. II, 765—766. 

Підтвердна грамота воєводи Олександра Молдовицькому 
монастиреві на право перевозу без мита трьох возів това¬ 
рів. 1453 р., ЗО вересня, Сучава.— ПГОВ. 

Дарча грамота молдавського воєводи Олександра Няме¬ 
цькому монастиреві на Бранішу від Бохотина — шлях 
до Нуорецу Ковасна і на пасіку у Козії. 1454 р., 1 січня, 
Сучава.— Сові. II, 501—502. 

Договірна грамота Мужила Бучацького, старости снятин- 
ського і коломийського, і його брата Бартоша Бучацького, 
старости подільського, з канцлером молдавським Михай¬ 
лом. 1454 р., 24 березня, Снятин.— Р 162—163. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра Молдо¬ 
вицькому монастиреві на чотири сім’ї циган. 1454 р., 

25 серпня, Байчани.— ПГПММ. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра Молдови¬ 

цькому монастиреві на звільнення від оплати мита трьох 
монастирських возів та на звільнення банських татар. 
1454 р., 25 серпня, Котнари.— Сові. II, 508—509. 

Запис князем Семеном Романовичем Кобринським своїй 
дружині Уляні Семенівні Голшанській двох тисяч кіп 
грошей. 1454 р., 1 жовтня, Кобринь.— А5 III, 9—10. 

Дарча грамота молдавського воєводи Петра Хоморському 
монастиреві на звільнення від мита. 1454 р., 2 жовтня, 
Сучава.— Сові. II, 513. 
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Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра про звіль¬ 
нення від усяких повинностей сіл Нямецького монастиря: 
Дворинещі, Тимишещі, Манещі та ін. 1454 р., 8 грудня, 
Нямц.— Сові. II, 516—517. 

Лист короля Казимира до каменецького намісника пана 
Федора Олізаровича з проханням дати дворянину Тишку 
Ходкевичу Струковицьке дворище. 1454 р., 10 грудня, 
Краків.— АЛМ 12. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Олександра Ня- 
мецькому монастиреві на володіння землею коло Нямца 
на Тополиці. 1455 р., 8 лютого, Ясси.— Сові. її, 525— 
526. 

Воєвода Олександр обіцяє королеві польському поміч 
проти татар та їх ворогів. 1455 р., 14 (лютого або травня), 
Банилів. — Сові. II, 769—770. 

Підтвердна грамота воєводи Петра братівським купцям 
про надання їм привілеїв на вільну торгівлю. 1455, р., 
2 червня, Сучава.— Сові. 11, 771—772. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра Бистри- 
цькому монастиреві на володіння Ботнею з усіма озерами 
1 гирлами, усіма пасіками понад Дністром та двома бродами 
3 усім митом. 1455 р., 6 червня, Сучава.— Сові. 11,531 — 
532. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра панові 
Михайлу логофету на володіння селами Нігоєва, Пертено- 
ші, на обидві Жудечії, Хячул, Сухий потік та ін. 1455 р., 
2 липня, Сучава.— Сові. її, 539—541 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра панові 
Петру комісу на володіння селами Гредещі, Фауроане, 
Стенижещї, Хелмежещі та ін. 1455 р., 15 серпня, Сучава.— 

Сові. 11, 543—544. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра панові 
Трифу Борзескулу на володіння селами Бецещі, Щефане- 
щі, Болчеші та ін. 1455 р., 20 серпня, Сучава.— Со5*. II, 
549-550. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра панові 
Тадору Лінбедулчевичу на володіння селами Браниіцари, 
Жулещі, Бербоші, Бешикуряни та ін. 1455 р., 23 серпня, 
Сучава.— Сові, 1, 553—554. 

Дарча грамота молдавського воєводи Петра панові Думі 
Микачу на місце у Бохотині для заснування села. 1455 р., 
29 серпня, Сучава.— Сові. II, 558—559. 

Присяжна грамота воєводи Петра на вірність польському 
королеві Казимиру. 1455 р., 1 жовтня, Хотин.— Сові. 
II, 773-775. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра Няме- 
дькому монастиреві на володіння селом Балошещі. І455 р., 
20 грудня, Сучава.— Сові. II, 563—564. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра Няме- 
цькому монастиреві на володіння селом Балошещі. 1455 р., 
20 грудня, Сучава.— Сові. II, 563—564. 

Напис у монастирі міста Дял. 1455 р., Дял.— Л/їс. йос 

Привілей молдавського воєводи Петра Арона львівським 
купцям на вільний проїзд у Молдавію і торгівлю з у пла¬ 
тою мита. 1456 р., 15 січня, Сучава.— ПМВП. 

Дарча грамота молдавського воєводи Петра Хоморсько- 
му монастиреві на села Пратещі та Діонишево Се¬ 
лище. 1456 р., 20 січня, Сучава.— ГПХМ. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра протопо¬ 
пові Іоілу та його синові Журжу граматику на володіння 
селами Онещі, Воровещі, Арпешещі, Арменещі та ін. 
1456 р., 18 лютого, Сучава.— Сові. 11, 568—569. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра Няме- 
цькому монастиреві на володіння озером Загорнеі з усіма 
гирлами. 1456 р., 1 березня, Нямц.— ОІР&А» 511. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра панові 
Сину Хотинському на володіння селами Шизківці, Малин¬ 
ці, Замківці та ін. 1456 р., 8 червня, Сучава.— Сові. II, 

577—578. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Петра на межі 
села на усті Бредецела, що належало Молдовицькому 
монастиреві. 1456 р., 13 червня, Сучава.— Сові. II, 

582—583. 

Підтвердна грамота воєводи Петра на привілеї львівським' 

купцям. 1456 р., 29 червня, Сучава.— Сові. II, 

788—791. 

Підтвердна грамота воєводи Петра Журжі Іоіловичу на 
володіння селом Онещі з монастирем, селом Воровещі 
і пустелею для заснування села. 1456 р., ЗО червня, Суча¬ 

ва.— МіН. 213—214. 

Грамота молдавського воєводи Петра і його бояр про ту¬ 
рецьку данину. 1456 р., Васлуй.— ЗСФ. 

Грамота слуцького князя Михайла Олельковича бояринові 
Василію Царю з дозволом купити двір Івашка Гридко- 
вича і пожертвувати його слуцькому Троїцькому монасти¬ 
реві. 1456—1481 р.. Копиль.— Р 163—164. 

Воєвода Петро видає Мужилові бучацькому та Бартошеві 
із Язловця зрадника і розбійника Льва і призначає двох 
старостів для нагляду за порядком. 1457 р., 1 квітня, Су¬ 

чава.— Сові. її, 808—811. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Бистрицькому мо¬ 
настиреві на мито від Баківського Торгу. 1457 р., 8 верес¬ 
ня, Бистриця.— ВО І, 3—5. 

Воєвода Стефан прощає вину Михайлові логофету і дозво¬ 
ляє йому самому і всім його родичам повернутися до 
своїх маєтків. 1457 р., ІЗ вересня, Баків.— Ви її, 
257—258. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана на привілеї Симі 
Корчі на володіння селом Корчещі на р. Козанчі. 1457 р., 
18 вересня, Сучава.^ УКР* 
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Жалувана грамота київського князя Семена Олельковича 
Сеньку Скипорю на село Туліни. 1457 р., 1 жовтня, Київ.— 
Р 164—165. 

Друга жалувана грамота київського князя Семена Олель¬ 
ковича Сенку Скипорю на село Туліни і людей в ньому. 
1457 р., 1 жовтня, Київ. — Р 165—166. 

Роз’їзна старости житомирського Жидимонта і пана Ка- 
леника Скипорю на село Туліно. бл. 1458 р., б. м. н.— 
Р 166—168. 

Молдавський воєвода Петро дає розписку Михайлові з Бу¬ 
чача про те, що він одержав золоті гроші, які свого часу 
давав на жолд панові Бартошу з Бучача. 1458 р., 24 січня, 
Кам’янець.— Соз/. П, 814—815. 

Дарча грамота воєводи Стефана Нямецькому монастиреві 
на село Балошещі і двох татар Оанчу та Пантю з усім їх 
родом. 1458 р., 13 лютого, Сучава.— Ви 1, 6—7. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана брашівським та іншим 
купцям на право вільної торгівлі у Молдавському князів¬ 

стві, надане його дідом воєводою Олександром. 1458 р., 
13 березня, Сучава.— БО її, 261—263. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Бистрицькому мона¬ 
стиреві на володіння потоком Ботнею з усіма озерами, 

гирлами і озерцями. 1458 р., 10 квітня, Дольний Торг.— 
БО І, 8—9. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана митрополії міста Ро¬ 
ман на володіння селами Леукушани з млином та Драго- 

мирещі з поромом на р. Молдаві. 1458 р., 12 квітня, Суча¬ 

ва.— Л/#«А» 512, 

Підтвердна грамота про продаж Олехном Жюсичем Дро- 
бишу Мжюровичу села Конюхи з Р з потовим і з усім, що 
до нього належить, крім Озерян. 1458 р., 13 червня, Ост¬ 

рог.— ОЖДМ. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана Молдо- 
вицькому монастиреві на чотири сім’ї циган. 1458 р., 
31 серпня, Дольний Торг.— ПГСММЦ. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана Мол- 
довицькому монастиреві на право збору воску в Бані з 
усіх трактирів. 1458 р., 31 серпня, б. м. н. —ОІР&Ауі 
513. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слузі Оану Грамі 
на володіння селом, що на Никиді. 1458 р., 5 вересня, Су¬ 

чава.— ВБ І, 18—19. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Бистрицькому мона¬ 

стиреві на межі старого заповідного лісу. 1458 р., 10 жовт¬ 
ня, Корочин Камінь.— МІН* Бос. 121—123. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Нєгулові і Тату лові 
на володіння селами Руси і Редяни. 1458 р., 26 жовтня, 
Сучава.— БО І, 19—21. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Станчулу Синескулу 
на володіння селами Синещиї, Крептуряни, Щурнещи'і 
та ін. 1458 р., 11 листопада, Сучава.— БО 1, 24—25. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Лині Ружину 
на володіння селами Ружиняни, Тиуції, половиною Те- 
лежина, Стоборяни, Ботешани та озером Лаго. 1459 р., 

З січня, Сучава.— Со5*. 5. 21—22. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Івашкові Гоєнескулу 
на володіння селами Кононово, Никоарино та Журжа 
блідаря. 1459 р., 13 січня, Сучава.— БО І, 27—28. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана людям з Поляни 
і Оничан про заборону ходити по цих селах дорогунським 
урядникам. 1459 р., 16 лютого, Сучава.— БО І, 
28—29. 

Молдавський воєвода Стефан постановляє, що всі угорці 
з села Лукачещі повинні платити данину тільки Бистриць¬ 
кому монастиреві і право на тих людей має тільки бистриць- 
кий ігумен. 1459 р., 20 травня, Сучава.— 514. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Іону Нєгоєскулу на 
володіння селами Берещі, Дринжещі, Хавати, Нежещі. 
1459 р., 12 червня, Ясси.— БО 1, 31—32. 

Жалувана грамота київського князя Семена Олельковича 
Ієремії Шашку на землі по притоках Дністра. 1459 р., 
12 червня. Прилуки.— Р 170—172. 

Дарча грамота князя Семена Олександровича бояринові 
Андрію Морозу на село Жердеву. 1459 р., 23 липня, Київ.^ 
ЗНТШ XI, 13. 

Дарча грамота воєводи Стефана Хоморському монастиреві 
на щорічний оброк по п'ять бочок вина. 1459 р., ЗО серпня, 
Сучава.— БО І, 34—35. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слузі Гостилу на 
володіння селами у Молдавському князівстві Гостилещі, 
Негоєщі, Бахна та ін. 1459 р., З вересня, Сучава.— БО І, 
35—36. 

Акт про розподіл маєтку і челяді між братами Богданом 
і Дмитром Холоневськими. 1459 р., 14 вересня, б. м. н.— 

ЛрхЮЗР 8/IV, 18—19. 

Дарча грамота княгині Анастасії, дружини київського 
князя Олександра Володимировича, та її синів Семена 
і Михайла Т роїце-Сергіївській Лаврі на села Передол 
і Почапод. 1459 р., Київ.— Р 173—174. 

Зобов’язання Яна Бучацького з Литвинова щодо виплати 
80 гривен Михайлові, канцлеру молдавського воєводи 
Олександра. 1459—1460 рр., Самбір. —ЗНТШ СІЛИ, 

фотокоп. 

Грамота короля Казимир а про стягнення мита в маєтках 
волинських князів, панів, бояр і землян. 2-а пол. XV ст., 

Степань.— АЛМ 8—9. 
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Купча грамота Мартина Гастовтовича на селище Крехаєв 
з приналежними до нього бортними землями і 14 озерами 
у Волчка Боденковського та його сииів Євлашка і Романа. 
2-а пол. XV ст., З січня, Овруч.— СПС. 

Дарча грамота князя Михайла Костянтиновича, старости 
володимирського, Спаському монастиреві під Луцьком на 
десятину від озимої пшениці, жита, ярини, гусей,курей, 
качок. 2-а пол. XV ст., Луцьк.— СО. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана про продаж Фреце 
Драгоше села Кецелещі за 70 золотих татарських Рома¬ 
нові Темешескулу і про продаж Романом половини цього 
села Журжу Галбену за 35 золотих татарських. 1460 р., 
ІЗ квітня, Сучава.— Сові, 5. 33—34. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Бистрицькому мона¬ 
стиреві на велике і мале мито у Бакові та мито у Тазлові. 
1460 р., 23 квітня, Сучава.— 515. 

Воєвода Стефан просить Михайла логофета повернутися 
до нього на службу, обіцяє не згадувати про сварку між 
ними і повертає йому усі села і маєтки. 1460 р., 12 червня, 
Сучава.— ВО II, 269—270. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана львівським і поділь¬ 
ським купцям про надання привілеїв на вільну торгівлю 
в Молдавському князівстві. 1460 р., З липня, Сучава.— 

ВО II, 271—276. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана бояринові Івулу Вой- 
иескулу на володіння селом Войнещі з монастирем, куп¬ 
леним в Іоана та Петрики за 50 золотих. 1460 р., 27 листо¬ 
пада, Сучава.— Созі. 5. 40—41. 

Дарча грамота воєводи Стефана Івашкові комі су на во¬ 
лодіння селами Сасещі, Романещі. 1460 р., 5 грудня, 

Бирлад.— ВО 1, 40—41. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана про надання Івулом 
Солкою трьох сіл зятеві Богдану і онуці Стані. 1461 р., 
8 серпня, Сучава.— ВО І, 44—46. 

Грамота Івашка Дичка Васильовича про продаж князеві 
Семену Васильовичу Несвизькому свого маєтку у Лу¬ 
цькому повіті. 1461 р., 22 грудня, Луцьк.— Л8 І, 53—54. 

Воєвода Стефан присягає на вірність і вічний мир з поль¬ 
ським королем Казимиром і відрікається від раніше 
укладених угод, спрямованих проти короля. 1462 р., 2 бе¬ 
резня, Сучава.—ВО II, 282—285. 

Митрополит молдавський Феоктист з усією радою воєводи 
Стефана обіцяє вірність королеві Казимиру і Короні поль¬ 
ській. 1462 р., 2 березня, Сучава.— ВО II, 288—290. 

Воєвода Стефан у присутності галицького старости пана 
Станіслава, каменецького пана Мужили, старости снятин- 
ського і коломийського Яна Ланки обіцяє вірність поль¬ 
ському королеві Казимиру. 1462 р., 2 березня, Сучава.— 

ВО II, 291—293. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Марті, пані Михуда 
Аидройніка, на володіння селом Унгул. 1462 р., 20 квіт¬ 
ня, Сучава.— ВО І, 51—53. 

Дарча грамота воєводи Стефана Романові та його дітям на 
100 рублів чистого срібла. 1462 р., 22 квітня, Сучава.— 
ВО І, 53-54. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана про те, що Марина, 
дочка Улина, дала половину села Сперлещі своїй тітці 
Стані. 1462 р., 15 травня, Баків.— ВО І, 55—56. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Камінському мона¬ 
стиреві на володіння рядом сіл і млинами у Молдав¬ 
ському князівстві. 1462 р., вересень, Сучава.— Сові. О. 
10—12. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Петру Глодінулу на 
володіння селом Глодяни. 1462 р., 5 жовтня, Сучава.— 
ВО І, 61—62. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Петру Чорному на 
володіння селом Симещі в усті р. Тазлова і четвертою 
частиною села Филипещі. 1462 р., 6 жовтня, Сучава.— ВО 
І, 63—64. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Нікору Сербескулу 
на володіння селами, де була вотчина Думи Чорного, 
Дрежещі, Борисещі, Мунчеї та ін. на р. Ребричі. 1462 р^ 
8 жовтня, Сучава.— ВО І, 64—65. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слузі Лацкові на во¬ 
лодіння селами Драгоєщі, Лукачещі, Ботещі і Какачани. 
1462 р., З грудня, Сучава.— ВО І, 66—67. 

Дарча грамота Ігнатія, вистіарника воєводи Стефана, церк¬ 
ві св. Благовіщення на р. Молдовиці на різні дорогі речі. 
1462 р., Молдовиця.— ВО I, 69—71. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана львівським купцям 
про надання привілею на вільну торгівлю в Молдав¬ 
ському князівстві. 1463 р., 25 січня, Ясси.— ВО її, 
294—295= 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Шефулові Чернате* 
скулу на володіння селом Мотишещі і селищем Татулово. 
1463 р., 15 квітня, Сучава.— ВО І, 73—74. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Нямецькому мона¬ 
стиреві на весь хотар у Загорній і всякі привілеї. 1463 р., 
13 червня, Сучава.— Со$£. 5. 45. 

Поділ маєтків князів Семена, Солтана і Василя Збара¬ 
зьких. 1463 р., 9 липня, Луцьк.— Л8 І, 54—55. 

Підтвердна грамота старости луцького Михайла Монтов- 
товича і маршалка Волинської землі пана Олізара про 
угоду між князями Василем і Семеном Збаразькими. 

1463 р., 10 липня, Луцьк.— Л8 І, 55—56. 

Продажна грамота острозького міщанина Дробиша Мжю- 
ровича князеві Іванові Васильовичу Острозькому на села 
Конюхи та Озеряни. 1463 р., 20 вересня, Острог.— Л8 

І, 56. 
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Підтвердна грамота Грицька Яглищевича панові Сенку 
Хомековичу на володіння кутом поля з садком. 1463 р., 

^б, м. н.— ГГЯ. 

Дарча грамота короля Казимира Ягеллона Левину Ша- 

ломичу на заселені і незаселені землі у Берестейському 
воєводстві. 1463—1478 рр., Берестя.— РЕЛ І, 
35—36 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Луці, синові 
Петра логофета, та його дружині Марині на володіння 
селом Топорівці. 1464 р., 28 квітня, Сучава.— Созі. 3. 
59—60. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Муші, дружині пана 
Пантелея, на володіння селом Пантелієщі на Озері. 1464 р., 
II червня, Васлуй.—£>//?«А» 517. 

Продажна грамота Олехна Юрійовича Іванові Дробишу 
Мжюровичу на озеренське дворище. 1464 р., 25 червня, 
Острог.— АЗ і, 57. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Тодору Продану на 
володіння селом Трикове на р. Сереті, купленим ним за 
300 золотих турецьких. 1464 р., 12 вересня, Сучава.— 

ВИ І, 83—84. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Андрейкові Чорто- 

рийському на володіння селами Чортория, Дубовцул, Оши- 

хлеб. 1464 р., 2 листопада, Сучава.— ВО І, 85—86. 

Запис про купівлю Олександром, сином Стефана воєводи, 
євангелія з XIV ст., зроблений на тому ж євангелії. 1464— 

1496 рр., б. м. н.— ОН. З. 

Продажна грамота Гринка Єловича князеві Іванові Васи¬ 

льовичу Острозькому на село Долотче. 1465 р*, 25 січня, 
Острог.— АЗ І, 57. 

Дарчий запис княгині Ульяни Кобринської слузі Іуді на 
церкву Петра і Павла у Кобрині. 1465 р., 19 лютого, Коб- 

,ринь.— АкВАК III, 4. 

■Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Кандрі, си¬ 
нові Греула, на володіння половиною села Журжещі, 
1465 р., З березня, Васлуй.— ВИ 1, 87—88. 

Дарча грамота князя Семена Олександровича князеві 
Юрієві Борисовичу на селище Сераків. 1465 р., березень. 
:Київ.— ДГСОС. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана митрополитові Теок- 
гисту на володіння селом Михаєщі, купленим ним у Жур- 

■жа Ротомпана за 270 золотих турецьких. 1465 р., 11 квіт¬ 
ня, Сучава.— ОЬ 176. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана митрополії Дольного 
Торгу на сім циганських родин. 1465 р., 13 грудня, Суча- 
^а.— ОІРаАь 518. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Іоанишу Ізварецу 
їіа володіння селом Мук те, купленим ним за 90 золотих. 

1466 р., 18 лютого, Сучава.— 7)/#<о4» 519. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана про звільнення всіх 
мешканців села Негоєщі, що на Чорному Потоці, від різ¬ 

них податей. 1466 р., 13 березня, Сучава.— ВО І, 94—96. 

Підтвердна грамота про обмін Янком Чапличем села Голче 
на помістя Межиріччя, належне князю Івану Васильо¬ 
вичу Острозькому. 1466 р., 20 червня, Острог.— АЗ 1, 
60—61. 

Продажна грамота Янка Чаплича князеві Івану Васильо¬ 
вичу Острозькому на село Голче. 1466 р., 20 червня, Ост¬ 
рог.— АЗ І, 61—62. 

Продажна грамота князя Юрія Васильовича Заславського 
Семену Олізаровичу на село Белашів. 1466 р., 26 червня, 
Берестя.— АЗ І, 62—63. 

Запис воєводою Стефаном Побратському монастиреві віч¬ 
ного оброку на помин душі своїх родичів. 1466 р., 9 липня, 
Сучава.— ВО 1, 104—106. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Бені на воло¬ 
діння селами Мурджани, Ухирнещі. 1466 р., 28 серпня, 
Сучава.— ВО 1. 109—111. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слузі Боді на воло¬ 
діння місцем для заснування села і пасіки, купленими ним 
за 40 золотих у Татула. 1466 р., 8 грудня, Дольний Торг.— 
ВО 1, 112—113. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана братам Мойкові і Кос¬ 

ті на володіння місцем для заснування села на Керліга- 

турї. 1466 р., 8 грудня, Дольний Торг.— ВО І, і 14—115. 

Напис на плащаниці в церкві села Сулимівкн Переяслав¬ 
ського повіту або Борисполя Полтавської єпархії. 1466 р., 
б. м. н.— ОБРН 128. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана братам Мойкові і 
Кості на володіння селищем Шубеєва Криниця. 1467 р., 
І січня, Сучава.— ВО і, 117—118. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Томі і Журжі, синам 
Мармуревим, на володіння селом Мармуряни. 1467 р,, 
10 січня, Сучава.— ВО І, 118—119. 

Підтвердна грамота про продаж братами Цеценівськими 
князеві Олександру Сангушку сіл Цеценівці і Баймаківці 
на Случі. 1467 р., 12 січня, Кременець.— АЗ І, 63. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана про 
звільнення сіл Бистрицького монастиря: Звижинці, Ко- 
голещі та Ін. від сплати податків. 1467 р., З лютого, Суча* 

ва.— МіН. Оос. 125—126. 

Грамота пересопницького ігумена Іларіона про обмін маєт» 
ками з луцьким старостою Петром Яновичем. 1467 р., 
18 червня, Луцьк.— СП № 13. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Стойці та його сино¬ 
ві Манчулу на володіння половиною села Урдещі, купле¬ 
ною ними за 45 золотих татарських у синів Флорини. 
1467 р., ЗО червня, Бирлад.— Созі. 5 . 68—69. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Хоморському мона¬ 
стиреві на володіння землями, подарованими йому Юрієм 
Шербичем, 1467 р., 11 вересня, Сучава.— ВО І, 
120—121. 
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Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Луці Кавтешу 
на володіння селом Кобилії Вишні. 1467 р., 2 жовтня, Су¬ 
чава.— ВО І, 122—123. 

Львівський архієпископ Григорій, галицький староста Ста¬ 
ніслав з Ходча, воєвода подільський Михайло Бучацький, 

не дійшовши згоди на сеймі, просять воєводу Стефана скли¬ 
кати другий сейм. 1467 р., 9 жовтня, під Хотином.— 
ББ II, 296—298. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слузі Драгошу на 
володіння селом Фауріє на р. Бистриці. 1468 р., 5 лютого, 
Сучава.— ВС 1, 125—126. 

Воєвода Стефан разом з митрополитом і усім духовенством 
присягає на вірність польському королеві Казимирові та 
обіцяє не вступати у згоду з його ворогами. 1468 р., 
28 липня, Сучава.— ВИ II, 300—303. 

Воєвода Стефан прощає Михайла логофета, його брата 
пана Думу та їхніх слуг, обіцяє не згадувати про сварку 
між ними, повертає частину майна. 1468 р., 28 липня, Су¬ 
чава.— БО Н, 305—306. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слугам Франку, 
Трифу, Іванові, Ісаї на володіння селом Франчещі. 1468 р., 
12 вересня, Сучава.— ВО І, 127—128. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана пану Щефулові Чер- 
натескулу на володіння селами Чернатещі, Мотишещі, 
Татулово. 1468 р., 24 вересня, Сучава.— ВО 1, 129—131. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Петру і його 
братам Оані і Думі на володіння селами Брудурещі, Са- 
калишещі, Андрієщі, Берещі та ін. 1469 р., 9 лютого, Су¬ 
чава.— ВО І, 133—135. 

Підтвердна грамота про продаж братами Цеценівськими 
князеві Олександру Сангушковичу маєтку Новосілці. 

1469 р., 9 лютого, Кременець.— АЗ 1, 64. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слузі Владові Мурсі 
на володіння половиною села Албещі на Стебнику. 1469 р., 
5 червня, Сучава.— ВО І, 135—136. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Тоадеру Зви- 
щалу і його сестрам на володіння селами Звищелещі і Щер- 
банещі. 1469 р., 20 жовтня, Ясси.— ВО І, 138—139. 

Напис на церкві Києво-Печерської Лаври, бл. 1470 р., 
Київ.— ОБРИ 129—130. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана про дозвіл татаринові 
Оані і його дітям повернутися до Молдавського князів¬ 
ства і на звільнення їх від холопства. 1470 р., 8 лютого, 
Сучава.— ВО 1, 140—141. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Нямецькому монасти¬ 
реві на володіння Киприяновою пасікою, монастирем з усі¬ 
ма полянами і пасіками, монастирськими селами і цига¬ 
нами. 1470 р., 1 квітня, Сучава.— 522. 

Дарча грамота воєводи Стефана Нямецькому монастиреві 
на право торгувати трьома мажами у Молдавському кня¬ 

зівстві без сплати мита. 1470 р., І квітня, Сучава.— 
523. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Нямецькому мона¬ 
стиреві на Киприянову пасіку, записану на помин душі 
його тіткою Киіжною. 1470 р., 7 травня, Сучава.— ВО І, 
147—148. 

Запис воєводою Стефаном Путненському монастиреві ви¬ 
ноградинка на помин душі його родичів. 1470 р., 28 трав¬ 
ня, Сучава.— ВО І, 149—151. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Бистрицькому мона¬ 
стиреві на володіння селами Хемеяни і Сирби, подаро¬ 
ваними Юрієм, Петрашком і Тодором. 1470 р., 5 червня, 
б. м. н.— ВО І, 152—153. 

Продажна грамота Банка Скердійовича з Квасилова кня¬ 
зеві Семенові Васильовичу Збаразькому своїх сіл у Лу¬ 
цькому повіті. 1470 р., 4 липня, Володимир.— АЗ І, 64—65. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Барсу і його 
братові Шушману на володіння селами Коблчини і Біло- 
сівці на Дністрі. 1470 р., 18 липня, Сучава.— БО 1, 

155—156. 

Воєвода Стефан обіцяє Михайлові логофету не згадувати 
про сварку між ними і повертає йому усі села. 1470 р., 
10 серпня, Дольний Торг.— ВО II, 309—310. 

Запис князем Василем Юрійовичем церкві св. Богородиці 
в Смоленську данини від сіл Сова і Ріпиничі. 1470 р., 
16 жовтня, б. м. н.— АЗ 1, 67. 

Люстрація Київської землі (копія XVI ст.). бл. 1471 р., 
б. м. н.— ЛКЗ 90—94. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Томі Бонтику 
на володіння селами «на Поляні» «де були князі Белош і 
Данчул» і млином на Молдаві. 1471 р., 13 серпня, Сучава.— 

0/Я«А» 525. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана про звільнення По- 
братського монастиря від мита у Цоцорі за перевіз товарів. 
1471 р., 15 серпня, Путна.— ВО ї, і58—159. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана Путненсько¬ 
му монастиреві на село Балківці. 147І р., Ю вересня, Су¬ 
чава.— ДГСМПБ. 

Марія Вохнова видає дочку за сестринця пана Юшка Кам¬ 
ки і укладає з ним угоду про надання віна молодим. 1471 р., 
11 вересня, Володимир.— АрхЮЗР 8/Ш, 627—628. 

Дарча грамота воєводи Стефана Зографському монастиреві 
на 500 аспр щорічно. 1471 р., 13 вересня, Сучава.— £>/Я«А» 
527. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слугам Журжу Котецу 
і брату його Козмі Котецу на володіння селом Котечари, 
купленим ними за 80 золотих татарських. 1471 р., 24 жовт¬ 
ня, Сучава,— ВО І, 163—165. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Кресті Негою на во¬ 

лодіння селами Негоєщі, Унгуряни та млином на р. Васлуй. 
1472 р., 17 січня, Сучава.— Со&і. О, 26—27. 
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Дарча грамота молдавського воєводи Стефана Воронець- 
кому монастиреві на вільний в’їзд за рибою. 1472 р., 

22 січня, Сучава.— ДГСВМ. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана Шандру 
Тетеренулу на володіння селами Моймещі, Серби та Жа- 
мири. 1472 р., 25 січня, Сучава.— 528. 

Дарча грамота воєводи Стефана Путненському монастиреві 
на село Острицю на Пруті. 1472 р., 25 квітня, Сучава.— 
ВО І, 169—170. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Лазору і Вілошу на 
володіння третьою частиною села Петрещі і половиною 
поляни Микулициної, подарованими їм їх дідом Петром 
Вилною. 1472 р., 1 червня, Васлуй.— Созі. 5. 87—88. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слузі Роману на во¬ 
лодіння частиною села Міклушани. 1472 р., 5 червня, Вас¬ 

луй.— ВО І, 171—172. 

Написи на печатках, прикріплених до грамоти воєводи 
Стефана, якою він підтверджує слузі Роману частину села 
Міклушани. 1472 р., 5 червня, Васлуй.— ВО 1, 172—173. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана про звільнення сіл 
Бодещі і Юркани, належних Полянському монастиреві, 
від різних податків, за винятком штрафу за викрадення 
дівчини. 1472 р., 19 серпня, Сучава.— £>/Я«А» 530. 

Запис волинського землянина Волчка Хрінницького про 
забезпечення на своєму маєтку Лопавши віна своїй дочці 
Марині і зятю Пашку Посяговецькому. 1472 р., 15 верес¬ 

ня, Хріиники.— АрхЮЗР 8/111, 2—3. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слузі Петру, синові 
Балка, на володіння селом Флочещі на Великому Тазлові. 
1472 р,, 8 жовтня, б. м. н.— ВО І, 177—178. 

Дарча грамота воєводи Стефана Молдовицькому монасти¬ 
реві на володіння землею. 1473 р., 8 січня, Сучава.— ШКН 
164—166. 

Дарча грамота пана Данила Дамбоговича Задеревецького 
Шандрові та його рідні на дворище по р. Сукилі «де Доб- 

рославець сидів». 1473 р., 6 червня, б. м. н.— ЗНТШ V, 3. 

Дарча грамота воєводи Стефана Путненському монасти¬ 
реві на млини на р. Сереті. 1473 р., З вересня, Сучава.— 
Ви 1, 181—182. 

Напис на печатці, прикріпленій до грамоти воєводи Сте¬ 
фана, якою він дарує Путненському монастиреві млини 
на р. Сереті. 1473 р., З вересня, Сучава.— ВО І, 182. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слузі Корлату на 
володіння селом Беркишещі на р. Молдаві. 1473 р., 
13 вересня, Сучава.— ВО 1, 183—184. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Петрові, сину Анд- 

рици, на володіння селом Братієщі на Сереті. 1473 р., 
14 жовтня, Сучава.— ВО І, 186—187. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Станові Хоржі на 
володіння селом, що під кінцем Піска, і на Пеперигову 
криницю. 1473 р., 9 грудня, Сучава.— ВО І, 189—191. 

Брати Збаразькі обмінюються маєтками з своїм дядьком 
Семеном Збаразьким. 1473 р., б. м. н.— АрхЮЗР 8/1У, 
102—103. 

Розсудна грамота воєводи Стефана між Іваном, сином Вась- 

кова з Городник, і Марушкою, дочкою Івана Купчича. 
1474 р., 26 серпня, Васлуй.— РГС. 

Написи на печатках, прикріплених до розсудної грамоти 
воєводи Стефана між Іваном, сином Васькова з Хородник, 
і Марушкою, дочкою Івана Купчича. 1474 р., 26 серпня, 
Васлуй.— ВО І, 193. 

Продажна грамота Федка Козловського пану Андрушкові 
Федоровичу на село Ступно. 1474 р., Луцьк.— АЗ 1, 69. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Михулу сул- 
жару та його братам на володіння селом Дурнещі з мона¬ 

стирем. 1475 р., 14 квітня, Сучава.— Созі, О. З—4. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Хородницькому мо¬ 
настиреві на володіння двома селами. 1475 р., 17 квітня, 
Дольний Торг.— ВО І, 199—200. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Хоморському мона¬ 
стиреві на володіння селами Дворничани, Ставчани, Гло- 

дяни і Калугеряни. 1475 р., 25 квітня, Сучава.— ВО І, 
203—204. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Козмі, синові Бало- 
шева, на володіння селом Балошещі і половиною села Тор- 
торещі. 1475 р., 7 травня, Сучава.— ВО І, 205—207. 

Князі Олександр і Михайло Сангушковичі ділять між со¬ 

бою маєтки, одержані в спадок по матері. 1475 р., 17 черв¬ 
ня, Хвалимичі.— Л5 III, 14. 

Князі Михайло та Семен Збаразькі ділять між собою землі 
померлого князя Солтана і зобов’язуються дотримуватись 
складеної угоди. 1475 р., 4 липня, Луцьк.— АЗ І, 69—70. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана угорським купцям 
на право вільної торгівлі у Молдавському князівстві. 
1475 р., 10 липня, Сучава.— ВО II, 329. 

Підтвердна грамота про те, що князі Семен і Михайло 
Збаразькі ділять майно померлого князя Солтана Збара¬ 
зького. 1475 р., до 1 вересня, б. м. н.— АЗ 1, 71. 

Продажна грамота князя Михайла Івановича Роговицького 
панові Федору Оножку Витонізькому на село Дажєв. 
1475 р., II жовтня, Володимир.— АЗ І, 72. 

Воєвода Стефан доводить до відома брашов’ян, що він 
порозумівся про всі справи з жупаном Кашпаром і жупа¬ 
ном Міхалом, які торгуватимуть від його імені. 1475 р., 
І листопада, Дольний Торг.— ВО II, 336. 

Лист луцького старости Івана Ходкевича королеві Кази¬ 
миру про охорону Свинюської королівської пущі від вторг¬ 
нення сусідніх приватних власників. 1475—1480 рр., 
ЗО червня, Луцьк.— АрхЮЗР 8/ІУ, 20—21. 

Дарча грамота Ігнатія, званого Юга, вистіарника воєводи 
Стефана, Путненському монастиреві на різні речі. 1476 р., 
25 січня, Путна.— ВО І, 210—212. 
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Воєвода Стефан звертається з просьбою до брашівського 
шолтуза прислати йому збройну допомогу, 1476 п,, 
18 лютого, Васлуй.— ВВ II, 337, 

Підтвердна грамота воєводи Стефан а панові Мушату на 
володіння селом Попринкани на р. Жежії, купленим ним 
у пана ІЦефула за 100 золотих татарських. 1476 р., 
22 травня, Ясси.— ВВ 1, 208—209, 

Написи на печатках, прикріплених до грамоти воєводи 
Стефана, якою він підтверджує панові Мушату село По¬ 
принкани на р. Жежії. 1476 р., 22 травня, Ясси.— ВВ 
І, 209. 

Дарча грамота Ігнатія, званого Юга, вистіарника воєводи 
Стефана, Путненському монастиреві на різні речі. 1476 р., 

1 червня, Путна.— ВВ І, 215—216. 

Дарча грамота Ігнатія, званого Юга, вистіарника воєводи 
Стефана, Путненському монастиреві на різні речі. 1476 р., 
29 червня, Путна.— ВВ 1, 216—217. 

Запис про продаж Опанасом Бобиною Хмелевським маєтку 
Хмелев панові Волчку Жасковському. 1476 р., б. м. н.— 

АрхЮЗР 8/IV, 154. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Путненському мона¬ 

стиреві на володіння селом Ширівці за Прутом, подаро¬ 
ваним вистіарником Югою. 1478 р., 11 лютого, Сучава.— 
ВИ 1, 218—220. 

Грамота князя Семена Васильовича і княгині Василевої 
про розмежування ділянки князя Солтана. 1478 р., 2 черв¬ 

ня, Манів.— Л5 І, 75—76. 

Запис про розподіл майна між Ваньком Чжусичем з Ква- 
силова і його братаничем Олехном Чжусою. 1478 р., 
5 серпня, Львів.— ЗРМ. 

Написи на каплиці кафедрального собору при краків¬ 
ському королівському замку. 1478 р., Краків.— ОБРН 
130—131. 

Розмежувальна грамота Яна Кучука і Івашка Ілінича на 
володіння маєтком Зелви між Василевою Копачевича і Ми- 
хайловою Нацевича. 1478 р., Л у кони ця.— Л8 III, 16—17. 

Дарча грамота короля Казимира Гридкові і Данилові Стар- 
чичам на землю Хомчинеьку. 1478 р., Люблін.— АрхЮЗР 
4/1, 8. 

Присяжна грамота воєводи Стефана на вірність польському 
королеві Казимиру. 1479 р., 22 січня, Новий Град.— 

ВВ II, 351—352. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана ияме- 

цькому паркалабові Дажбогу на володіння селом Долже- 
щії. 1479 р., 4 березня, Сучава.— ВАМ 61—62. 

Дарча грамота воєводи Стефана Авраму Франку на село 
Подоляни і один став з млином на р. Бистриці. 1479 р., 
9 березня, Сучава.— ВВ 1, 220—222. 

Напис на печатці, прикріпленій до грамоти воєводи Сте¬ 

фана про те, що він дарує Авраму Франку село Подоляни 

і один став з млином иа р. Бистриці. 1479 р., 9 березня, 
Сучава,— ВВ І, 222, 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слугам Тоадеру, Іону, 
Пую, Захарію і їх сестрі ТодорІ яз володіння селищем 
Дранкалєщі. 1479 р., 29 квітня, Сучава.— ВВ І, 223— 
224. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Думі на во¬ 
лодіння двома селами Рогожани на р. Сереті. 1479 р., 
14 травня. Сучава.— ВВ 1, 226. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слугам Іллі, Думі 
і Козмі на володіння половиною села Хлапещі на Білому 
Потоці. 1479 р., 19 травня, Сучава.— ВВ І, 228—229. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Ханку на 
володіння селами Зубричани і Ванківці, купленими ним 
за 200 золотих татарських. 1479 р., 24 травня, Сучава.— 
Со5Ї. 5 . 98—99. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Радовецькій митро¬ 
полії на володіння селом Радовці та селами Коцманського 
округу. 1479 р., ЗО серпня, Сучава.— ВС 140—141. 

Напис на могилі молдавського воєводи Романа. 1479 р., 
б. м. н.— ВС 11. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Маркові Белауру на 
володіння половиною села, половиною млина та полови¬ 
ною ставу на Чорному Потоці, купленими за 150 золотих 
татарських у пана Крестишора. 1479—1480 р., 15 листо¬ 
пада, б. м. н.— Сові. 5. 104—105. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Долзі на во¬ 
лодіння селом Пашканії на р. Бистриці, купленим ним 
у синів Мирчі за 200 золотих татарських. 1480 р., 25 січня, 
Сучава.— ВВ І, 237—238. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Мирчі, синові Микули 
Оргони, на володіння селом Оргоєщі і Нігомирещі. 1480 р., 
17 квітня, Сучава.— ВВ 1, 238—240. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Щефулові на 
володіння трьома селами: Єкушани, Драгушани і Попри- 
кани, 1480 р., 27 травня, Сучава.— ВВ І, 240—242. 

Напис на печатці, прикріпленій до грамоти воєводи Сте¬ 
фана, проте, що він підтверджує панові Щефулу три села: 
Єкушани, Драгушани і Поприкани. 1480 р., 27 травня, 
Сучава.— ВВ І, 242. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана бояринові Харману 
на володіння селом Симиничани, а також на володіння та¬ 
тарином Костею та циганом Лалем. 1480 р., 29 серпня, 
Сучава.— ВВ І, 242—244. 

Напис на печатці, прикріпленій до грамоти воєводи Сте¬ 

фана, якою він підтверджує Харману право на володіння 
селом Симиничани, а також право иа володіння тата¬ 
рином Костею та циганом Лалем. 1480 р., 29 серпня, Су¬ 

чава.— ВВ І, 244. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Станці иа володіння 
селом Добрулещі, купленим иею у Анни, сестри логофета 
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Добрула за 100 золотих татарських. 1480 р., 11 вересня, 
Сучава.— ВО І, 244—245. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана ключникові Думі, 
його жінці Насті, братові Юрієві, сестрам Федорі та Олуш- 
ці на володіння селами Кандещі, Лозна, Максинещі. 
1480 р., 15 вересня, Сучава.— ВО І, 245—247. 

Напис на могилі воєводи Богдана. 1480 р„ б. м. н.— ОС 8. 

Напис на могилі молдавського воєводи Лацка. 1480 р., 
б. м. н,— ОС 9. 

Напис на могилі молдавського воєводи Іоанна Стефана. 
1480 р., б. м. н.— ОС 10. 

Напис на могилі молдавського воєводи Богдана, брата 
воєводи Олександра. 1480 р., б. м. н.— ОС 11. 

Напис на могилі молдавського воєводи Богдана, сина воє¬ 
води Олександра. 1480 р., б. м. н.— ОС 12. 

Вистіарники і митники Кіракол та Бучум просять брашів- 
ського митника повернути незаконно взяті ним у Михалка 
4 золотих угорських. 1480—1484 рр., 17 вересня, Суча¬ 
ва.— БО 11, 369—370. 

Повідомлення пана Триколича рідні про своє перебування 
в полоні у воєводи Басараба і розпорядження щодо влас¬ 
ного майна. 1481 р., січень. Торговище.— БО II, 358. 

Купча грамота воєводи Стефана на село Селівестри за 
200 золотих татарських, яке пізніше обмінює на села 
Борилещі і Драготещі і дарує їх Тазлівському монасти¬ 
реві. 1481 р., 1 лютого, Сучава.— БО 1, 248—249. 

Запис про заставлення Лукерією Ігнатовою Боровиковою 
свого села П’ян за ЗО кіп широких грошей. 1481 р., 
24 квітня, Острог.— АЗ І, 77—78. 

Ставпопігіальна грамота константинопольського патріарха 
Максима Києво-Печерському монастиреві (копія XIX ст.). 
1481 р., 14 червня, б. м. н.— ГПМ. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана про надання селу 
Радовцям привілеїв митрополії. 1481 р., 23 серпня, Су¬ 
чава.— БО 1, 256—257. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана на достовірність по¬ 
казань свідків про те, що селом Рикичани до приходу Алі- 
бега і Скендербега володів Михул Бузат. 1481 р., 15 жовт¬ 
ня, Сучава.— БО І, 258—259. 

Посольство молдавського воєводи Стефана до польського 
короля Казимира. 1481 р., б. м. н.— БО II, 364—365. 

Напис на кам’яній плиті у Путненському монастирі. 
1481 р., Путна.— 1(1. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана дякові Івулу на во¬ 
лодіння селом Віляни, купленим ним у Анни, сестри До¬ 
брула, за 200 золотих татарських. 1482 р., 15 березня, 
Сучава.— БО 1, 259—261. 

Угода між князем Михайлом Збаразьким і княгинею Ма¬ 
рією Семеновою Колоденською про поділ майна померлого 
князя Семена Васильовича Колоденського. 1482 р., 1 квіт¬ 
ня, Вільна.— АЗ І, 79—80. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Козмі на во¬ 
лодіння селом Кобилія на Дністрі, купленим ним за 
160 золотих татарських у Щефула Спиняна. 1482 р., 
15 квітня, Сучава.— БО І, 261—263. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Нямецькому мона¬ 
стиреві на володіння селами Дворинещі І Бузації на Мол- 
даві та селом Финтанінеле на Побраті. 1482 р., 9 травня, 
Сучава.— БО 1, 263—264. 

Князі Михайло і Семен Васильовичі Збаразькі ділять 
між собою майно батька. 1482 р., 14 листопада, Вишні- 
вець.— АЗ 1, 80—81. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Тоадеру Рохату на 
володіння селом Кухнещі на Ребричі, купленим ним за 
120 золотих татарських в Оана Кухне. 1482 р., б. м. н.— 
БО 1, 265—266. 

Напис на печатці, прикріпленій до грамоти воєводи Сте¬ 
фана, що підтверджує право на володіння селом Кухнещі 
на Ребричі, купленим ним в Оана Кухне за 120 золотих 
татарських. 1482 р., б. м. н.— БО І, 266. 

Король Казимир записує житомирським і київським боя¬ 
рам волості. 1482—1491 рр., б. м. н.— АрхЮЗР 7/11, 9—10. 

Запис князем Семеном Юрійовичем дружині Настасії на 
віно дві тисячі кіп грошей. 1483 р., 2 лютого, Ровно.— 
АЗ 1, 82. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Журжу Оничанулу 
і його племінникові Іону Оничанулу на володіння полови¬ 
ною села Оничани. 1483 р., 17 лютого, Сучава.— ВО І, 
267—268. 

Напис на печатці, прикріпленій до грамоти воєводи Сте¬ 
фана, що підтверджує Журжу Оничанулу і його племінни¬ 
кові право на володіння половиною села Оничани. 1483 р., 
17 лютого, Сучава.— Ви І, 268. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана на об¬ 
мін селами між Вилкулом Пурчелескулом і Петром стол- 
ником. 1483 р., 12 квітня, Сучава.— Со$і. О. 30—31. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана логофету Тутулові 
на володіння селищем Левкоції і пасікою Врабіа, купле¬ 
ними за 80 золотих татарських. 1483 р., 17 серпня, Суча¬ 
ва.— БО 1, 269—270. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Іванові Думбраву 
і його братові Тоадеру Урдюгашу на володіння селами 
Обрашіа і Іванещі та половиною Малещів. 1483 р., 23 ве¬ 
ресня, Сучава.— БО 1, 272—273. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана І Гнатові і йога 
брату Іону Тинтилу на володіння половиною села Шопри- 
ляни, купленого ними у дочки Шоприла за 80 золотих 
татарських. 1483 р., вересень, Сучава.— БО І, 274—276. 

Напис на печатці, прикріпленій до грамоти воєводи Сте¬ 
фана, що підтверджує Ігнатові і його брату Іону Тинтилу 
право на володіння половиною села Шоприляни, купле¬ 
ного ними у дочки Шоприла за 80 золотих татарських, 
1483 р., вересень, Сучава.— ВО І, 276. 
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Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Ониці Мушату 
на володіння селищем Ун^етещі на Дністрі, купленим ним 
за 120 золотих татарських у Васка Унклята. 1483 р., 
17 жовтня, Сучава.— Со&І. 8. 121—122. 

Дарчий запис Олізара Кирдєйовича Красносельському мо¬ 

настиреві на право володіння селом Доросин, вписаний 
у Луцьке євангеліє XV ст. 1483 р., б. м. н.— БОРСР 
177—178. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Оанові Тихулу на 
володіння селом Глодяни, купленим ним у Петра Глодя- 
нула за 120 золотих татарських. 1484 р., 13 травня, Су¬ 
чава.— БО І, 276—277. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Драгошу на воло¬ 
діння селами Фундещі на ріках Албині і Лацкані. 1484 р., 
13 травня, Сучава.— Вй І, 278—279. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Іону Парава і Тату- 
лові Беривоєскулу на володіння селом Беривоєщі, купле¬ 
ним ними у ІДефула Чернетескула за 37 золотих татар¬ 

ських. 1484 р., 14 травня, Сучава.— БО 1, 282—283. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Станчулові на воло¬ 
діння місцевістю біля млина на р. Бредецел, купленою 
ним за 50 золотих татарських в онуків Коруя. 1484 р., 
29 травня, Сучава.— БО І, 285—286. 

Ярлик від царя Муртази (копія XVI ст.). 1484 р., серпень, 
б. м. н.— ЯМ. Кінець грамоти має скорочення РИБ 351. 

Грамота молдавського господаря Стефана IIі великому 
князеві Івану 111 з пропозицією укласти договір проти 
турецьких загарбників. Червень 1484 — березень 1486 р.7 
б. м. н.— ГСПТЗ. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана на вірність поль¬ 
ському королеві Казимиру та Короні польській. 1485 р., 
16 вересня, Коломия.— БО II, 370—372. 

Запис князя Федора Васильовича Збаразького княгині 
Марії Семеновій Ровенській на право володіння його маєт¬ 
ками Студенкою і Ставком. 1485—1500 рр., 9 серпня, 
Черлехів.— АЗ 1, 120—121. 

Дарчий запис Івана Стретовича Лаврашівському монасти¬ 
реві на тридцять кіп жита. 1486 р., 10 серпня, Березо- 

вець.— АкЮЗР І, 295. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана ключникові Думі 
і його братові Петру Брудуру на володіння селом Ше- 
фанещі, купленим ними. 1486 р., 14 вересня, Сучава.— 
БО І, 289—290, 

Дарча грамота воєводи Стефана Радовецькій єпископії на 
володіння трьома сім’ями циган. 1486 р., 13 листопада, 
Сучава.— ОС 143—144, 

Підтвердна грамота воєводи Стефана братам Іванові, Анд- 
ріяшу, Гаврилу і Петру на володіння селом Татарещі, 
купленим ними за 40 золотих татарських. 1487 р., 12 січня, 
Сучава.— 60 І, 291—292. 

Напис на печатці, прикріпленій до грамоти воєводи Сте¬ 
фана, що підтверджує братам Іванові, Андріяшу, Гаврилу 

і Петру право на володіння селом Татарещі, купленим ни¬ 
ми за 40 золотих татарських. 1487 р., 12 січня, Сучава.— 
БО 1, 292. 

Запис княгині Федки Іванової Кобринської своєму чоло¬ 
вікові Івану Семеновичу 2000 золотих угорських. 1487 р., 
25 січня, Добучини.— АЗ І, 239—240. 

Лист овруцькому намісникові панові Роману Івашковичу. 
про здачу в оренду вруцьких корчом на три роки вруць- 
ким міщанам. 1487 р., 29 січня, Радомль.— РИБ 227—228, 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Іванкові Бриличу 
на володіння селами Бригияни, Вербія і Корлетяни.. 
1487 р., 5 березня, Сучава.— БО 1, 293—294. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Косте Грасулу на. 
володіння селом Плевецещі. 1487 р., 5 березня, Сучава.— 
БО І, 295—296. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Тоадеру Тансі на- 
володіння земельним наділом (шостою частиною від хо* 

тара Петрещилор). 1487 р., 6 березня, Сучава.— БО І, 
296—298. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Журжу Кекеразі- 
та його жінці Федці на володіння селом Немисничі, купле¬ 
ним ними у боярина Івана за 200 золотих татарських.. 
1487 р., 8 березня, Сучава.— БО 1, ЗОЇ—302. 

Напис иа печатці, прикріпленій до грамоти воєводи Сте¬ 
фана, що підтверджує Журжу Кекеразі право на воло¬ 
діння селом Немисничі, купленим ним у боярина Івана; 
за 200 золотих татарських. 1487 р., 8 березня, Сучава.— 
БО і, 302. 

Підтвердна грамота пані Тетяни Єнкової Чаплич князям- 
Михайлові і Костянтинові Острозьким про заміну двору. 
Голче на Межиріччя, проведену її чоловіком Єнком.. 
1487 р.г 10 березня, Луцьк.— АЗ І, 85—86= 

Князі Михайло та Костянтин Івановичі Острозькі відда¬ 
ють Тетяні Єнковій Чаплич село Межиріччя, 1487 р., 
10 березня, Луцьк.— АЗ 1, 86—87. 

Лист київському воєводі Юрію Пацевичу про дозвіл Тиш¬ 
кові тимчасово користуватися землею, яка була власністю- 
Карпа Лупандича. 1487 р., 22 травня, Краків.— РИБ 
434—435. 

Оренда мита луцького євреям на три роки (копія XVI ст.). 
1487 р., ЗО травня. Краків,— АМЛ, 

Оренда мита берестейського, дорогицького, бєльського та- 
городенського луцьким євреям на три роки. 1487 р., 
ЗО травня, Краків.— РИБ 225—227. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Томі Пригорчі на- 
володіння половиною села Крижані на р. Сереті. 1487 р., 
7 жовтня, Сучава.— БО І, 304—305. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана Глизі 
Сербескулу на володіння селом Менелещі у Нямецькій. 
волості. 1487 р., 8 жовтня, Сучава.^- Сові, О. 6—7, 
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Підтвердна грамота воєводи Стефана братам Луці, Оанчу 
і Тудорану на володіння селом Ончещі, купленим ними 
за 400 золотих татарських. 1487 р., 9 жовтня, Сучава.— 

ВО І, 306—307. 
Підтвердна грамота воєводи Стефана слузі Урсу на воло¬ 
діння половиною села Стерчещі, купленою ним у Михула 
з Феєрещ за 35 золотих. 1487 р., 9 жовтня, Сучава.— 

ВО І, 308—309. 
Підтвердна грамота воєводи Стефана Бистрицькому мо¬ 
настиреві на володіння циганами Минулою з челяддю, Та- 
тулом з челяддю та ін. 1487 р., 1 листопада, Сучава.— 

ВО І, 309—311. 
Підтвердна грамота воєводи Стефана Нямецькому мона¬ 

стиреві на циган, даних його дідом воєводою Олександром. 

1487 р., 1 листопада, Сучава.— ВО І, 311—313. 

Князь Казимир дозволяє Федці Олізаровій Шиловича від¬ 
писати маєток Любчо по її смерті кому-небудь із своїх 
рідних, звільняє цей маєток від оплати воловщини. 1487 р., 
11 листопада, Луцьк.— АЗ І, 240—241. 

Підтвердна грамота Казимира княгині Марії, пасербиці 
Олізара Шиловича, на володіння маєтком Хоцен. 1487 р., 
18 листопада, Луцьк.— АЗ 1, 87, 

Напис на євангелії в Хоморському монастирі. 1487 р., 
б. м. н.— ААР. 
Запис Олізара Кирдейовича, що підтверджує Красносель- 
ському монастиреві право на володіння десятиною з села 
Серники, вписаний на 205 листі Луцького євангелія XV ст. 
1487 р., б. м. н.— ВОРСР 178. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Лупі на во¬ 

лодіння місцевістю вище устя Серета, половиною села 
Хусіяни і криницею Градещеї та селом Вултурещі. 1487 р., 
Сучава.— ВО І, 516—517. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слузі Толею з Ребри- 
ча на куплене ним в Іванка Туркула село Голеєщі. 1488 р., 
9 січня, Сучава.— ВО І, 317—318. 

Напис на печатці, прикріпленій до грамоти воєводи Сте¬ 

фана, що підтверджує слузі ГолеюзРебрича право на воло¬ 
діння селом Голеєщі, купленим ним в Іванка Туркула. 
1488 р., 9 січня, Сучава.— ВО І, 318. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Івулу та його 
племінникові Манчулові на володіння половиною села 
Тодерещі з визначенням межі володінь. 1488 р., 12 січня, 
Сучава.— Соя/. 5. 127—128. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слузі Дашку і його 
сестрі Малі на володіння селами Гостилещі та Будещі на 
Чорному Потоці. 1488 р., 29 лютого, Сучава.— ВО І, 323— 
324. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана ключникові Думі 
на володіння половиною села Брудурещі, яку він обміняв 
за село Грозещі з додачею 270 золотих татарських. 1488 р., 
1 березня, Сучава.— ВО І, 324—325. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана Путненсько- 
му монастиреві на прибутки від Серетського Торгу. 1488 р., 
З квітня, Сучава.— ДГСПМ. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана митрополії Романова 
Торга на володіння селом Левкушани з десятиною від 
капусти та селом Драгомирещі з поромом через р. Мол- 
даву і десятиною від свіжої риби. 1488 р., 4 квітня, Суча¬ 
ва.— ВО 1, 341—343. 

Дарча грамота воєводи Стефана Путненському монасти¬ 
реві на володіння селом Трекове нар. Сереті, виміняним 
ним за село Тромобитная в Марини, жінки Луки Єкубе- 
скула. 1488 р., 6 квітня, Сучава.— ВО І, 346—349. 

Дарча грамота воєводи Стефана бояринові Думі на воло¬ 

діння селом «де був Фетє» та селищем «де був Оана від 
Мойша», 1488 р., 5 квітня, Сучава.— ВО І, 344—345. 

Запис про заставу Грибом Івановичем князям Михайлові 
і Костянтинові Острозьким маєтку Тороканів за 80 кіп 
грошей широких. 1488 р., 16 червня. Острог.— АЗ І, 88. 

Лист наміснику зв’ягольському Окушку Калениковичу 
про здачу на три роки в оренду мита і корчми луцьким 
євреям. 1488 р., 20 червня, Судомир.— РИБ 221—223. 

Запис пані Федки, дочки Юршина, жінки Олізара Шило¬ 
вича, що підтверджує сестринцеві Богданові Васильовичу 
право иа володіння маєтком Любчо. 1488 р., 17 липня, 
Ровно.— АЗ І, 241—242. 

Лист луцькому старості Петру Яновичу про звільнення 
від військової та війтівської служби війта володимирського 
Федька. 1488 р.. Зі липня, Судомир.— РИБ 423—424. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана Вороне- 
цькому монастиреві иа село Щилбиканії. 1488 р., 17 серп¬ 

ня, Сучава.— ДГСВМЩ. 

Упоминки, послані князеві Тверському. 1488 р., 10 ве¬ 

ресня і 1489 р., 10 травня, б. м. н.— УКТ. 

Дарча грамота воєводи Стефана митрополії Романова Тор¬ 

га на села Негоєщі, Поляну, Тибещі, половину села Гости¬ 
лещі, частину села Боташева. 1488 р., 15 жовтня, Сучава.— 

ВО І, 353—357. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слузі Данчулові Де- 
ля на володіння селом на р. Бирладі. 1488 р., 13 грудня, 

Сучава.— ВО 1, 361—362. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Тоадеру Герману 
на володіння селищем Лехов’яни, купленим ним у Дашка, 
сина Гостила, за 60 золотих татарських. 1488 р., Сучава.— 

ВО II, 247—248. 
Підтвердна грамота воєводи Стефана Іону Фрунтешу на 
володіння селом Чорещі, купленим ним за 80 золотих та¬ 
тарських у паркалаба Няга та його дочки Маренки. 1488 р., 
Сучава.— ВО І, 363—364. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Михулу Чокану на 
володіння половиною села Федещі, купленою ним за 
50 золотих татарських у синів Івана Чумаля. 1489 р., 
16 січня, Сучава.— Сові. 3. 133—134. 

Запис княгині Настасії Семенової, що підтверджує ЇЇ чо¬ 
ловікові князеві Семенові Юрійовичу право нз володіння 
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селами Заборол, Городок, Косків. 1489 р., 18 січня, Сте¬ 
пани.— ,45 1, 89. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слугам Данчулу, 
його братові і сестрам, дітям Петра Брудура, на володіння 
половиною села Байківці, купленою ними у боярина Томи 
за 180 золотих татарських. 1489 р., 22 січня, Сучава.— 
Вй І, 366—368. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана братам Гаврилу, Ми¬ 
киті та Іону, синам Негрити, на володіння селом Манзації. 
1489 р., 25 січня, Сучава.— ВО І, 371—372. 

Оренда вруцьких корчом вруцьким міщанам на шість ро¬ 
ків. 1489 р., 22 лютого, Краків.— АКВ. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана армашу Лупе на во¬ 
лодіння частиною землі, купленою ним за 80 золотих у 
внуків Оани дворника, та селищем за Прутом, купленим 
ним у Станчула за 150 золотих. 1489 р., 13 березня, Суча¬ 

ва.- ВО І, 372—374. 

Дарча грамота воєводи Іоана Стефана Вороненькому мо¬ 
настиреві на село Владяни на р. Сереті, куплене ним за 
350 золотих татарських у Муші, дочки Журжа, та її братів 
і племінників. 1489 р,, 14 березня, Сучава.— ВО 1, 375— 

378. 

Лист луцькому старості Петру Яновичу в справі маєтку 
Угриново, подарованого Івашковою Ієвлевича Угрннов- 
ською прибраному синові Матвію. 1489 р., 23 березня, 
Краків.— РИБ 436—438. 

Оренда мита володимирського берестейським євреям на 
чотири роки (копія XVI ст.). 1489 р., 12 травня, Петр- 
ків.— АМВ. 

Дарча грамота брацлавському намісникові Олександру на 
ЗО кігі грошей з луцького мита і Олександру Сангушці на 
20 кіп грошей з луцького мита. 1489 р., 20 травня, Кра¬ 
ків.— АЗ 111, 21—22. 

Розгляд скарги єврея Єська Рабеєвича на Симшина, сина 
Нісана, про крадіжку грошей. 1489 р., 24 травня, Краків.— 
РИБ 430—432. 

Лист дорогицькому намісникові Якубу Довойновичу про 
спір за землю між Литавором Хребтовичем та дорогицькн- 
ми землянами Нагоркою і Шпицею. 1489 р., 27 травня, 
Краків.— РИБ 432—433. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Аннушці і Марії на 
володіння спадковим по батькові майном. 1489 р., б. м. н.— 
ПГВСА. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана па купівлю Івашком 
і Гаврилом села Вітовтещі у боярина Оне та його сестри 
Кристиии за 105 золотих татарських. 1490 р., 9 січня, 
Сучава.— ВО 1, 384—385. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана на купівлю половини 
села Хендрещі Никоаром Роменескулом у боярина Іона 
Сакші і сестри його Кристини за 40 золотих татарських. 
1490 р., 9 січня, Сучава.— ВО 1, 385—386, 

Підтвердна грамота воєводи Стефана на продаж Єлисаф- 
тою, дочкою Васія Шанга, половини села Грозещі за 200 
золотих татарських слузі комісу Петру. 1490 р., 10 січня, 
Сучава,— Я А 254—255. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Тоадеру Мареле та 
його племінникам на володіння селом Бонтещі, купленим 
ними у Тоадера Херниша за 70 золотих татарських. 1490 р., 
14 січня, Сучава.— ВО І, 387—388. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана попові Симі, його 
братові Гаврилу та сестрі Марті на володіння селом в усті 
р. Рсбричоари, купленим ними в Урити. 1490 р., 17 січня, 
Сучава.— ВО І, 389—391. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана дітям Мирчі і Данчу- 
ла Чучсскула на володіння селами Мирчещі, Данчещі та 
Натканії. 1490 р., 18 січня, Сучава.— ВО 1, 391—393. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Лазору Микшуну на 
володіння селом Гаурещі, купленим ним у Сангура і сестри 
його Стани за 120 золотих татарських. 1490 р., січень — 
лютий, Сучава.— ВО 1, 393—394. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Іллі Нашфу на во¬ 
лодіння селом Магдашани, купленим ннм у Насті та її 
сестри Софії, дочок Стецка Даманкуша, за 80 золотих та¬ 
тарських. 1490 р., 7 березня, Сучава.— ВО 1, 396—397. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана братам Симі та Авру 
на володіння третьою частиною села Гигоєщі та частиною 
села Трудещі, купленими ними у Юсипа, сина Тоадера 
Урдугаша, за 80 золотих татарських. 1490 р., 9 березня, 
Сучава.— ВО 1, 397—398. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Юрію Шербичу 
на володіння селом Томинці, купленим ним у Кості Мур- 
гоча за 100 золотих татарських. 1490 р., 12 березня, Су¬ 
чава.— ВО 1, 399—401. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана вистіарнику Ісаку 
на володіння селами Фунтичани та Бучум’яни, купленими 
ним відповідно за 200 і 120 золотих татарських у Нягші, 
дочки Ханииа, та у Марушки, дочки Михула логофета. 
1490 р., 15 березня, Сучава,— Сохі. 5. 140—142. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана на розмежування сіл 
Хоржещі, Нанещі, Пенчещі, Голешещі між боярином Ісаєм 
та дітьми Стани і Данчула. 1490 р., 15 березня, Сучава.— 
ВО 1, 403—404. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Путненському мона¬ 
стиреві на володіння церквами у Сучавській та Черні¬ 
вецькій волостях. 1490 р., 15 березня, Сучава.— ВО 1, 
418—421. 

Дарча та підтвердна грамота воєводи Стефана на володіння 
церквами у Сучавській та Чернівецькій волостях. 1490 р., 
15 березня, Сучава.— ОС 146—149. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Негрилу Батирескулу 
на володіння половиною села «де був Керстя», купленою 
ним у дітей Юрія Давидескула за 87 золотих татарських. 
1490 р., 17 березня, Сучава.— ВО 1, 431—433. 

4 7-37 і 
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Підтвердна грамота воєводи Стефана внукам Стояна Про- 
челника на володіння селами Прочелничі, Богданещі, Хо- 
веєщі, Меделяни, Ласлояни та ін. 1490 р., 14 жовтня, 

б. м. н.— ВО 1, 433—434. 

Дарча грамота молдавського воєводи Стефана Хоморському 
монастиреві на село Глодяни, куплене ним за 150 золотих 
татарських у Сими Пахарничела та його сестри Аннущки. 
1490 р., 26 листопада, Сучава. — ДГСХМ. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Вороненькому мона¬ 
стиреві на володіння селом Поляна та Хоморському мона¬ 
стиреві на село Глодяни. 1490 рі, 26 листопада, Сучава.— 
ВО 1, 435—437. 

Оношко Внтонізький продає княгині Марії Семеновій Ро- 
венській свій будинок у Луцьку. 1490 р., листопад, 
Луцьк.— А5 1, 92. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана дяку Аврамові на 
володіння шостою частиною села Оничани з млином, куп¬ 
леною ним у попа Петра, непота Оники, і його дітей за 
200 золотих татарських. 1490 р., 6 грудня, Сучава.— ВО 
І, 442—443. 

Запис пані Хведки Пашкової, дочки Дохновича, що під¬ 
тверджує своєму чоловікові Василеві Хребтовичу право 
на володіння маєтками Яблонне і Полжі. 1490 р., 16 груд¬ 
ня, Луцьк.— ЗХП 134—136. 

Обмінний лист луцького старости Петра Яновича ігу¬ 
менові Пересопницького монастиря. 1490 р., Луцьк.— 
Пам. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Мирчі і його сестрі 
Аннушці, Лазору і його братам ї сестрам. Кості і його 
сестрі Федці, Стані, дочці Драгомира Кашота та ін. 
на володіння селами Братулещі, Феделешани, Гоєщі та 
Верстаці. 1491 р., 7 січня, Сучава.— ВО 1, 444—446. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Могилі чаш¬ 
нику на володіння селом на р. Смилі, купленим ним у Ста¬ 
ни, дочки Драгомира Кашота, за 130 золотих татарських. 
1491 р., 16 січня, Сучава.— ВО І, 446—448. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Міклущу і його бра¬ 
тові Янку на володіння селом Урджичани, купленим ними 
у Мари, дочки Негина, за 52 золотих татарських. 1491 р., 
16 січня, Сучава.— ВО ї, 448—450. 

Дарча грамота воєводи Стефана Тазлівському монастиреві 
на поляну, що на Великому Тазлові, де було село Мичещі, 
село Флочещі з млином теж на Великому Тазлові. 1491 р., 
16 січня, Сучава.— ВО І, 450—453. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Петрі і його братові 
Іону на володіння селом Черетіяни, купленим ними у Дра- 
голе, дочки Драгомира, за 133 золотих татарських. 1491 р., 
17 січня, Сучава.— ВО 1, 456—457. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Пурече, його 
братові Іванкові Толочку і їх сестрі Олюшці на володіння 
селами Дрисливим і «де був Носко» н Дністрі. 1491 р., 
26 лютого, Сучава.— ВО І, 458—460. 

Дарча грамота воєводи Стефана Тазлівському монастиреві 
на села Занещі, Столничі, Фаурії та Бурещі. 1491 р.,. 
20 квітня, Сучава.— ВО 1, 463—464. 

Вирок князів Семена Юрійовича і Андрія Михайловича» 
у справі суперечки між землянами кременецькими Цеце- 
нівськими і князем Олександром Сангушковичем за село 
Новосілці. 1491 р., 2 вересня, Луцьк.— А5 І, 94—95. 

Продажна грамота Василя Волчковича та його брата Льва 
князеві Костянтину Острозькому на володіння землею 
обарицькою, 1491 р., 27 вересня. Ставків.— АЗ 1, 96—97. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана Миху- 
лові Пожару та його родичам на володіння селами на рі¬ 
ках Кобилі, Сереті, Жежії. 1491 р., 6 жовтня, Сучава.— 
Созі. О. 36—38. 

Підтвердна грамота веєводи Стефана Петру Селіщанулу 
на володіння селом Манещі і монастирем, купленими ним 
у Думи, сина Манева, і його племінників за 75 золотих 
татарських. 1491 р., 15 жовтня, Сучава.— ВО 1, 466— 
467. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Балші на володіння 
селом Драгушани, купленим ним у Насті, дочки Івана 
Бездеча. 1491 р., 15 жовтня, Сучава.— ВО І, 468—469. 

Дарча грамота воєводи Стефана Тазлівському монастиреві 
на половину села, що в усті Оарбикова. 1491 р., 15 жовтня, 
Сучава.— ВО І, 472—473. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Нягоє Орбескулу та 
його родичам на володіння селами Респопії, Ілієщі і Ке- 
целещі. 1491 р., 16 жовтня, Сучава.— Сові. 3. 152—153. 

Андрій Олександрович визначає границі землі, подарова¬ 
ної королем Олександром Пусти кському монастиреві. 
1491 р., 22 жовтня, Київ.— АрхЮЗР 8/ІУ, 158. 

Дарча грамота воєводи Стефана панові Іону Мургу на 
села Хинцещі та «де був Нягше Таурул». 1491 р., 31 жовт¬ 
ня, Сучава.— Созі. 5. 156—157. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Луці Боцу на воло¬ 

діння половиною сіл Балосинещі та Ітринещі, а його пле¬ 
мінницям Незі і Марині на володіння другою половиною 
цих же сіл. 1491 р., 2 листопада, Сучава.— ВО І, 491 — 
492. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Станчуловї на воло¬ 
діння селом Драгишани на р. Жиравець, купленим ним 
в Авера, сина Івана, за 200 золотих татарських. 1491 р., 
2 листопада, Сучава.— СУО 3—4. 

Заголовок вказівника сигнатур до восьмигласника, вида¬ 
ного Фіолем. 1491 р., Краків.— МВ. 

Запис у восьмигласнику, виданому Фіолем у Кракові. 
1491 р., Краків.— КЕ. 

Привілей короля Казимира пану Мишчичу на маєтки 
Хулев, Холуневець, Салищово Городище і Бече у Пере¬ 
мишльському повіті. 1492 р., З січня, Вільна.— АЛМ 
30—31. 
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Підтвердна грамота воєводи Стефана нащадкам Журжа 
Мнндрі та Щефула Жуметате на розподілене спадкове май¬ 
но. 1492 р., 17 березня, Сучава.— Со&і. 5. 161—162. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Томі, синові Михна, 
на володіння селом Томещі. 1492 р., 10 жовтня, Сучава.— 
ВЕ> 1, 504—505. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Тоадерові, його пле¬ 
мінникові Симі і сестрі Миєрл на володіння половиною 
села ДанчещІ, купленою ними в Авра, сина вистіарника 
Івана, за ЗО золотих татарських. 1492 р., 14 жовтня, Суча¬ 
ва.— ВО І, 505—507. 

Іван Тимофійович Куль продає князеві Василеві Андрійо¬ 
вичу Полубенському замок Микитино і людей в Лихини- 
чах за 100 кіп грошей широких. 1492 р., 22 листопада 
Друцьк.— АЗ III, 23—24. 

Дарча грамота воєводи Стефана Путненському монастиреві 
на село Щубеюл, куплене ним в онуків Ходка Костича і 
Льва за 250 золотих татарських. 1492 р., 24 листопада, 
Сучава,—ВО 1, 509—511. 

Покрайній запис із рукописного євангелія з остоожни- 

цької церкви. 1492 р., б. м. н.— ЗОЄ. 

Посольство до волохів князем Федором Четвертинським, 

намісником брацлавськнм, та Федьком Гавриловичем (ко¬ 
пія XVI ст.). 1492—1493 рр., б. м. н.— 17ВФЧ. 

Відмова послам воєводи волоського у Вільні (копія 
XVI ст.). 1493 р., 8 лютого, Вільна.— ОПВВ 152—152 зв. 

Посольство до великого князя литовського Олександра від 
Стефана, волоського воєводи, через Джуржа і Юрія 
Щербичів (копія XVI ст.). 1493 р., 8 лютого, Вільна. 
— ПОСВВ 151 зв.— 152. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слузі Стецькові на 
володіння частиною землі, купленою ним в онуків Іоанша 
Топора за 100 золотих татарських. 1493 р., З березня, Су¬ 
чава.— ВО II, 3—4. 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана на роз¬ 
поділ маєтків між дочками Драгомира Юбана Мариною 
і Станою. 1493 р., 5 березня, Сучава.— Со&і. 0. 44—46. 

Дарча грамота воєводи Стефана панові Симі Бахлуяну на 
селище Стеикани. 1493 р., 5 березня, Сучава.— ВО II, 
5-6. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана на володіння полови¬ 
ною села Батерещі Ма пущ кою, а другою половиною — Не- 
грилом, її непотом, і про продаж Марушкою своєї поло¬ 
вини села Негрилові за 60 золотих татарських. 1493 р., 
7 березня, Сучава.— Со5^. 5. 175—177. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Олексиним родичам 
на володіння селом на р. Винній і визначення меж їхніх 
володінь. 1493 р., 7 березня, Сучава.— ВО 11, 14—15. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Івулу Миндрі і його 
родичам на володіння селом Тивещі, купленим ними за 

120 золотих татарських. 1493 р., 15 березня, Сучава.— 
ВО II, 18—20. 

Дарча грамота воєводи Стефана панові комісу Петриці на 
село Оничани. 1493 р., 15 березня, Сучава.— ВО II, 21 — 
22. 
Підтвердна грамота воєводи Стефана дяку Олексі на во¬ 
лодіння селищем «де був жуде Юга», купленим ним у Чор- 
чолін, дочки Драгойчина, за 110 золотих татарських. 
1493 р., 26 березня, Сучава.— ВО її, 26—28. 

Грамота великого князя Олександра вруцькому намісни¬ 
кові Горностаю Романовичу на чоловіка Дитятковича в 
Київському повіті. 1493 р., 7 травня, Вільна.— ЛЛРГ 
55—56. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Стану Грама та його 
братам на володіння селом Сербиї на р. Сливній, купле¬ 
ним ними у Журжа, сина Банчі Проднескула, та інших 
родичів за 64 золотих татарських. 1493 р., 26 жовтня, 
Сучава.— СУО 5—7. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Настасії, доньці 
Марининій, на володіння селами Станилещі, Алботещі, 
Керстещі та Хирещі. 1493 р., 4 листопада, Сучава.— ВО 
11, 30—31. 
Підтвердна грамота воєводи Стефана Петру Дану, його 
братові Єрозавові і сестрі Марушці на продаж ними се¬ 
лища Данова Данчулові та його брату Драготу. 1493 р., 
Сучава.— ПГВСП. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Анні, дочці Бабула, 
на володіння частиною села Петрилещі на Білому Потоці, 
купленою нею у Луки за 50 золотих татарських. 1494 р., 
27 лютого, Сучава.— ВО II, 32—33. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слугам своїм Михайлу 
і його братові Гуцулу на володіння половиною села Кер- 

нещі. 1494 р., 11 березня, Сучава.— ВО 11, 34—35. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слузі Томі на воло¬ 
діння селом «під Могилою», купленим ним за ПО зо¬ 
лотих татарських. 1494 р,, 11 березня, Сучава.— ВО її, 
36-37. 

Землянин луцький Андрушко Русинович продає княгині 
Марії Семеновій Ровенській своє майно. 1494 р., 4 липня, 
Луцьк.— АЗ 1, 101—102. 

Вирішення судової справи боярині Мінського повіту Пет- 
рашкової та її невістки Ганки про маєтки у Мінському 
повіті. 1494 р., 25 липня, Троки.— РИБ 560—561. 

Посольство великого князя литовського Олександра до 
молдавського воєводи Стефана через маршалків Войтеха 
Кучуковича та Федька Гавриловича. 1494 р., 8 вересня, 
Троки.— ВО 11, 386—387. 

Привілей Федьку Гавриловичу на маєток Микуличі. 1494 р., 
14 вересня, Кам’янець.— АЛМ 54. 

Посольство великого ' князя литовського Олександра до 
молдавського воєводи Стефана. 1494 р., листопад, Віль¬ 

на.— ВО II, 388 -389. 

4! 
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Напис про смерть Василя москвича Іванова сина, висіче¬ 
ний на камені, що зберігається у підвалі Сучавського крає¬ 

знавчого музею. 1494 р., б. м. н.— ДБСН. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Іванкові і його се¬ 
страм на володіння половиною села від Шекан, купленою 
ними за 60 золотих татарських. 1494 р., б. м. п.— Ви 
II, 37—39. 

Лічба ключника київського Сенька Полозовича про зібра¬ 

не мито. 1494—1495 рр., б. м. н.— ЛЛРГ 59—60. 

Вирок у справі Курила Івановича з його братами за вот¬ 
чину. 1495 р., 9 січня, Вільна.— ВК. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слузі своєму Миклі 
і його сестрам на володіння селом на р. Киїжі та на кри¬ 
ницю Ампуциту. 1495 р., 10 січня, Васлуй.— ВО II, 
39—40. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Васкові та Микулові 
Бонті, Михайлові та Тодерику Довгим на володіння поло¬ 
виною села Фофешещі, купленою ними за 80 золотих 
татарських. 1495 р., 10 січня, Васлуй.— ВГ> II, 40—41 
(у І т. Словника); ВСІМ, рі. 1 (у II т. Словника). 

Підтвердна грамота молдавського воєводи Стефана А4аре- 

шу, Думі Малєскулу, Симі, Нікоару і Петриці на воло¬ 
діння селом Марсєщиї. 1495 р., П січня, Васлуй.— ВАМ 
70—71. 

Дарча грамота воєводи Стефана Петрові Ущару на 
половину села Томчещі на Бирладі. 1495 р., 11 січня, 
Васлуй.— ВО 11, 41—42. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Келнау на 
володіння половиною села Пискуль і половиною млина 
на Бирладі. 1495 р., 11 січня, Васлуй.— ВО II, 42—43. 

Дарча грамота воєводи Стефана братам Олексі, Журпі, 
Драгошеві та Журжі на село Циганяня. 1495 р., 12 січня, 
Васлуй.— ВО 11, 45—46. 

Дарча грамота воєводи Стефан'а панові Єремії постелнику 
на половину села Пискул та половину млина на Бирладі. 
1495 р., 12 січня, Васлуй.— ВО II, 44—45. 

Дарча грамота воєводи Стефана слузі Фрєцилю та його 
внукам на село Лієщі. 1495 р., 12 січня, Васлуй.— ВО 
II, 47—48. 

Дарча грамота воєводи Стефана слузі Фетє і його братам 
на половину села Фундяни на Бирладі. 1495 р., 12 січня, 
Васлуй.— ВО II, 48—49. 

Дарча грамота воєводи Стефана Мариці, дочці Симина, 
і її племінникам на село Нанещі. 1495 р., 17 січня, Вас¬ 

луй.— ВО II, 52—54. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Негулові Думі та 
його братові Белошу на володіння четвертою частиною 
села Бузещі, купленою ними у Насті і її внуки Марини 
за 25 золотих татарських. 1495 р., 22 січня, Вас¬ 
луй.— ВО II. 54—56. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Миці, дочці Михайла 
Андрієскула, на володіння селом Пулпещі, купленим нею 
у Міхула Драгослава та його родичів за 80 золотих татар¬ 
ських. 1495 р., 22 січня, Васлуй.— ВО П, 56—58. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана усім внукам глобни- 
ка Ласлоа на володіння селами Ласлояни на Кракові, 
Шербещі, Мохориці, Драгоєщі, Петрещі, Плачинтяни та ін. 

1495 р., 22 січня, Васлуй.— ВО II, 58—60. 

Воєвода Стефан визначає межі Бирладського Торгу і при¬ 
єднує до нього селище «Іванча від Татарки», куплене ним 
за 100 золотих татарських. 1495 р., січень, Бирлад.— ВО 
II, 62—64. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Журжі .Керметі 
і його братові Драгоші та сестрам Драголині і Стані на 
володіння селом Мирещі на р. Сухолуї. 1495 р., січень — 
березень, б. м. н.— ВО II, 87—88. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана братам Петулу, Пет¬ 
ру, їх сестрі та іншим родичам на володіння селом Додещі, 
купленим ними за 100 золотих татарських. 1495 р., З лю¬ 
того, Ясси.— Сові. В. 193—194. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Томі Салче на воло¬ 
діння селом «на Ялані у Салче», купленим ним за 70 зо¬ 
лотих татарських. 1495 р., 4 лютого, Ясси.— ВО II, 

68-69. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Тоадеру на воло¬ 
діння селом Ризини, купленим ним у Доні, Настиної доч¬ 
ки, за 70 золотих татарських. 1495 р., 5 лютого, Ясси.— 
ПГВСР. 

Лист намісника смоленського Олександра до Юрія Глібо- 
вича про призначення бояринові Курилу Івановичу час¬ 
тини його вотчини (копія XVI ст.). 1495 р., 9 березня. 
Вільна.— БСКИ. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Козмі, ного братові 
Владулу і їх сестрам Незі та Стані на володіння половиною 
села Флорещі, купленою ними в Магдалени, дочки спатаря 
Петра, за 36 золотих татарських. 1495 р., 13 березня, Су- 
чава.— ВО II, 73—74. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана про продаж Магда- 
леною, дочкою спатаря Петра, половини села Флорещі 
Марії, доньці Варгана, та її братаничам за 36 золотих 
татарських. 1495 р., 15 березня, Сучава.— ВО II, 75—77. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Влашину і Чокану 
на володіння третьою частиною села Аржишани на Пруті, 
купленою ними в Косте Ореша за 160 золотих татарських. 
1495 р., 15 березня, Сучава.— ВО II, 77—79. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Журці Пинтече, його 
братові Петриманові, їх сестрі Софійці і іншим їхнім 
родичам на володіння половиною села Городничани, поло¬ 
виною млина і двома селами на Бирладі: Мерчещі та Гриж- 
ливі. 1495 р., 16 березня, Сучава.— ВО II, 248—249. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Симі Гурешу на во¬ 
лодіння половиною села Серби на р. Рєбричі. 1495 р., 
17 березня, Сучава.— ВО II, 79—80. 
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Підтвердна грамота воєводи Стефана Тоадеру, сину Миклї 
Белческула, та Драготу Вулпескулу на володіння селом 

Хирова, купленим ними у Насті, дочки Росомака, за 
55золотих татарських. 1495 р., 17 березня, Сучава.— БО 
II, 81-83. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана на продаж паном 
Юрою половини села Тивещі панам Лупі, Данчулові та 
Томі за 60 золотих татарських. 1495 р., 17 березня, Суча- 

ва.-5СІМ рі. II. 

Дарча грамота воєводи Стефана Никиті, Марині, дітям 
Якима Пялпи, та іншим їхнім родичам на володіння селом 
Журкани і на визначення частини цього села коленому 
з них. 1495 р., 19 березня, Сучава.— ВИ II, 84—85. 

Прибутково-видатковий запис з Берестейського ключа. 

1495 р., 2 квітня, б. м. н.— АЛРГ 60. 

Промова литовського посла Стромилова в Москві про про¬ 

пускання російського посла через Литву в Молдавію і про 
молдавсько-литовські відносини. 1495 р., 16 травня, 
б. м. н.— ПЛПС. 

Лист наміснику переломському і ожському князю Івану 

Львовичу про присудження людям господарським — борт¬ 

никам Петку Станковичу та Петру Билтуновичу трьох 
слідів землі у Переломському повіті. 1495 р., 17 червня, 
Вільна.- РИБ 601—603. 

Підтвердження литовського князя Олександра Богданові 
Собачці на володіння землею Чигиревщииою в Новгород¬ 

ському повіті. 1495 р., 18 червня. Вільна.— ВСоб. 

Судове рішення про розмежування грунтів між дороги- 

цькими землянами Волинськими і Погорільськими (копія 
XVI ст.). 1495 р., 24 червня, Вільна.— ВМЗД. 

Грамота великого князя Олександра Богданові Сенковичу 
Гостеькому на торг в його маєтку Гощі Луцького повіту. 

1495 р., 4 липня. Вільна.— АЛРГ 55. 

Судове рішення у справі розподілу маєтків Андрія Корса- 

ковича між Борисом Семеновичем, Глібом Остафійовичем 
та Івашком Совичем. 1495 р., 20 липня, Вільна.— ВМБС. 
Частина грамоти має скорочення.— РИБ 620—621. 

Запис розсуду великого князя Олександра з приводу 
сварки між князем Костянтином Крошинським та Бори¬ 

сом Семеновичем. 1495 р., 10 серпня, Вільна.— АЛМ 
83-84. 

Судовий лист між берестейськими підданими Лужичанами 
і Токаревськими в справі пашних і бортних земель та сіно¬ 

жатей. 1495 р., 14 вересня, Кам’янець.— АЛМ 85. 

Запис розсуду князя Костянтина Острозького з приводу 
сварки між луцькими шевцями та міщанами про купівлю 
шкур. 1495 р., 8 листопада, Луцьк.— АЛМ 88—89. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Оані і Федору та їх 
племінникові Албулу на володіння двома частинами села 

Деокяці на р. Сухолуї. 1495 або 1496 р., Васлуй.—ВО II, 
92-93. 

Дарча грамота воєводи Стефана бояринові Іону Фрунтешу 

на половину села Чофрещі на Бирладі. 1496 р., 24 січня, 

Сучава.— ВИ II, 89—90. 

Петро Боговитинович записує своєму братаничу Богданові 
Богушевичу маєток Тур’ю. 1496 р., 26 лютого, Боковичі.— 

АЗ І, 244—245. 

Король Олександр відпускає Андрію Пряжовському відро 
меду, яке люди ІІІершневичі здавна давали на ключ Київ¬ 

ський. 1496 р., 22 квітня, Мереч.— АЛРГ 69. 

Грамота короля Олександра намісникові зв’ягольському 
Яцку Мезу на чоловіка Лазарка Мошкевича в Овруцькому 
повіті. 1496 р., 27 квітня, Мереч.— АЛРГ 71, 

Відмова Олександра великому князеві Івану Васильовичу 

про укладання миру з Менглі-Гіреєм та Стефаном воєво¬ 

дою. 1496 р., п. 19 травня, б. м. н.~ ОКИВ. 

Лічба ключника київського Сенька Полозовича. 1496 р,, 
20 серпня. Вільна.— АЛРГ 72—73. 

Лічба митників володимирських Луда, Сташка, Андрія 
Хотечевського і Петька. 1496 р., 10 листопада, Берестя.— 

АЛРГ 78. 

Угода між княгинею Федоровою Соколинською і її сином 
та між паном Богданом Сопичичем про маєтки Черею і Ту- 

хачево. 1496 р., 12 листопада, Берестя.— ВМКФС. 

Напис між актами про звіт перед королем берестейських 
митників Левка Боговитиновича і Немири. 1496 р., 2 груд¬ 

ня. Берестя.— АЛМ 128. 

Посольство до волоського воєводи Стефана від Федька 
Гавриловича (копія XVI ст.). 1496 р., б. м. н.— ПДСВВ. 

Посольство до волоського воєводи Стефана від чашника 
Федька Гавриловича (копія XVI ст.). 1496 р., б. м. н.— 

ПЧФГ. 

Посольство до великого князя литовського Олександра 
від воєводи волоського Стефана через дворника Джуржа 
та писаря Матияша (копія XVI ст.). 1496 р., б. м. п.— 

ПДВКА 60—61. 

Посольство від волоського воєводи Стефана до великого 
князя литовського Олександра через дворника Джуржа 
та питаря Михайла (копія XVI ст.). 1496 р., б. м. н.— 

ПСВВ 192—192 зв. 

Посольство великого князя литовського Олександра через 

Петра Олехновича та Федька Гавриловича до молдавсько- 

говоєводи Стефана. 1496 р., б. м. н.— ВИ II, 407. 

Відповідь великого князя литовського Олександра послам 

молдавського воєводи Стефана питарю Іванові та Томашу 
дяку. 1496 р., б. м. н.— ВИ II, 405. 

Посольство молдавського воєводи Стефана до великого 
князя литовського Олександра. 1496р., б, м. н.— ВО П, 

401—403. 

Відмова послам воєводи волоського дворнику Джуржеві 

та писарю Матияшу (копія XVI ст.). 1496 р., б. м. н.— 

опввд. 
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Відмова послам волоського воєводи Стефана дворнику 

Джуржеві та писарю Матияшу (копія XVI ст.). 1496 р., 

б. м. н.— ОПСВВ. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Тоадеру, синові Гав¬ 

рила, його племінникові панові Тоадеру та сестрі його Ста¬ 

ні на володіння селом Недеяни, купленим ними в онуків 
Івашка Прочелника за 70 золотих татарських. 1497 р., 

20 січня, Ясси.— ВО II, 95—97. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Нягулові Келмецую 

на володіння половиною села Молещі під Орхеєм, купле¬ 

ною в Ілки, дочки Стана, за 90 золотих татарських. 

1497 р., 20 січня, Ясси.— ВО II, 97—98. 

Купча грамота воєводи Стефана на пасіку на Керлігатурі, 

куплену ним у Драгоша Карембу та інших внуків Петра 

Бертя за 70 золотих татарських. 1497 р., 22 січня, Ясси.— 

ВО II, 99—101. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Уляні і братаничу 

її Драготові Фреціяну на володіння селом Фрецієнещі 
за Прутом. 1497 р., 25 лютого, Васлуй.— ВО II, 102—103. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Іону Папі та його 
рідні на володіння селом Огринещі, купленим ним у синів 
Юги за 53 золотих татарських. 1497 р., 9 березня, б. м. н.— 

Сові. 8 . 208—209. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Марушці, дочці Стана 
Максина, на володіння половиною села Максинещі на 

Чорному Потоці та про визначення межі її володінь. 

1497 р,, 10 березня. Васлуй.— Сові. 8. 212. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Журжі Пуцяну на 
володіння селом Пуцяни,селом «де були Мунтяни Пуцяни». 

1497 р., ІЗ березня, Васлуй.— ВО II, 106—108. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Микуловї Мекеу на 

володіння половиною села Каліманещі на р. Путні, куп¬ 

леною ним в Іона Батина за 70 золотих татарських. 1497 р., 

14 березня, Васлуй.— ВО II, 108—109. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Борчі і його сестрі 

Драголі на володіння селом Бедещі, купленим ними в Іва¬ 

на, внука Тоадера Беці, за 100 золотих татарських. 1497 р., 

15 березня, Васлуй.— ВО II, ПО—111. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Борчі, синові Трифу- 

ла Борзескула, на село Бедещі і дарча на село Бербешани 

на р. Бистриці та половину села Ряд. 1497 р., 15 березня, 

Васлуй.— ВО II, 112—113. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Іванові на володіння 
селом Іонешещі, купленим ним в Стани, дочки Мика Опин- 

тяла, за 120 золотих татарських. 1497 р., 16 березня, Вас¬ 

луй.— ВО II, 114—115. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Тоадерові Думбрав 

та його жінці Муті на володіння селом Хедерещі на р. Бир- 

ладі, купленим ними в онуків Стана Хедерец за 200 золо¬ 

тих татарських. 1497 р., 19 березня, Васлуй,— ВО II, 

116—117. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Меденичару Міхулові 

на володіння селом Редяни з озером в усті Ялана, куп¬ 

леним ним за 200 золотих татарських в онуків Креца 
з Ялана. 1497 р., 20 березня, Васлуй.— Сові. 8. 223— 

224. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана комісу Іллі на воло¬ 

діння половиною селища Гелещі. 1497 р., 20 березня, Вас¬ 

луй.— ВО II, 118—120. 

Грамота Некраша Колчейовича та його братів Мацини і Ма- 

мая на продаж двох сіл Дубищ князеві Михайлові Олек¬ 

сандровичу Сангушковичу. 1497 р., 21 серпня, Креме¬ 

нець.— Л8 І, 112. 

Підтвердна грамота князю Івану Путятичу на володіння 
дворищами у Мельницькому повіті (копія XVI ст.). 1497 р., 
19 листопада, Берестя.— ПКИП. 

Підтвердна грамота боярину Івашку Полозовичу на во¬ 

лодіння маєтками Теребенським, Кривчичі та іншими у 

Пінському повіті. 1497 р., 15 грудня, Городно.— РИБ 
682—684. 

Лічба митників берестейських Левка Боговитиновича і Не- 

мири. 1497 р., 22 грудня. Вільна.— ЛЛРГ 79. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Братулові та його 

братові Кості на володіння селом Керліг Данов, купленим 

ними за 50 золотих татарських в онуків Іоанешела апрода. 

1497 р., б. м. и.— ВО II, 123—124. 

Напис на могилі молдавської княжни Анастасії. 1497 р.. 

б. м. н.— ОС 8. 

Дарча грамота панові Мартину Хребтовичу на два чоловіки 

осецького десятка в Новгородському повіті (копія XVI ст.). 

1497 р., Луцьк.— ПМХ. 

Лічба ключника київського Сенька Полозовича і його 
товаришів. 1497—1498 рр., б. м. н.— АЛРГ 80. 

Лічба митників володимирських війта Федька Лудовича 
і Сенюти. 1497 і 1498 рр., б. м. н.— АЛРГ 79. 

Грамота короля Олександра на оренду на три роки мита 

і луцької ваги Лерину Герешу. 1498 р., 11 травня, Віль¬ 

на.—ЛЛРГ 81—82. 

Запис про продаж Яном Никлевичем Підгаєцьким села 

Підгайці старості володимирському Василю Хребтовичу. 

1498 р., 14 травня, Володимир.— АрхЮЗР 8/IV, 141 — 142. 

Грамота короля Олександра иа оренду берестейського, 
дорогицького, бєльського і городенського мита Генріху 
Карловичу. 1498 р., 27 травня, Вільна.— АЛРГ 82—83. 

Запис розсуду короля Олександра між боярами Богданом 

Остафійовичем і Мартинцем, Федьковим сином. 1498 р., 

4 червня, Вільна.— АЛМ 158—І59. 

Запис (без кінця) розповіді старости про долю скарбів 
, його зятя Юрші. 1498 р., 25 червня, Вільна.— АЛМ 163. 
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.Владика Іван дав глейт на вільний прохід послів воєводи 

Стефана через землі Великого князівства Литовського та 

московського князя Івана Васильовича. 1498 р., червень, 

Вільна.— ВР II, 412. 

Грамота володимирського намісника Василя Хрєбтовича 
про визначення меле маєтків пана Янчинського. 1498 р., 

ЗО липня, Володимир.— АрхЮЗР 8/IV, 118—120. 

Грамота великого князя литовського Олександра на по¬ 

новлення привілею Івашкові Гриньковичу на село 
Осекрово (копія XVII ст.). 1498 р., 15 вересня, Троки.— 

гвкоо. 

Дарча грамота воєводи Стефана Васютці, дочці Ромашка, 

на села Драгоєщі, Лукечещі, Ботещі та Кекечани. 1498 р., 

24 вересня, Сучава.— ВР II, 125—126. 

Підтвердна грамота великого князя литовського Олександ¬ 

ра вруцькому землянину Федору Блищановичу на володін¬ 

ня землями Телсшевщиною та Царевщиною (копія 1736 р.). 

1498 р., ІЗ жовтня, Мозир.— ГВКЛ 22—23. 

Посольство молдавського воєводи Стефана до великого 

князя московського Івана Васильовича. 1498 р., б. м. н.— 

00 II, 409—410. 

Посольство великого князя литовського Олександра до 

молдавського воєводи Стефана через дяка Богуша. 1498 р., 

б. м. н.— 00 II, 413—414. 

Чолобитна попа Ісидора і його синів Гриня та Дешка ар¬ 

хімандритові печерському Філарету про надання їм цер¬ 

ковної землі Мїховщини у Поріччі. 1498 р., б. м. н.— 

ЧІАФ. 

Підтвердна грамота князя Олександра владиці луцькому 

і острозькому Єфрему на володіння землями, що були 

записані Любартом Гедиминовичем Соборній церкві в Лу¬ 

цьку. 1498 р., Городно.— АрхЮЗР І/УІ, 1—4. ^ 

Запис розсуду короля між Михайлом Петругом і Богда¬ 

ном Сопіжичем у справі людей Дивеничів, Гордійовичів 

і Оболючан. 1498 р., б. м. н.— АЛМ 169. 

Грамота Олександра Казимировича дворнику Івану Ру- 

синовичу на село Сомино. 1499 р., 17 травня, Вільна.— 

Г0К1Р. 

Дозвіл Федьку Григоровичу на лови за Німаном у Новго¬ 

родському повіті (копія XVI ст.). 1499 р., 1 червня. Віль¬ 

на.— ВФ. 

Актикація жалуваної грамоти Костянтина Івановича Ост¬ 

розького Віленському Пречистенському соборові на дві 

копи грошей і 15 бочок жита з маєтку Здєтєли. 1499 р., 

5 червня, Вільна.— АСД VI, 2—3. 

Лист смоленському наміснику панові Миколаю Івановичу 

Ілліничу про надання князю Олехну Глазині села Давид- 

кова Сковородина. 1499 р., 7 червня. Вільна.— РИБ 
776-777. 

Звіт Мартина Янчелевича, відкупника мита в Мінську. 

1499 р., 21 червня. Вільна.— РЕА III, 34—35. 

Дарча грамота князя Олександра князеві Костянтинові 

Івановичу Острозькому на село Зв’яголь. 1499 р., 23 черв¬ 

ня, Вільна.— АЗ 1, 117—118. 

Воєвода Стефан з сином Богданом та з усіма митрополи¬ 

тами і єпископами обіцяє мир польському королеві Яну 

Ольбрахту, литовському князю Олександру та угорським 

князям. 1499 р., 12 липня, Гирлов.— ВР II, 417—426. 

Дарчий запис паном Булгаком Лисицею половини села 

Івонинців Пустино-Никольському монастиреві. 1499 р., 

4 серпня, Пустинька.— ПИ № 3. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Єфрему на володіння 

третьою частиною села Костещі в гирлі р. Чюхра. 1499 р., 

15 серпня, Сучава.— ВР II, 129—131. 

Лист польського короля Олександра луцькому і кам’я- 

нецькому старості Семенові Юрійовичу з наказом ввести 
у володіння .монастирем Пречистої Богоматері княгиню 

Марію Чорторийську. 1499 р., 12 вересня, Краків.— АЛМ 
вип. 2, 36. 

Воєвода Стефан обіцяє литовському князеві Олександру 

підтримувати з ним вічний мир і виступати разом проти 
спільних ворогів. 1499 р., 14 вересня, Сучава.— ВР II, 

442—444. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові Журжі гу- 

меннику на володіння третьою частиною сіл Беєшещі, 

Мелип та млином. 1499 р,, 15 вересня, Сучава.— ВР її, 

134—136. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Миндрі та його бра¬ 

тові Драгою на володіння селом «де був Драгомир Гру- 

мазь» на Бахлуї. 1499 р., 7 листопада, Гирлов.— ЙА 
257—259. 

Дарча грамота воєводи Стефана панові Думі Брудуру на 

половину села Цепещі (нижню частину) та на четверту 
частину озера Лозова. 1499 р., 14 листопада, Гирлов.— 

ВР II, 140—141. 

Воєвода Стефан купує в Лупше, сина Івашка з Сирецела, 

село Жулещі і дарує його панові вистіарнику Єремії. 

1499 р., 20 листопада, Гирлов.— ВР II, 144—145. 

Дарча грамота воєводи Стефана Вороненькому монастиреві 

на село Милчинещі на Керлігатурі і на три фалчі вино¬ 

граду. 1499 р., 20 листопада, Гирлов.— ВР II, 146—149. 

Воєвода Стефан купує село Ілієшевці і млини на Сереті 
та нижче Ілієшевці в села Драгомирещі, Телвещі, одну 

фалчу і дві ферталі винограду і все це дарує Бистрицькому 
монастиреві. 1499 р., 23 листопада, Гирлов.—БО II, 

152—156. 

Дарча грамота князя Олександра старому війтові луцькому 

Трушу на 20 бочок землі у Луцькому повіті. 1499 р., 

25 листопада, Вільна.— АЛРГ 94—95. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана панові комісу Іллі 

на володіння селищем Білена Путній, купленим ким за 100 
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золотих татарських в Івула, сина Бойки. 1499 р., 26 ли¬ 

стопада, Гирлов.— Вй її, 159—161. 

Дарча грамота воєводи Стефана Добровецькому монасти¬ 

реві на села Руси, Калугеряни, Думещі, виміняні ним 

в онуків Івана Даміановича. 1499 р., 26 листопада, Гир- 

лов.— Вй II, 161 — 163. 

Посольство Стефана воєводи через Костю дяка до великого 

князя литовського Олександра. 1499 р., б. м. н.— БО 
II, 446—450. 

Дарча грамота воєводи Стефана Таці, дочці Петра Дерма* 

на, та її племінниці Васці на село Дерманещі на Сучаві, 

на друге село Дерманещі на Жежії і третє село на Пруті. 

1499 р., б. м. н.— ВО II, 166—167. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Лупе Кешанулу на 

володіння селом Онцещі на Бирладі, купленим ним у Дан- 

чула Плеша і його сестри Ноги за 60 золотих татарських. 

1499 р,, Сучава.— ВО II, 168—169. 

Судовий лист намісника волковийського пана Івашка Іл¬ 

лі нича і пана Івашка Мелешковича про присудження спір¬ 

ної землі Мезкирові. XV ст., 19 квітня. Вільна.— РИБ 
609—610. 

Жалувана грамота княгині Анни Свидригайлової боярино¬ 

ві Ходку на незаселену землю. XV ст., 10 квітня, Дво- 

рець.— СГЧЛ. 

Запис ігумена Красносельського монастиря Феодосія про 

пошкодження срібної оправи на євангелії, поміщений на 

останній сторінці Луцького євангелія XV ст. б. м. н.— 

ВОРСР 179. 

Інвентар міста Кременця. XV ст., б. м. н.— ИК. 

Напис на гробі у Києво-Печерській лаврі. XV ст.— ОБРИ 
151. 

Запис про розподіл маєтків між братами Андрієм і Яцком 

Барсанами. XV ст., Звиняче — АрхІОЗР 8/IV, 193—194. 

Статут Казимира Великого. XV ст.— ВС 5 зв.— 39 зв. 

Статут Ягайла. XV ст.— СЯ 9 —9 зв., 39 зв.— 43 зв. 

Заповіт Якова Войни, сина Немири, матері, жінці і сестрі. 

XV ст., б. м. н.— АрхЮЗР 8/IV, 27—29. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана слузі Барбовському 

на володіння п’ятою частиною сіл Бербещі і Плєшниці, 

куплених ним в Аннушки. XV ст., б. м. н.— НРРГ. 

Дарчий запис Михайла Івановича, князя Мстиславеького, 

Пустинському монастиреві на землю Ізмайлівську. 

бл. 1500 р., 7 квітня, Мстиславль.— АСД П, № 4. 

Запис про продаж київським міщанином Максимом Гор- 

кавим свого місця під крамницю у м. Києві Орині, Андріє- 

вій жінці, бл. 1500 р., б. м. н.— ПИ № 2. 

Купча грамота воєводи Стефана слузі Яшолі Долха і його 

брату Влайкулу на село Пелетючещі за 200 золотих татар¬ 

ських. 1500 р., 10 лютого, Сучава.— РА 260—261, 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Нямецькому мона¬ 

стиреві на озеро Загорна з гирлом, що впадає у Дніпро, 

Криве болото і озеро Дубровка. 1500 р., 17 березня, Ясси.— 

Созі, 5. 230—231. 

Воєвода Стефан обмінює села Слугани, Кикошещі, Каліє- 

пещі, Лацкани на села Бистрицького монастиря: Кауче- 

лещі, Гидинці, Бірайно, Велксаново, Мануїлещі. 1500 р.> 

22 березня, Ясси.— ВИ II, 172—174. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Симі і його братові 

Ониці, синам Ботиним, на володіння селом Ботещі, купле¬ 

ним ними в онуків Креца з Ялана за 70 золотих татарських. 

1500 р., 25 березня, Ясси.— ВО II, 174—176. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Глигору та його 
жінці Албі па володіння частиною села Решкани, купле¬ 

ною ними за 25 золотих татарських в онуків Думи. 

1500 р., 27 березня, Сучава.— Сові. 5. 233—235. 

Підтвердна грамота воєводи Стефана Думі Попшескулу 

і Мані на володіння селищем на потоці Іткиль, купленим 

ними за 220 золотих татарських в сина граматика Михайла 

і сестер його Крестини і Аннушки. 1500 р., 20 квітня, 

б. м. н. — ЗО 7—8. 

Договір між писарем, жизморським намісником Федьком 
Янушевичем і берестейським бурмистром Марком Гаври¬ 

ловичем щодо меж їх фільварків. 1500 р., З травня, Три- 

шин.— ДПЖН. 

Дарчий запис князя Михайла Мстиславського Пустин¬ 

ському монастиреві на поселення селян на монастирській 
землі. 1500 р., 14 вересня, Мстиславль.— АСД II, № 3. 

Привілей короля Олександра пану віленському, князю 

Олександру Юрійовичу на сім служб людей Шатрановичів 
у Скидельській волості. 1500 р., 22 вересня, Краків.— 

АЛМ вип. 2, 58—59. 



А 1спол. (6814) І. (зв'язує члени речення) (1638) 1. (не- Богослову... зь путчами, зь лесьі... зь ловьі, погонньїми 
■релічувальний) і, та (655): А се А король казимирь... и осочьньїми нашими Жолобовомь а Чудановомь, (што> 
даль єсмь слузя своєму иванови дворище заньво... а даль надь Стьіромь седять а стерегуть пущьі нашое Ретовское 
єсмь и землю рольную и сь сяножатьми... о(т) брєховича (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 1—2); А пить могоричь оу 
дубья по доляшьнии коньць дєрєчину гайку а по путь аньдрька оу дому льісого за. двя гривня вьснии меду за 
польдьгаєцьскьги а по гостиньць по кольбаєвьскьіи (Ка- гривну а пива за гривну (Перемишль, 1366 Р 12); а порода 
зимир, п. 1349 Р 3); Се азь пань радоуль... и жоупань луцьска блюсти ми а никому не дати (б. м. н., бл. 1386 Р 
ба(н)ко... даємо вядомо снмь нащи(м) листомь... аже ба- ЗО); такьжє слюбуюмь имь острягати(!) ихь во всомь(!), 
лица воєвода... пря(д) нами дадошє о(т) своєго оурика добру имь раду радити, не одньїмь вєрємєнємь противь 
три села монастирю и єдинь млинь єдно село терєсь а имь не бьіти, а мимо ихь ни одньі(х) г(с)дрєи собя нєискати 
друго кривчичь а третіє кроушєво (Сігет, 1404 ГМ)\ а (Сучава, 1395 Сові. II, 612); а ту исьіпали могилу межи 
потолА ■ заяхали имь по колтовєцкоє пєрєхрєстьє а по дубо(м)ь а межи буко(м)ь (Галич, 1404 Р 68); великий 
великую могилу А по зудєчоньскоє роспутье (Зудечів, кнзь швитрикгаиль... даємь вядати... ижє видєвь... служ- 
1411 Р 79); и мьі...даємьи дали есмо и записали за его вяр- бу намь вярную а никдьі нє опущеную нашєго вЯрно (!) 
ную службу села на имя Малов, а Охматковь, а Пашева, а слуги пана андряя волотовича... дали есмо тому... пану 
Золочов у Луцкомь повяте (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/IV,8); андряю... село михлинь оу луцкомь повяте (Київ, 1433 Р 
А при том бнли свєтки наша рада: архимандрить Пє- 118); А при томь бьіли могоричници: на имя Войтко... 
чєрский Аврамєй, а кнАз Йван ПутАта. а воєвода Киев- Пашко и Митко Ошеменци а Мадко Волковянинь (Вільна, 
ский пан Юрша, а кнАз Борис Глинский, а пан Ластав- 1451 АкЮЗР II, 106); землю Дєрьжати Маєть...Какь 
ский староста Камєнидкий, а пан Петрь Войницкий, а Про(д)ковє Єго ДрьжаньА И оуживанА Свои мЯли А по- 
пан Войдило, а пан Гринко Сурвилович, пан Єско Мишко- ви(н)осо(ст)ь(!) и слоуж(боу) ГЇро(д)комь Нашимь о(т)да- 
вич а пан Ромейко, а пан Михайло Мошенский (Київ, вали (Прилуки, 1459 Р 171 —172); коли(ж) братїя рожєная 
1437 АЗ І, 34); а мьіто имаю(т) плати(т) о(т)^єдин(н)о (!) боудоуть в ьіменїи а помроу(т) тогдьі на стре(ч)ноую бра- 
вига колонєва^по вї гро(щ), а о(т) леубїа по ні гро(ш), а тію именїе прїидя(т) (XV ст. ВС 36); у рап пегпуга ргузіаї 
бьггьварь по й, а чє(х) по (д) гро(ш) (Васлуй, 1452 Сові. ко гппі патізпука $\уоієЬо позочузкоЬо І^азгка а зІигеЬ- 
II, 759); Биль намь чоломь пань Виленскій... и просиль пука $\уоієЬо іоііог гпукіазга (Тришин, 1500 ДПЖН)\ 
вь нась... трехь чоловяковь, на имя Ганюса Шатронови- (у сполуч. а ч) та й (2): И во всемь бн еси мьіту нашому 
ча, а Олекса, а брата его Карпа, а вь Дубенской волости и корчме бьіль помочонь... а и складовь большей того 
■в-едора Денковича, а Данила, а Радивона, а Сидора (Кра- не казаль бьі еси варити вь месте а и по селомь (Судомир, 
ків, 1500 АЛМ вип. 2, 58); 1488 РИБ 222); И ваша бн милость сихь пословь, нашого- 

(чергується з сполучником и) і, та (45): тямь мьі... а и московьского, пропустили мирьно чєрєзь вашей ми- 
жаловали єсми єго особною нашєю мл(с)тию и дали есми лости зємли (б. м. н,, 1499 ВО II, 449); 
ємоу... єщє село доли на проути итовоєвци, а село ра- (поєднує другорядний присудок з головним, перев, з по- 
довци, а село вишнивци и село на(д)нистри ли(п)ни(к) вторним підметом) і, а, та (131): про то(ж) узрявшє 
(Сучава, 1437 Сові. І, 541); А при томь бьіли сведки наши сє(с) лис(т), а вн прїидятє к на(м) и до нашєи земли сь уси- 
верная рада: пань Немира, староста луцкий, а пань ми своими торговлями и товаро(м)^ (Баків, 1447 Сові. II, 732); 
Федорко Малинский, а пань Козаринь, а пань Суринь ино мн видявше и(х) доброе произволениє, а мьі такожь 
писарь, а пань Федорь дякь, и старець Грецко и ин- дали пану михаилу тое село вєрижанє (Сучава, 1453 Сові. 
ньіхь людий досить (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); прн II, 472); И оутокмивше и заплативше господство ми оусє 
(том) би(ли) кн(з) во(и) би(с) ви(л) а воє(в) ви(л) п(н) сь готовими пинвзми... а господство ми благопроизволих 
м(к) ра(д) ка(н)... а ма(р) н(м) см(л) п(н) ми(к) и(л)ини(ч) нашим благьімь произволєнїємь... и оучинили єсми вн 
и вси панове рада (Вільна, 1499 ВФ); задоушїє свАгопочивших прєдков и родитєлеи наших... 

(у сполуч. а се, а то) а це, а то (6): а то свядци мястичи (Сучава, 1488 ВО 1,355); И заплативше оусе исполна, а 
пань кнєфль мих.но воить ярославьскии а се бояре пятрь господство мьі повєрноух и тое селище да прислоухаєт 
мошєнка ходко лоєви(ч) А се попове дисни попь юрко к нашємоу трьгоу Брьладоу (Бирлад, 1495 ВО II, 64); 
кропьішєви(ч) попь лои а се сусядє околнии онисимь А се Ино мьі видявши их доброи воли и токмеж и полноук> 
дьяци стєпань мелєхови(ч) мєлєнтии куцєви(ч) сємєнь по- заплатоу, а мьі такождєре и от нас есмьі дали и потврьдили 
нахиди(ч) ивань кузми(ч) (Львів, 1370 Р 18). слоугам нашим Сими и братоу его оники тое прАдрєчєн- 

2. (єднальний) і, та (605): я Любарть Кгедеминовичь... ноє село на имА Ботєщи що на Яла^А (Ясси, 1500 ВО 
записакь єсми и даль село своє Рожнсче святому Иоанну II, 175). 
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3. (зістазно-протиставний) а (154): Тне вси села... 
маеть Держати... владика Луцкий и Острозский... а за 
нась и чада наша Господа Бога молити ... благихь мило- 
вати, а злобиьіхь казнити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР !/V1, 3); 
тамь же... засталисмо боярь Хмельньїцкихь... которьш 

■признали по тую долину Вирную грунть Мьїкулинскій, 
а за долиною Багрьіновскій (Новоселиця, 1433 ГВКЛ)\ 
А даєм тому прєдрєчономоу пану Калєнику вєчно и непо¬ 
рушно ему, а по нєм и дєтєм єго и внучатом, єгоближним, 
тцадком єго (Київ, [437 .48 ї, 34); А писань вь Кобрини, 
ЬЬ ЛБГО 1ПЄСГЬ ТЬІСЯЧИ девятьсоть СЄіМДЄСЯТЬ третего, кругь 
слонца первого а луни девятьнадесятого (Кобринь, 1465 
АкВАК III, 4); и єщг дали есми а сто з лат оугрьских, 
и а село на имб Широзци оу Черновскои держави, яко 
да творьт ми памБгь на ввки вбчниА ген. а, вь день свАтаго 
Василїя Вєликаго, вечерь парастас а заоутра сзАтаа ли- 
тоургїА (Пугна, 1476 ВО І, 217); Биль намь чоломь... 
князь Александро Юревичь и просиль вь нась людей 
вь Городенскомь повБгб, у Скидельской волости, трехь 
чоловбковь... а вь Дуогнской волосги 0едора Денковича, 
а Данила, а Радивона, а Сидора (Краків, 1503 АЛМ, 
вин. 2, 53). 

4. (приєднузальний) (приєднує до попереднього тексту 
зз’язані змістом окремі члени речення) а (9): а дає(м) тому 
прє(д)рєчєному пану гринку сгрєчєновичу всА тая верху 
именованая мвста оу трехь со(т) копа(х) широкн(х) гро¬ 
шей а по нє(м) ино его дбтємь (Острог, 1437 Р 136); Иди(к) 
жалова(л) колі спа(л) на (до)розе прїшо(д) 0а(л)ко и оузАль 
ємоу мє(ч) и тоболи а оу тоболе(х) три ско(т)ца гро(ш)и 
(XV ст. ВС 26 зв.); они обвели от Берєзое к Бережкам к 
мостоу и кь ЗьблАномь... а зь дроугоє сторони от Ми- 
лошєвич з Ивашковцьі по дорогоу, гдє бьіла пани Михай- 
ловаА гоумно селит почєла (Лукониця, 1478 АЗ Ш, 17); 
бидєлосє намь... штожь по всєму вєликомоу кня(з)ствоу 
нигдє па(н)скии моужики лововь своихь не мають а на- 
боле(и) в ли(т)вє (Вільна, 1499 ВФ)\ 

(у сполуч. а особи о, а особи е, а зособна, 
а наибоулше, а наипєрвн, а наивише 
приєднує пояснюючі або уточнюючі члени речення) а зокрема, 
а найбільше, а насамперед (12): ми иляшь воєвода... зна¬ 
менито чинимо... како... рожложивьши(ї) щходьі, наияс- 
нєишєму княжатю а пану, пану владисла(в)... а особно зєм- 
лАмь роускимь... оучиненнв... за щкодьі пєрєдьрєчєньїхь 
збм(л)ь... землю шепиньскоую... дароуємьі (Львів, 1436 
Сові. II, 706); ПорозоумБти можете в той мире какь много 
правди тьшго мистровьі листи в собБ мбли а особнє с пєр- 
еьши(х) наши(х) листо(в) (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКВВ)\ А пань наш корол єго милость и Короуна имаєт 
подли нас стати, а наивьішг подли нашєго господар А 
Стєфана воєводи (Сучава, 1462 ВО II, 289); 

{у сполуч. а є щ є) а ще, а ііце (3): А при томь били доб¬ 
риє люди королевьіе бояре... а кь тому бояре наши Коб- 
рьінскіе и Грушевскіе... а еще дворяне и мвщане (Коб¬ 
ринь, 1465 АкВАК III, 4); а еще кн(А)зю Сємєноу досталь 
сА дворь Городок... а єщє к томоу селцє Студєноковци 
(б. м. н., 1475 Л5 І, 71); ино коли тому Пегку а Петру тьш 
зємли Крупшозьі отчина и дБдина єсть, а тотьВвшторть... 
не гораздо бьіль тьш зємли у отца нашого... за пусто ви- 
просиль, а еще тии зємли попродаваль, а сь нихь намь 
служби не служьіль; и мьі тьш зємли Петку а Петру при¬ 
судили (Вільна, 1495 РИБ 692); 

(у сполуч. а кь тому) а до цього (2): А при томь били... 
люди королевие бояре: Олександро Ходковичь... Еліо- 
кимь, князь Корецкій, бояринь; а кь тому бояре наши 
Кобринскіе и Грушевскіе (Кобринь, 1465 АкВАК ПІ, 4); 
а кн<А>г(и>ни Васильєвой Збаразкой ись с(и>нми ись 
єє... досталь сА имь Вишнєвєць... а к тому Таражь, 
а ЛопушнаА, а Влашиновци (Манів, 1478 А5 І, 76). 

5. (зіставно-пояснювальний) а (10): тогдє воитєкь по¬ 
ложися) листь па(н) тєрнавского што жь пани ядвига хме¬ 

левая сно(м) с прибко(м) уздала пол села сулимова воит- 
кови по своєи дчєри а по прибковє сєстрє по алжбБтБ 
(Львів, 1412 Р 81); Се А кнАгини ИвановаА Семеновича 
КобрьіньскаА... пана Йвана Рогатинского дочка, а кн(А>- 
зА АндрвА Володимировича вноука... чиню знакоми- 
то... записоую мужеви своємоу... двВ тисАчи золотих 
оугорских (Добучини, 1487 АЗ І, 239); двєстє копь запи¬ 
сала ему по дочцє своє(и) а по єго жонє (Берестя, 1496 
ВМКФС)\ писаль кь намь Штєфань воєвода ижь хочєгь 
послозь своихь послати до брата и чстя(!) нашого, до ве¬ 
ликого князя Йвана Васильєвича а до своєго свата (Віль¬ 
на, 1498 Вй II, 412); Шго прьісьілаль еси кь намь своєго 
посла Богуша дьяка... повєдаючьі намь вашу прьігодоу, 
которая вамь стала се оть тьстя вашого а нашого свата 
великого князя московьского (б. м. н., 1499 ВО II, 447). 

6. (зістізно-порівнянь ний, у сполуч. коли... а к о - 
л и) коли... а коли (2): коли имБль й тесль на нєд'Ь(л) 
А коли з тесль (б. м. н., 1386—1418 Р 35); Обнчаи имєю(т) 
лакоміи соудья, коли за вїну которого оубого (!) а коли 
шлА(х)тича закла(д) бєроуть (XV ст. ВС 11). 

7. (розділовий) або, чи (2): А такєжь мне сАкь говора- 

чи и ти какь еси цра Ахмата видєль мене потомоу жь 
видь а хотА моєго слоугоу какь єго слоугоу видь (б. м. н., 
1484 ЯЩ\ и паки... вь тА(х) вишє писани(х) еєлахь 
варе ко(л)ко сБ приновлБти прА(ж)дє и ко(л)ко СБ прино- 
вА(т) а прА(д) и причинА(т)... да прислоухаю(т) кь на- 
шеи єпи(е)копїи о(т) радо(в)цє(х) (Сучава, 1490, ОС 148). 

II. (зв*язує речення) (5176) А. (сурядні) (5037) 1. (роз¬ 
повідно-починальний) (3195) а) (у стандартних форму¬ 
лах грамот) (1817) а: А писань листь оу днь пАдєсАть- 
ньі на городь казимирь (Казимир, п. 1349 Р 4); А 
пить могоричь оу аньдрька оу дому лисого... А писаль 
привильє се поповичь болєстрашицкии имєнємь дєячко- 

вичь василюзь ень поповь кость проузвищємь сорочичь 
(Перемишль, 1366 Р 12); а при томь бьіли старци Печер- 
ского манастира а писаль Филареть Полатникь а писань 
у Печерскомь монастирБ мвсяца ноемврія 21 на Воведеніе 
Богородица, вь лбто 6906; индикта 5 вь втокь (!) (Київ, 
1398 ДГПМ)\ а на потвєржБньє еєму листу привБсили 
єсмо нашю печа(т) а то сА доконало оу коломьш (Коло¬ 
мия, 1424 Р 102); а надьто еще єсмо кн(А>зю Алєксандроу 
Санкгоушковичоу листь свой дали записьньш и пєчат 
свою приложили (Кременець, 1467 АЗ І, 63); а про оутвєр- 
жБньє сєго моєго листа и пєчат есми свою приложила кь 
еємоу моємоу листоу (Добучини, 1487 АЗ І, 239—240); 
а хо<та(р)> томоу о(т) половини половина сєло...да є(ст) 
по старому хотарю... а на бо(л)шеє крБпо(с)т вБлВли на- 
шем(у) вБрном(у) пану, тьутулу ло(г)фєтоу, писати и на¬ 
шу пєча(т) привБсити к еєму ли(сту> нашємоу (Сучава, 
1500 Сові. 3. 234—235); 

(у сполуч. а еще) а ще, і ще (5): а еще над то потвер- 
женье сего нашого жалованья, про лепшое сведецство и 
твердость памети, и пєчат нащу казали єсмо привесити 
кь сему нашому листу (Луцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/^, 
13); А єщє надь то надо все про лвпшєє Свєдоцьство И твєр- 
дость И печать нашю казали єсмо приввсити В (!) еємоу 
нашомоу листоу (Луцьк, 1452 Р 161); 

(у сполуч. а п а к ь) а ще, і ще (3): А пак хотар поустини 
що по той сторони Подрати ... да єст колко оузмогоут 
оживати досит (Сучава, 1492 ВО І, 510); А пак хотарь 
Тльвєщ<є>м... да єст по коуда хота(рил пан...) и пан 
Динга питарь и сь мєжїАши (Гирлов, і499 ВО II, і55); 

б) (нанизує речення в послідовній розповіді) а, і (1369): 
грань... до дороги Лисчиньское, а тою дорогою до пере- 
реского (!) гостинца сь Луцка доОлики, а покинувьши го¬ 
стинець Олишский вь право, а другую дорогу до Подду- 
бець...ку полуносчьі; ... а покинувьши гостинець Колковь- 
ский, взяти вь лево гостинцемь до Жндичьіна на западь 



А — 59 — 

летний, по левой руце Теременский, а едучи дорогою зь 
полмили на западь зимньїй на гостинець Луцкий-полес- 
кий (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); А дали єсми имь 
та села у в'Ьки со всЬмь правомь и панствомь, и со вс'Ьми 
плати... и с вокном н с роками. А то имь у в'Ьки належати 
волни продати, и замінити, отдати, у свои л'Ьпши'Ь ужитки 
оборотити. А с тих сель цмат Драгомир и Нєкра сь братією 
своєю... служити намь... трими стр'Ьлци (Львів, 1378 
ЗНТШ ІЛ, 5); оучинили єсмо имь границю... на второ(м)ь 
полку а ту исьіпали могилу межи дубо(м)ь а межи буко(м)ь 
на полку а о(т) ближьшєго реченого бука Ако стоить на 
брєгь долиньї прості на дубь а о(т) дуба попрєкь л'Ьса просгВ 
оу горохолину а с ону строну могили о(т) ближьшєго ре¬ 
ченого дуба на букь а о(т) бука оукосомь на Аблонь а 
о(т) Аблони долиною до трибуковь а о(т) трибуковь просгЬ 
оу бьістрицю а гор'В р'Ькою до оустьА туричєи (Галич, 
1404 Я 68); а дал мн'Ь кнАз... дворь свои Межир'Ьчьє, а 
к томоу ми при даль тридцАт коп широких гроший. А я 
имаю кн(А>зю... с того им'ЬньА слоужити в'Ьчно до моего 
живота... а не имаю отхилень бьіти никоудьі с тим им'Ь- 
ньем от єго отчиньї от Острога; а не имаю ни продати... 
ни замінити ни по доуши дати, ігЬжли маю кн<А)зю... с 
того в'Ьчно слоужити до моєго живота (Острог, 1466 АЗ 
І, 60); а маєть онь сь того села службу паньцерную слу- 
жьіти; а дали то есмо у вотчьіне вечно, ему и его жоне 
(Вільна, 1499 РИБ 777); 

(чергується з та) а, та (!): хотарь Бьлошєщим... до 
серед добровоу, та от тол'Ь повєртаєт горЬ до конец 
доброви оу столпь, а от тол'Ь оу дроугїи столпь оу 
дил, та от тол'Ь дилом долоу на коулми вишнїи гради- 
щи, та от тол'Ь право до потока Тоурбата (Сучава, 1475 
Вй І. 206) 

2. (приєднувальний) (1544) а) (приєднує до попереднього 
тексту складнопідрядні речення) а, і (1099): што ієстє про¬ 
сили нась абьіхомь вась пустили (до лучцька тьрговать) 
через берєстиє... ми хочємь ради то учинити вамь не блю- 
дитєсА ничєго поидитє а коли которьш торговець поидеть 
торговать ис торунА через берєстиє до лучьска без пєчали 
будтє (б. м н., п. 134і Р 2); волєнь пань ганько продати 
волєнь о(т)дати волєнь самь держати продаль ємоу добро- 
волно не надобь оуступати на то никому А кто на то оуста- 
неть тоть заплатить гривну золота вииьі а гривну золота 
послухомь (Львів. 1368 Р 15—16); мьі кнзь фєдорь данилье- 

ви(ч) кнзь рома(н) фєдоровя(ч).,. поручАємсА по олєхна 

што(ж) служи(т) ему спдрю своєму коро(л) вєрно... а 
толко нзмєни(т) олєхно сюю поруку ино знати коро(л) 
на(с) поручнико(в) (Луцьк, 1388 Р 42); а по ленковє жи- 
вотЬ и Д'Ьтє(м) лєньковн(м)... та А села держати... А не 
останут ли сА дЬти по ленковє живогЬ ино лєнькову бли- 
жєму алюбо кому лєнко прикажєть по своє(м) живогЬ 
тому тако жь таА села держати (Житомир, 1433 Р 127); 

КЖитомироу жь село роудники а в томь сєлє дєвять члвка 
а все новьіє люди тАгльїеещо воли не вьісєдєли а какь во¬ 
лю вьісєдять и они боудоуть подимьщиноу давати (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); а Клнноватой ннве граніту поло¬ 
жить есми уверхь подл'Ь малое долиньї... и грань той 
ниве положиль есми с СоОеискою землею. А которьш 
нивки в долине... то есми велель держати виноградником 
(Київ, 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158); нехай они людей за себе 
зовуть и нанов'Ь за собою посадять на церковной земли. 
А кого коли они за себе людей прьізовуть и наново за 
собою посадять, ино нашьімь намастиикомь... не надоб'Ь у 
тихь ихь людей вступать (Мстиславль, 1500 АС£> II, № 3); 

(у сполуч. а таке ж ь, а такижь, а також ь, а 
также, а тежь, а т и ж ь) а також, а теж (43): а они 
имають держати так(о) долго доколА имо тьіхо д тисАчи 
рубля і исполна не о(т)дамьі а тижь коли би которьіі не- 
лриАтєль своєю силою облогло тото исньїи гро(д) галичь 

тогда тото исньїі воєвода и бра(т) єго... имають ис правою в'Ь- 
рою... того исного города боронити (Луцьк, 1388 Р 37); а 
при то(м) бьіль жоуржь староста... и онє и фили(п) а такожь 
кто о(т) ни(х) не имєть сиоу лагодоу о(т) ни(х) дрьжати... 
то(т) (н)амь заплати(т) шесть дєс'Ьть роубли (Сучава, 1432 
Сові. І, 343); прїгожаєтсА и(ж) зь гнєвоу... то(г) то пана 
габають кмєти приказоуємь аби вина била на томь кото- 
рьш такь габає(т) позовамь пА(т)на(д)цє(т) а такєжь коли 
боудєть кмєти виновати а па(н) не винова(т) такимь(ж) 
оурАдомь (XV ст. ВС 14—14 зв.); А которьш би коли хо- 
тєли... мьітоу нашомоу шкодити гьі бьі и(х) одь ти(х) бо- 
рониль, А тежь которшє бьі хотєли мита наши володи- 
ми(р)скиє обьєжьдчати иньшими дорогами... и бьі(л) би 
єси митоу нашомоу вовсемь помочонь абьі сА мито нашо 
не понижало (Петрків, 1489 АМВ)\ а єстли (в ориг. а єс(0- 
тли.— Прим. вид.) дорозоумїєм какоє зло от какьіх их 
милости нєпрїятєлєв, ми имаем им дати знати. А також прє- 
рєчєннїи крал... ис прєрєчєнньїми братїями... слюбили 
нам... иж нигде и николи нам ни жаднои шкоді... не 
имают нам оудилати (Гирлов, 1499 ВО П, 422); 

(у сполуч. а п а к ь, а п а к л и) а ще (ЗІ): Мьі великий 

кнзь витовть дали єсмо сюю нашоу грамотоу янкоу аньд- 
р'Ьиковоу сну радевича што єсмо ему дали село вєлиєвь 

а пкли бьіхо(м) им'Ьли оу него тое село о(т)нАти и мьі имаємь 
дати сорокь гривень зємьскими грошми (Олтушків, 1424 
ДГВВ): а хо(та(р)> томоу о(т) половини половина село... 
да є(ст) о(т) половини половина... а о(т) ин(ши(х) сто)ро- 
ноу да е(ст) по старому хотарю, куда (из в'Ька) оживали, 
а па(к) привилїе, що имали слоуга иа(ш)... калина... а 
они дали оу ру(к) слуз'Ь нашєму, глигорови (Сучава, 
1500 Сох/. 5 234); 

{у сполуч. апрото, а протожь)а тому, а через 
те (11): Ми кнАзь володиславь... то есми вчинили взозр-Ьв- 
ши на нашєго в'Ьрного слугу имєнємь рєкучи ладомирь 
волошинь што же єсть намь в'Ьрно послужиль и єщи слу¬ 
жити будєть А прото... дали єсмьі ему годлЬ поле, што же 
лежить о(т) бохурА болше мил'Ь (Бохур, 1377 Р 23—24); 
коіігЬу піпесгу іоі лтазг розоі іеспаі сгегех пазгиіи гетііи 
к піеши, Іибіет Ьу хбіезіе гппоЬо зегбсіа ираіо тоІ^іНЬу 
когої га піт зіоіі а ихе паз іети ^ібаіеі. А ргоіог ту... 
^еіеіі іезто І2 Ьузіа л^егпиіі пагаб (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
БХХУІ, 140); а спрєвєдливость (!) нашоу вьісвєтли(в)ши 
о(т) ровности не хочє(м)сА вьіламавати вароуючисА роз- 
лиянья (к)рови хрєстьяньскои а прото єстли на пєрвьшии 
ваши листи о(т) мистра о(т)писаноє не єсть к ва(м) прине¬ 
сено можете ачьсА ва(м) оузвиди(т) радное на тии то 
посл'Ьднии мистровьі листи такь о(т)писать подлоугь словь 
того то нємєцкого спискоу (Брест Куявський. 1447—1492 
ЛКБВ)\ о частьі(х) простдпка(х) борзость бьіває(т) добрая 
але тая борзость о соудє(х).. имаеть бити разоумно ро(з)- 
патрена... а про то(ж) оуставлАємь ачь хто на дЬдични 
имєнїи жалобоу чинить пєрвьш дроу(г)и третій которьі(ж) 
позвань а на пєрвє(и) не станє(т) тогдьі пово(д) на трєємь (!) 
рокоу дєдичьство изшцє(т) (XV ст. ВС 17 зв.); С (!) я па(н) 
дмитрь порьїцькии... оузА(л) єсми по своєи жєн'Ь... (не 
відчит.— Прим, ред.) широки(х) гро(ш)и чє(с)кои мон'Ьтьі 
а по(л)тора(с)та ко(п) виправою а про то(ж) єи записиваю... 
при(с)(с)та(!) ко(п) широки(х) гро(ш)и че(с)кои мон'Ьти 
со (в)си(м) с тьі(м) што... (не відчитПрим, ред.) слоу- 
шаєть (б. м. н., п. 1450 ПИ № 9); 

(у сполуч. а є щ є) а ще (10): а на то свЬдковє, пань 
жюржь староста... и пань илїАшь чашникь а єщє при 
томь били посли сь Львова, што сь нами сєсє дЬло доконали 
(Сучава, 1408 Сові. II, 633); Терег рак регетігуіе іо ітіеіо 
Ьуіу... а ІЄ52С2Є ЬусЬто і опусЬ Оаппіко^ ^убаїі, згіо 
пат баїі зіа (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 141); До- 
сталосА кн( А)зю Семен оу: Манєвь дворь... а к томоу 
Манєвоу єщє село Лопоушноє; а єще кн(А)зю Сємєноу 
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доста ль сА дворь Городок со всими тьши сели, што к тси 
моу здавна тАгнєть (б. м. н., 1475 АЗ І, 71); 

(у сполуч. а так о, атако ж, а т а к ь, а так'Ьж) 
а так, а также (8): а се я пань мацина... осв'Ьдчаю гь... 
ажє пришєдь предь наше обличьє на имА ходоро шидлов- 
скьш... и продаль гтану клюсови свою дВднину на імА 
шидловь... а тако продала яко самь дєржАль (Львів, 
1400 Р 60—61); оддали єсмьі тую истную Д'Ьдину нашу на 
в'Вки в'Вкомь А тако дали есми ему... со веЬмь правомь... 
зо всЬми ужитки., што кь тому селу изь в’Ька прислушало 
(Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); мн велики князь Швидрик- 
гяль... чинимь знаменито... ижь вид'Ьвь н знаменавь 
службу, намь в'Врную... Оверкича Тимоха... которого 
намь справьі... князь Сендюшко опов'Ьдаль... А такт, 
ми... оного прьіймуємо и прьіяли есмо, яко челов'Вка зац- 
ного... которому... зь ласки нашое надаємо волности 
в<шєля)ксув (Луцьк, 1438 Р 140); 

(у сполуч. а дале й, а да лї и ) а далі (8): а на 

тотьі всЬ р'Ьчи о гь вьАзуємьісА, тьі(м)то листо(м)... 
ижєА хочємь держати и тримати, на в'Вки вВко(м). 
а дал'Ви слюбоуємь по(д) чєстью... за всЬ панн... котрн(ж) 
тоуть ннн'В, на то(т) ча(с) (н)н'Ь(І) (Хотин, 1448 Сові. її, 
738); а што есте єго запись огь нєго к*ь намь при¬ 
несли, и мьі тоть запись есмо прьіняли. А далєй што 
есте намь говорьіли, коли гіохочєть Стєфань воєвода, 
або и тьіми рази, кого всхочєть своихь пословь по¬ 
слати до свата своєго... абьіхмо єго посломь давали добро- 
вольноє проєханье чєрєзь нашу землю (б. м. н., 1496 ВО 
II, 405); 

(у сполуч. а т о) а то (6): и на болшю крьпость нашего 
осужєниА помочноє взАли єсмьі оу кролА... а то тако аже 
король заплативь пА(т) соть гривень тьімь панА(м) има 
вєчисто дєржА(т) (Медика, 1404 Р 70); Презь вєлїкьіи 
заклади частокро(т) оубогии лю(ди) бьівають оутїснєньї 
а то тьімь же и(х) много у коупє єздило и мно(г) зло(г) ЛІС' 

дємь чинили (XV ст. ВС 17); а хотарь т'Ьма двіма поустьі- 
н'Ьма по старьі(м) хотаро(м) куда зоубрь ожива(л), що би 
ему били оурикь сь оуси(м) доходо(м) ему... и братіА(м) 
єго, кто боуде'т) ближній, а то єсмьі ємоу дали оурн(к)... 
що би они... за равасова села и за татарь, николи не оупо- 
минали (Сучава, 1425 Сові. І, 173); 

(у сполуч. а и) а й (3): а коли жона твоА мовила пєрє(д) 
пано(м) воєводою... и той дє(и) третєє части не повєдала 
аби ивашку совЬ в то(м) запису записана била, а и ти 
пєрє(д) г(с)дрє(м) тими рази того не повєдаль, а(ж) би 
та(м) трєтАя часть совє записана (Вільна, 1495 ВМБС)\ 
А пак хотарь Тльвєщ(є>м... да єст по коуда хота(рил 
пан...) и пан Динга питарь и сь мєжїАши. А от ннш(их 
сто)ронь да єст по старомоу хотароу, коуда из візка ожи¬ 
вали А и привилїє що имали Мароушка... (а) тота приви- 
лїА загибла (Гирлов, 1499 ВО II, 155); 

б) (приєднує до попереднього тексту зв'язані змістом 
прості і складносурядні речення) а, і, та (148): я Любарть 
Кгедеминовичь... записаль есми и даль село своє Рожьіс- 
че святому Иоанну Богослову... одь граници Сениковь... 
до Любецкого мосту... а потомь пустивьши Чижовку вь 
право, а вь лево Ретовькою поступуючи, недалеко села 
нашого Своза, ажь ку Пруднику ндучи, увесь лесь Ре- 
товь... до церкви Божое со всякими пожитками придаємо 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, І—2); и за'Ьхали имь зємлАнє 
и старцєвє по ихь правому поколА держали ихь предкове... 
А потолА заЬхали имь по колтовєцкоє пєрєхрєстьє (Зуде- 
чів, 1411 Р 79); вєлможньїи стєфань... ннЬшнии воєвода 
зємл'Ь молдавскои... просиль на(с) а бнхомь ему одпу¬ 

стили и ласкави били а наиболши аби то на дши оца его 
не зостало (Ланчиця, 1433 Р 121); а они оужє имаю(т) 
и дроугьі дє(н) напрє(д) оуложити, коли сА нама (по)сполу 
оузри(т), по(д)бно(г) би сА и(м) право стало, а дотол'Ь не 
имаю(т) на(м), ни пано(м) наши(м) ничо(г) оупоминати 

(Сучава, 1457 Сові. II, 810); ми оуставлАемь оу жалоба(х) 
оу дєди(ч)ньі(х)... не смєєть вєнцьци брать адно(!) чєтьіри 
гроши памє(т)но(г) а в малн(х) два гро(ш)и а вєнци не 
имає(т) права брать (XV ст. ВС 22); ино сь того имЬнья 
своєго Здетельї записаль есми на в'Ьчность на соборную 
Церковь... дв'Ь копЬ грошей, а сь пашни... пятнадцать 
бочокь жита солянокь, а то есми и вь Евангеліе уписаль 
(Вільна, 1499 АСД VI, 2—3); 

(у сполуч. а таки, а тако, а тако ж де, а 
такождєрє, а також є, а також ь, а та¬ 
нь ж є, а та кї ж ь, а т е ж ь) а також (72): пак 
ли би кто нагабаль оу той д'Ьдинин'Ь панюю росовую 
марєкрЬту... то имаєть отправи(т) тученА(к) а та- 
ко(ж) панн марєкор'Ьта росоваА да(л) своє село сєрно(к) 
тучнАкови и м ко(п) прида(л) за куропотєники (Галич, 
1418 Р 89); вло(д)славь... кроль полскии... знаменито 
чинимьі... ижє даєми... листь иашь... стєфанови воєводь 
зємл'Ь молдавскои на потвєрж'Ьньє нашихь первьіхь лис- 
товь... а держали есми имь наїли листи и николи есмо 

ихь не о(т)ступали, а так'Ь жь мн видЬвшє єго млсрдьє к 
намь и доброволноє пристаньє дали есми приятелю нашому 
милому стєфанови воєвод'Ь зємл'Ь молдавскои наш'Ь листи 
(Ланчиця, 1433 Р 124); и варе ку(л)ко кожохарп соу(т) 
оу тьі(х) сє(л)... що би монастирю бьіл то(т) вє(с) прихо(д) 
а тако(ж) су(д)ци о(т) ясо(х)... щоби не имали дила су¬ 
дити тьі(х) лю(д) (Поляна. 1448 Е)ІР«А» 491); а ми есмо 
добре зрозоумєли тимь рєчамь, а тєжь, милостивий коро¬ 
лю, имаемь вельми вєликоую щкотоу оть Кзмєньчань 
(б. м. н., 1481 ВО II, 365); а с гєго вьра наша н в'Ьра на¬ 
ше г о сина Богдана воєводі и вьра наших бояр п по кой 
стокмлєнїи жадним обичаєм аби не бил зламап, п не има- 
єм в том бити виповати; а Тоурком, колико боудоум мочи, 
бити им непрїятєли. А також коупцєм от зємлАх прєрє- 
ченаго крол-Ь... вєздє по нашєи зємли молдавскои да єст 
им слободно... ходити и торговати (Гирлов, 1499 ВО II, 
424); 

(у сполуч. а п а кь) а ще (18): А хотарь той пасицн: по- 
чєнши из долоу... до верха... та чєрєс Трьнавкоу поперек 
на Крьлани, опАть до кнЬгннин хотарь. То є ємоу вес 
хотар. А пак єн да оучинАть за то іюмінюу оу монастир 
на каждїи втор ник коупно сь роДшєлєм єи Алєксапдром 
воєводом (Сучава, 1470 ВО І, 148); И оустах а?ь господ- 

ство мьі и заплати х оуси вьішєписанньш пиніьзі; с злат 

татарскьіх оу роукн Мароушкн... а пак ^ злат татарскнх 
заплатих оу роуки Мьрини, дочци Оанца Брьлнча (Гир- 
лов, 1499 ВО II, 154); 

(у сполуч. а єщ є) а ще (16): тЬмь мн... дали есми ему... 
Красньїи потокь... а от оустїя хотарь ему па Среть... а 
от Иляшєвци... дубровою до Среть на оустїє потока. 
А ещє есми ему дали третїє село о у Слава на мунтчєль 
тому хотарь около оусєго Буковина (Сучава, 1403 А? 5 
338); А кнАзю Михаилоу Сонкгоушковичоу досталос: 
Хвали ми чи... со всєм ис тим, штож здавна к томоу при- 
слоухало; а ещє кнАзь Олєксандро придал сто коп широ¬ 
ких грошей, Ческой манєтьі братоу своємоу кнАзю Ми- 
хайлоу к тим им'Ьнєм (Хвалимичі, 1475 АЗ III, 14); а лю- 

дєи похожи(х) шєсть члвко(в) оу то(м) имє(н)и оу дА(д)- 

ковичо(х)... а єще на(д)то к тому имє(н)ю црквнмоу(!) 
прида(л) есми ємоу дєсД(т) ко(п) гро(ш)и широкоє ли(ч)- 
би (Луцьк, 1490 Лам.); 

(у сполуч. а и, а и є іц є) а й, а ще (ІЗ): а даль єсмь и 
землю рольную и сь сЬножатьми... а и єще даль єсмь 
нЬзьі (!) на дн'ЬстрЬ о(т) мутвичьного потока до стєпаньча 
перєвоза... а и єще даль єсмь ему ловища оуюноваА ото 
изьбищьного перєвоза... до бєрєгь днЬстра (Казимир, 
п. 1349 Р 3—4); а мита со осмь ко(п) грошє(и) пр'Ь(н)дєть 
коли тихо а и то половица на цє(р)ковь капланоу идєт 
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(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92); И во всемь бьі еси мьіту нашому 
и корчме бьшь помочонь... не даль бьі еси никому ни вь 
чомь имь кривьдьі чинити, а и самь бьі еси имь ни вь чомь 
кривьдьі не чиниль (Судомир, 1488 РИБ 222); 

{у сполуч. а т о) а то (7): приєхаль клєпачь на стго якуба 
днь днь лєжаль призирая тоі роботьі коли иміль й тесль 
на нєді(л) а коли 5 тесль а то на каждую неділю каждому 
теслі даваль по с(и)ми грои(І) широкихь (б. м. н., 1386— 
І4і8 Р 35); а мьі есми дали нашємоу миломоу братоу... 
державу на имі, городь кєлїю... а то є(ст) нашємоу мило¬ 
моу братоу.. урикь сь усими доходи непороушєно ни- 
коли (Сучава, 1435 Собі. II, 682); можєть пань ивань 
мушата и єго дити и єго ближнии тоє иміньє продати и за¬ 
ставити... или по дши дати а то єсмо дали тоє иміньє 
вічно и непорушно (Луцьк, 1445 Р 150—151); 

- (у сполуч. а т а к о, а т а к ь) а так, і так (3): а тако ему 
дає(м)... со млиньї с полми сь рольАми (Снятин, 1424 Р 
100); И оусетавши (!) пан Юга вистїАр(н)ик и заплатил 
им оуси тотьі вьішєписанни пинізи, оусє готовими пинізми. 
А они також дали паиоу (Юг)и вистїАрникоу и великоє 
прївилїє от... Александра воєводи... А та(ко) оу тот же 
час лрі(д) нами и прід нашими бояри, пан Юга (вист)ЇАр- 
ник... оучинил за своє з(дравї)є... (и дал...) село на 
имі Шировци за Проутомь... манастирю нашємоу от Поут- 
нои (Сучава, 1478 ВО 1, 219); Казимирь... король Поль- 
скій... дали есмо пану Петру Мушчичу... тая имінія, 
на имя Хулевь, а Холуневець... ничого на себе не вьімі- 
ияя; а можєть собі тая имінія полепшивати... а на но- 
вомь корени посадити, а такт иміня верху писаная дали 
есмо пану Петру Мьішчичу и записали вічно и непорушно 
(Вільна, 1492 АЛМ 30—31); 

(у сполуч. а д а л е й) а далі, і далі (2): И мьі вь томь 
князя Костантина оправили при чести есмо его оставили. 
А далей Борись примовиль ку чети діду, и отцу, и матці 
князя Копстантиновои и широко о томь передь нами межи 
собою розмовляли (Вільна, 1495 АЛМ 83); 

(у сполуч. а р г о і о г) а тому, а через те (І): а пешезіее 
пазгоу... Лиііапіе ргузіаЬІ... Ьогопііу іеіе, іпо ипіа и піаїз- 
Буо иге!е1 іеіе итогуіу... А рго іог паш пікакоЬо регеті- 
гуіа пе пабоЬе з піт (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХXVI, 139); 

(з відтінком заключності) то, то ж (45): Такжє што при¬ 
дали єсмо кн(А)зю Федору село Бродов, а такжє Радосєл- 
ки, Радогоща, Мєжирєчьє... А то все пєрво вьіписаноє дер¬ 
жати кн(А)зю Федору вічно (Луцьк, 1396 АЗ І, 20); 
а мьт подлоугь єго милости слюблєнїю и подлоугь єго 
милости записоу, вь що намь добро чиниль и записаль сА 
чинити добро намьі, а мьг слюбили єсмо и записали єсмьі 
сА... и дали есми єму от нась... еєльї (Коломия, 1448 
Сові. II, 305); а тото мьіто татарское, що бьіло оустановлєно 
оу билом городі, а мьі тото мьіто ливовчаном отпоустили 
(Сучава, 1456 Собі. її, 790); И пак тотьг истиньї Сєди-Ахма- 
тови сьіновє, што соут нинічє... оу наших роуках... а мьі 
имаємо их твердо и статочно держати, оу твєрдои и оу 
вірнои роуці (Сучава, 1462 ВО II, 292); И тиж за припас- 
ни що сі знаидоут оу Радовцєхь и оу Коцманє, оу тих се¬ 
лах що прислоухают от митрополию, а до тих припасни 
никто аби не имал ни жадноє дило (Сучава, 1481 ВО І, 
257); А пак тота привилїа що єст от діда нашєго от Алєк- 
сандра воєводї на Поліни на оба части, и пак дроугаа 
привилїа що єст оу оуиков наших от Илїаша воєводї и от 
Стефана воєводї... а господство мьі ещє есми их дали оба 
оу роуки молєбникоу нашємоу кирь Василїє епископоу 
от Романова трьга (Сучава, 1488 ВО І, 356); а па(к) при- 
вилїє, що имали слоуга на(ш), (моуша и) калина... на 
тоє половини о(т) рьшкани, а они дали оу ру(к) слузі на- 
шєму, глигорови (Сучава, 1500 Собі. 3. 234). 

3. (зіставмо-протиставний) а (159): у того гостьшца 
кгрунть Теременский по левой руце, а по правой Подду- 
бецькпй (Луцьк, 1322 АрхІОЗР 1/УІ, 2); королеви держати 

лвовьскую землю исполна а намь держати володимірь- 
скую луцкую белзьскую холмьскую бєрєстиискую исполна 
жь (б. м. н., 1352 Р 6); а о(т)міна противу крупска волко- 
ви(ч) а противу сАхова кнА(ж) лоука (Краків, 1394 Р 54); 

тако земАнє... визнали... ажє влдчни люде... оуздають 

тополничаномь занєже тополничанє иміють с уладкою гра- 
ницю а стрілковци не иміють (Погоничі, 1422 Р 97—98); 
маеть пань федко самь и его пани и діти и его щадки того 
иміня Всекрова со всякими вжьітки вживати, а я самь. 
ни жона моя... ни щадки мои никако висе вь тоє уступо- 
ватися не маемь (Володимир, 1440—1492 АкЮЗР II, 105); 
А коуничнико(в) три по шести коуни(ц) дають два и(х), 
а трєти(и) коуничникь по три коуници (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 90); охмать царь одинь царь бьіль, а нинє два цари 
єсмо з братомь моимь еєдихматомь (б. м. н., 1481 ЯЛІ); 
Нагорка а Шьпица поведили передь нами, ижь они тьш 
земля покупили, и вь книгахь земьскихь тая речь имь 
оправена, а права ни одного, а ни твердостей иньшихь 
на то не мамьі (Краків, 1489 РИБ 433); И Бори(с) рєкь 
бьі(л) в жоньї моеє на єє віно запи(с) што е(и) му(ж) єє 
пе(р)вьі(и) записа(л), а третєє части Ивашку Совичу в то(м) 
єє запи(с)у не бьіло (Вільна, 1495 ВМБС)\ и Мокрьічане 
иньшие рекли: тут мает пань Янчинский слидогонь, а ин- 
шие рекли: далей маєм; и в том реч свою подвоили (Воло¬ 
димир, 1498 АрхЮЗР 8УІУ, 119); У Несвицьі одь наклад¬ 
ного воза по полу грошу давати, а большей не надобе 
(Степань, 2-а пол. XV ст., АЛМ 9); ино повідали штож деи 
то отчина Ходкова, отець его держал за князя Гліба Дов- 
ковдовича, а Рянцю то не отчина (Дворець, XV ст. СГЧА)\ 
а ргу Іот Ьуїу г тоіеу гикі гетіапе Вегезіеузкіуі ВоЬсІап 
а іакиЬ Ргупогсгусгу а Ьоіагу кпіаЬупу рупзкоу згугта 
а з рапа тагко\уу гикі зІигеЬпусі пагпізпука Ьегезіеузка- 
Ьо... а гасісу тізіа ЬегезІеузкоЬо (Тришин, 1500 ЛИЖИ). 

4. (єднальний) і (131): І їеі зисі’іа тезіа пазгоЬо гасі- 
поіо регезисіа па пісЬ пе та)еі Ьгаїі; аіе ту Іоіко, аІЬо 
паз2 зіагозіа, Ьибіеііі ісЬ зисіііі, а па пісЬЬу ко!ога]а Шпа 
аЬо ргозіирка ргізгіа, Іоі зисі та]е1’ Ьуіі па паз гасіо^ап 
(Луцьк, 1388, 2РЬ 104); даємь вашєи мл(с)ти виданїє, 
ажє мьї и с нашимь братомь, стєфано(м) воєводою, исьєд- 
нали сі и помирили сі есми и имаємь на томь мироу стоа- 
ти, на вікьі вічньї^, а вашєи мл(с)ти... имаємь оба слоу- 
жити вірно, на вікьі (Сучава, 1435 Собі. II, 682); И благо¬ 
словляю вашу милость... что бьі и ньіні вашимь опіка- 
немь та богомолья стояла с покоемь, а тоть бьі попь оть нее 
прочь кь иной цєркьви пе шель, жиль бьі туто и молиль 
Бога, никимь не обижень (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/У1, 5); 
в Житомири слоугь пАтьна(д)цать из гольтАи а два члвкз 
тАгльїхь подьшьщиноу дають (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92): 
а естли мні кн(А)г(и)ни Настаси с кн(А)зєм єго милостью 
бог діток не дасть, а надомною станєт (сА) вол*А божА... 
ино тьш иміньА вси кн(А)зю єго милости... вічно и не¬ 
порушно (Степань, 1489 АЗ І, 89); Ино сА на(м) видєло, 
што(ж) то нєгора(з)до смотрєно, а єму в то(м) кри(в)да вчьі- 
нєна и(ж) о(д)ного длА світка о(т)далєно єго о(т) о(т)чиньі 
(Вільна, 1495 ВК)\ и мьі о то(м) сами очивисто опьітьівали 
намістника воло(ди)мирьского пана василья хрі(б)товича 
какоє то єсть село а што на(м) с ніго пл(т)оу идєть (Вільна, 
1499 ГОКІР); 

(зв'язує речення з дієприслівниковим зворотом) і (8): а 
пакли бьі пань Васко нє дальї тіхь ста купь пану Иваш- 
кови... тогда имаєть пань Васко дати оувазаиьє пану 
Ивашкови оу РоудАнці, со всімь правомь, яко самь дер- 
жаль пань Васко, а нє вьінимая ничого с того села (Львів, 
1421 Р 92); и за тьімь дей отець того' Япка Вішторть тьш 
ихь земли вьіпросиль за пусто у отца нашого, короля его 
милости, а вь тьіхь земль наслідковь нє цоведаючи (Віль¬ 
на, 1495 РИБ 602). 
Б. (підрядні) (139) (вживається на початку головних 

речень з підрядними — у препозиції). 1. (умовними)ю (36): 
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ажє самь не можєть заплатити тогь истиньньїи што жє 
оуложать єго оу вину, хочєть ли самь король заплатити 
за нь а єго двдичьство собв оузАти (б. м. н., 1352 Р 6); пак 
ли бьі тото исньй гродо силою оузАто а мьі оуждьі имає(мо) 
ти исньїі Д тисАчи рублиі имо воротити исполна (Луцьк, 
1388 Р 37); пак ли не будє(т) фрАзьского сєрєбра, а мьі 
литовьскьіє рубли дамьі алюбо литое сєрєбро, пак ли не 
будєть лито(г) сєрєбра а мьі заплатимо грошми по чє(м) 
фрАзьскоє сєрєбро идєть (б. м. н., 1411 Р 77); а пак ли 
бьі ватама(н) албо рАдцА рвкль абьі єго оу селв не бьіло 
а во(н) масть присА(ч>и ажь того чоловіка оу сє(лв) нвть 
(Галич, 1435 Р 134); а єстли бьі дорозоумили с которои 
сторони от какьіх наших нєпрїятєлєи какоє зло, або шкодї 
алибо прєкажєнїА, а их милость тогди нам и двтєм нашим... 
тоє имают нам оусє оуказати и оповвсти (Гирлов, 1499 
ВО II, 422—423). 

2. (умовно-часовими) то, тоді (36): а тако(ж) коли сб 

знаидоу(т) о(т) наши(х) татарь межи манастьірскьіми тата¬ 
рві що боудє(т) сб оумишали оу сєси розмирици, а мьі има- 
ємь и(х) оузБти опА(т) наза(д) (Сучава, 1435—1436 Собі. 

І, 495); а коїі к ЛеЬо Мііозіі іакоіе сііеіо лусгупізг, а ЛеЬо 
МіІоД... їакітго оЬусгаіет сіїосгеі к їоЬіе иІ^егсЛіі 
зіа (Вільна, 1494 ВО II, 389); коли нам богь поможєт 
та добоудєм засБ нашю очизноу землю молдавскоую, а 
тогдьі нам... да єст слободно... вьити ис их милости 
зємлАх (Гирлов, 1499 ВО II, 422). 

3. (підметовими) то (29): а по наши(м) животи кто боу- 
дєть г(с)п(д)рь... зємли мо(л)давскои... а то(т) щоби 
ємоу нєпороуши(л) нашєго даанїє (Сучава, 1432 ДГВІН); 
кто о(т) ни(х) почне(т) иначє, або оусхочє(т) оувєрноути ... 
а то(т) заплати(т) завБзкоу ви(ш)писа(н)ноую (Сучава, 
1452 Собі. II, 422); коли бьі до<л)жникь рєкль тоє имєнїє 
што тьі дрьжишь є(ст) мнб бли(ж)шєє бо тоть што тобв 
прода(л), а мн£ бьі(л) до(л)жень пєрвїє нижли тьі купиль 
(XV ст. ВС 35); але комоу св оузри(т) кри(в)да ажє имає(т) 
о(т) ти(х) люди и(с) тА(х) сєла(х) боу(д) оу чє(м) или за 
вєликоє дило или за малоє а они да твжоуть и да иштоу(т) 
и(х) прА(д) єгоумєнє(м) (Сучава, 1472 0ІР«А» 530); а по 
наши(м) животи, кто будє(т) г(с)п(д)рь нашєи зємли, 
а то(т) а би и(м) оутвь(р)ди(л) и оукрБпи(л) (Сучава, 1500 
Собі. 5. 234); 

(з повторним підметом) (2): кто боудєть там оу той 
свАтои црькви, а они, покова боудємо мьі от бога живи, 
а они да имают нам слоужити на вьсбких нєдєлбхь оу 
чєтврьток вечерь параклис, а вь пбток литоургїю (Сучава, 
1488 ВО /, 356). 

4. (додатковими) то (14): а што будєть вашєБ держави 
под нами а мьі за то нє стоимь вамь (б. м. н., 1392—1393 
РФВ 170); а кто бьі о(т) на(с) по правдБ нє слоужи(л) илїа- 
шю воєводє, а того имєть король, господарь, казнїти (Су¬ 
чава, 1435 Собі. II, 689); а кто боудє(т) игоумє(н) илї 
брчтиа оу томь монастирю и не имоут <грижа)ти сА о спа¬ 
сеній кашємь и о памАти прєдко(в) наши(х), а имьда є(ст) 
сЖдиа богь и свАтьі никола (Поляна, 1448 Собі. II, 366); 
а чо(г) би сА лицє(м) не знашло по нашєи зємли, а они 
имаю(т) то(г) ожидати до по(д)бного часу, яко(ж) пона- 
прА(д) ямає(м) сказати (Сучава, 1457 Собі. II, 809); але 
таковаго чловБка, гдє оучюють и изнаидоут оу их зємлАх 
или боуд оу кого от их подданников, а их милости мают 
єго вьгнати и вьпоудити проч из их милости зємлАх (Гир¬ 
лов, 1499 ВО II, 420—421). 

5. (часовими) то (11): и такижь тьімь то листомь слю- 
буємь... ижь яко рьіхло пань кро(л), снь, а любо намБст- 
кьі єго до зємль рускьі(х) приближатсА, а мьі обличнв 
к нєму прїидємь... и бєзь всАкои о(т)молвьі... При чти 
и при вБрБ нашои... слюбими и присАгнємьі (Сучава, 
1434 Собі. II, 664); коли кн(А)зю Семену спустити вьішн’ій 
ставь, а в тотжє час кн<А)зю Василью спустити свой ставь 
нижній (Луцьк, 1463 А8 І, 55); коли пришоль цєсарь 
тоурский на нась и на нашоу зємьлю, а наши оубогии люди 

оть Сачавьі и они побєгли до Камєньца, а оу нашихь лю¬ 
дей оубогихь оть Сачавьі бьіли паробьцьі Кафиньскиє, и 
тие вси окованьї (б. м. н., 1481 ВО II, 365); Николай жа- 
лова(л) на матєя же ємоу яко(ж) прїятєлєви конА позьі- 
чиль здопово(г) на дорогЖ, а коли (ж) ємоу з ас А вєрнЖ(л), 
а то(т) конь хрома(л) (ХУст. ВС 23 зв.); РатомскІй свБт- 
чиль тьімь обьічаємь: коли пань Петрь прЇБхаль до Станко¬ 
ва и сь панею своєю до дБлу своего, а я тогдьі нзмбстникомь 
бьіль оть пана старостві (Вільна, 1498 АЛМ 163). 

6. (пояснювальними) то (5): а тако(ж) варе що за ку(п)ци 
и боу(д) о(т) колб прїиду(т) та иму(т) складати свои товарь 
оу баковБ а они с ни(х) да возмоу(т) вєликоє мьіто о(т) грив- 
ньі а товарь що проминє(т) а они да бєру(т) о(т) Еоза ка(к) 
право (Сучава, 1460 0/Р«А» 515); Милостивий королю! 
Што єси прислаль МатьіАса бискоупа ощькодоу Камєниць- 
коую до нась, а мьі єсмо добре зрозоумєли тьтмь рєчамь 
(б. м. н., 1481 ВО II, 365); а што с подворьА панєи Михай- 
ловьі Рудєнский (!) ворота поставлАньї на тоє подьворьє, 
а пєрєдтьім зо вєков через твій подворА чаруковскоє до 
рудєнского подворА дороги жадноє не бьівало ани оулипи 
(Луцьк, 1494 А5 І, 101 — 102). 

7. (міри або ступеня) то (4): а оть тїи куници колько 
будуть намь надобни, а мьі имємь соби купити, а инїи имь 
слободни (Сучава, 1408 Собі. II, 633); а от тьш коуници 
колко боудоут намь надобни, а мьі имємь собв коупити, 
а иньш имь слободни (Сучава, 1434 Собі. 11,670); и пак 
колико бєсєдє имахмо кь вашєи милости, а мьі по рБдоу 
вьсє кь ним разброихмо (Дольний Торг, 1475 ВО II, 336). 

8. (причини) (у сполуч. а т о) а тому, а тому то, а 
через те (1): Іжє оу доспє(ш)но(м) людоу честь короле(в)- 
ская и оборонєниє всєи зємли залежить а, то слоуши(т) (!) 

на ка(ж)до(г) рьіцєрьска(г) члвка а на шлА(х)тича и на 

кажьно(г) поспо(л)наго члвка абьі ка(ж)дьіи по(д)лоугь 
великості имєнїя своєго бьі(л) гото(в) кь слоу(ж)бБ зємь- 
ской на валкоу (XV ст. ВС 34 зв.). 

9. (способу дії) так (1): какь отць нашь какь оии ваши 
бьіли за одно посли сьілали межи собою а ми такожє хо- 
чємь с вами бити (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 

А2 част. (50) 1. (починальна) (у сполуч. а с є в стандарт¬ 
них початкових формулах грамот) оце (40): А се А король 
казимирь краковьскии и куАвьскии и господарь русков 
зємлб даль єсмь слузБ своєму иванови дворище заньно(!) 
матБичича што жь слушаєть пєрємьісков волости (Кази¬ 
мир, п. 1349 Р 3); а сє я пань михаило ивановичь заставиль 
своє село чєрєпьінє григорєву сну двдвьского осташкови 

(Львів, 1386 Р 31); а сє азь влдка ивань из лунка знаємо 
чиню всБмь ажє да(л) ми г(с)дрь мои вєликьш король мит- 
рополью галицкую(Опатів, 13983ЛР/7С); А сє азь смБрєньш 
(в ориг. смрБрєнии.— Прим, вид.) игоумєнь чєстнБи оби- 
тБли свАтаго благовБщєнїа и свАщєнномонах Анастасїє... 
видбвшє ми, сьіноу црьковньїи и добрни нашь приАтєлю 
правий, твоє произволєнїє, сьтворихом о том що ми елю- 
бихом твоєи милости, пане Игнатє... цоколь боудєт свА- 
тоє м Б сто сіє, да от нас боудєт(ь) тоє произволєнїє, за 
ваше здравїє и за доушА вашА (Молдовиця, 1462 ВО 
1,70); А сє я кназь (!) Олександре Сонкгоушковичь, а кнАзь 
Михайло Сонкгоушковичь подилилис єсмо отчизною нашою 
(Хвалимичі, 1475 АЗ III, 14); А сє я кнАз Михайло и кнАз 
Костєнтин Иванович(и) Острозски(и) записьіваєм п<а)ни 
Єнковой Чаплича пани ТатАнє имвнє своє Мєжирєчє 
(Луцьк, 1487 А5 І, 86). 

2. (підсилювальна) ще, ще й, та, та й (9): 1 розгіі па июупи 
а і за ті І езто иге па сіогоге, ВоЬа \У02Гпі а па рот ос 2 (Лип- 
нишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140); а вонь нє досмотрБвши 
МОБ ВБрЬНОБ Служби И ВЄЛБЛЬ мА ИМИТИ И ВЄЛБЛЬ бьіЛЬ 

мА горла моєго избавити и жони мов и дБтокь моихь и 
чти и имбньА моєго а безь мов вини и безь права чєрєсь на- 
молву моихь нєприАтєлєи (Черняхів, 1435 Р 132); Тими жь 
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разьі а другий запись Романа Мстиславовича, на Купе- 1 
човь и инньїе села наданье святой Пречистон Володимер- І 
ское епископии, осмотрели (Луцьк, 1444 ЛрхЮЗР 1 /VI, 
8); а по нашємь животе а они да имают слоужити нам вь 
пбток вечерь парастас, а оу соуботоу литоургїю (Сучава, 
1488 ВИ Г, 356)'; 

(у сполуч. а в е д ж е) тож, але ж (1): ино мьі послальі 
вижа замку Браславского, пана Хацка до земянь Бра- 
славскихь... абьі до нась прьіиехальї изьпаномь КарпомЕ 
потокмьільїся... а ведже мьі, по долгу льісту господарского, 
зь паномь КарпомЕ чьіньїтьі грани поехали (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ І). 

!А3 <0> див. О. 
ААВРАМ див. АВРАМЬ. 
! АБА (АБО) див. АБО. 
*АБЄГИНЬ ч. (1) (особова назва?): тьіє све(т)ки писали 

г(с)дрю Своємоу па(н)у скипорю того(ж) дєлА што(жь) они 
при старости ива(н) абєгина оу... (!) (б. м. н., бл. 1458 Р 
168). 
ФОРМИ: род. одн. абєгина (бл. 1458 Р 168). 
АБИ1 див. АБЬІ к 
АБИ2 див. АБЬІ2. 
АБО спол. (90) І. (зв'язує члени речення) (87) 1. (роз¬ 

діловий) або, чи, чи то (69): іоЬо сгегег зиюі Іізіу, аЬо 
ресгаіі сіозшіесЗсгП Ьу (Луцьк, 1388 2РЬ 106); заввзкоу... 
поставили єсмьі мє(ж) ними пА(т)дєсА(т) гривє(н) срєбра, 
кто о(т) ни(х) почнє(т) иначє, або оусхочє(т) оувєрноути... 
а то(т) заплати(т) завЕзкоу ви(ш)писа(н)ноую (Сучава, 
1452 Сові. II, 422); продал єсми ему и на потом будоучим 
ближним єго так, ижєт (!) он волєн або хто ближньїй єго 
кому оусхочєт продати (Берестя, 1466 АЗ І, 62); Чиниме 
знаменито симе нашимЕ листоме, хто на него посмотритЕ, 
або чтучи его усльїшитЕ (Краків, 1500, АЛМ вип. 2, 58). 

2. (розділово-перелічувальний) або... або, чи... чи, чи 
то... чи то (12): сгегег ирасі, рогоЬі, аЬо гіосіеізілуа, аЬо 
С2ЄГЄ2 кЬшаїі, гесгі зшоі газіа^іепуші газіа^аті иігаііі... 
(Луцьк, 1388 2РР 104); продал єсми ему... так, ижєт сн 
волен... кому оусхочєт продати або даровати або замєнити 
и на своє доброволно вжитки обернути (Берестя, 1466 
АЗ I, 62); а єстлибьі хто хотел вступатисА оу моє село 
ПьАне... нєхайжє он... тьш накладьі отложит (в ориг. 
отложити.— Прим, вид.) што кн(А>зи их м(и)л(о)сть 
на тоє имєнє ПьАн наложат: або став заставАт або иншии 
которьій наклад на тоє имєнє наложАт (Острог, 1481 АЗ 
І, 77); иамЕстникЕ мой нє жаловалЕ на пана Петра, иже 
бьі оне печати рвалЕ або замки отбьіваль, або листьі бьі 
бпалЕ изь тоє скрини (Вільна, 1498 АЛМ 163); А також 
мьі ... ани жаднои рад’і ани помочи Тоурком нє имаєм да¬ 
ти, веневши коли бьі нЕкотораА моц... тоурєцкого ЧЕСарЕ, 
або єго санжак(а) або єго подданньїх, пришла бьі (Гирлов, 
1499 ВІЗ II, 423—424); 

(чергується з али бо) (1): а єстли бьі дорозоумили с ко- 
торои сторони от какьіх наших нєпрїятєлєи какоє зло, або 
шкодї алибо прєкажєнїА, а их милость тогди ... имают 
нам оусє оуказати и оповести (Гирлов, 1499 РО II, 422— 
423). 

3. (пояснювально-уточнюючий) чи, чи то, або ж, тобто 
(5): І ІЄ2... зисі’іа тезіа пазгоЬо гасІпоЬо регезисіа па пісЬ 
пе таїеі’ Ьгаіі; аіе ту іоіко... а па пісЬЬу коіогаіа ™іпа 
аЬо ргозіирка ргізгіа, іоі зисі та^еГ Ьуіі па паз гасЬошап 
(Луцьк, 1388 2.РБ 104); продали есмо... землю пашноую... 
со всАкими... поплатки и податми которьімЕ колвєк имє- 
нєм могоут названьї або мЕненьї бьіти (Друцьк, 1492 А5 
III, 23); А також мьі... ани жаднои радї ани помочи Тоур¬ 
ком не имаєм дати, веневши коли бьі нЕкотораА моц або 
сила тоурєцкого ЧЕсарБ... пришла бьі (Гирлов, 1499 ВП 
Ц, 423—424). 

II. (зв'язує сурядні речення) (розділовий) або, чи (3): 
гасііп... піе таїеі’ ргізіаЬаіі па сЗезіаіегот Ьогі ргікага- 
пі... іоіко о \уе1ікої гесгі, коіогаїа Ьу Ьуіа ріаісіезіаі Ьгі- 

итеп зегеЬга ІііоЬо; аЬо Ьцсіеі’ регесЗ оЬІісгпозііи пазгоїи. 
\уу2папіа (Луцьк, 1388 2РР 105—106); Кто бЖдє(т) нєко(т)- 

рьш добрм(и) члвке на соу(д) позванЕ о квалтЕ тогдьі имєєть. 
пово(д) на нєго досвє(т)чить або то(т) добрьі(и) имєє(т) 
самь своєю прїсАгою о(т)бьіть (XV ст. ВС 18); а о томе. 

дєлє коли А боудоу вєдати и тебе коли рать свою поущоу 
або оте иноє сторонні рать моА прибєгЕши, твоимб лю- 

дАмь зашкодА(т)... потоме я ихе только боудоу нє казнитш 
а полоне вашЕ... к ва(м) нє о(т)шлю (б. м. н., 1484 ДМ). 
Див. ще АЛБО, АЛЄБО, АЛИ2, АЛИБО, АЛЮБО, ЛЙ- 

БО, ЛЮБО1. 
АБРИК ч. (1) (особова назва): а на то свБдковє... пан. 

никєл абрик, пан юнь... пан миско писарь (Сучава, 1456' 
Сові. II, 791). 
ФОРМИ: наз. одн. абрик (1456 Сові. II, 791). 
АБЬІ1, АБИ спол. (230) (приєднує підрядні речення)- 

І. (додаткові —у постпозиції) щоб, аби (114): што ієстє 
просили насЕ абьіхомь васЕ пустили... через бєрєстиє абьь 
вамЕ нє закажали мьі хочємь ради то учинити вамЕ (б. м. н., 
п. 1341 Р 2); тогдьі пожадал єсть оу нас слуга нашЕ вБрньїи: 
ходко бьібєлскьш, абихом потвердили кнАзА львовьі листьг 
(Судомир, 1361 А02 І, 6); тогдьі они пришєдши вшитци... 
оу здали пану вАтславу со всвми обьЕздьі того дворища... 
и за иньїБ молвили абьі в добромв покои в(ж)ити тбхе. 

вжкове (!) пану вАтславу (Львів, 1370 Р 18); вєлможньїи, 
стєфанЕ... воєвода... просилЕ на(с) а бьіхомЕ ему одпусти¬ 
ли и ласкави бьіли (Ланчиця, 1433 Р 121); просилЕ есьмш 
господина владьїки Володимерского, абьі его милость пе¬ 
чать свою прьіложиле ке сему моєму листу (Володимир, 
1440—1492 АкЮЗР II, 106); а што бьіло мьіто, оу тєгєнА- 
кичоу, то мьі сказали, абьі там ни гроша мьіта нє бьіло. 
(Сучава, 1456 Сові. II, 789); и просили єсмо тьі(х) людей 
добрьі(х)... которьіи при то(м) свє(д)цє(м) (!) билн аби оньї 
свои пєча(ти) приложили (Луцьк, 1490 Пам.)\ 6иле намЕ 
чоломе, абьіхмо ему тьіе... имен<ь)ица и люди нашимЕ. 
привил(ь>емЕ потвердили (Городно, 1497 РИБ 683); и пи- 
салЕ и всказаль ке намЕ, просєчьі и жадая насв, абьіхЕмо 
тьіхе єго послове казали чєрєзЕ нашьі зємли добровольнє 
пропустити (Вільна, 1498 Вй II, 412); Биле намЕ чоломе. 

игуменЕ Пречистей Богоматери зе Пустьшки, абьіхмо 
мьі призволили йме людей за себе призвати (Мстиславль, 
1500 АСД II, № 3); 

(повторюється перед присудком) (12): про то хочємь. 
абьі соу(д)я алюбо по(д)соудокЕ, абьі вєньци нєслали одно 
двоу слоугЕ слоу(жє)бнїковЕ (XV ст. ВС 17); мьі Стєфаш 
воєвода... слоубоуємЕ... и обєцахомЕ... абихом мьі на того 
днє и на теи час, що коли нам єго освєцєнною милость изАв- 
лвєть по єго милости посломь... абьіхом СЕ СЕ ЄГО МИЛОСТІ! 
видбли и голдовали (Новий Град, 1479 Вй II, 351); 

а ж є а б ьі х о м (1) див. АЖЄ 
(з відтінком припущення, сумніву) наче, начебто, буцім, 

буцімто (5): а пак ли бьі ватама(н) албо рАдцА рЕКЛЕ абьг 
єго оу сєле нє бьіло а во(н) маєтЕ присА<ч>и ажЕ того чо- 
ловБка оу сє<ле> нЕте (Галич, 1435 Р 134); жаловаль. 
намь... ЛитаворЕ ХребЕтовичЕ на зємяне ДорогицЕКихЕ, 
на Нагорку а на ІІГьпицу, абьі они земли его забрали ве 
ТОМЕ его именьи, КОТОрОе МЬІ ему дали ВЕ ДорОГИЦЕКОМЕ 
повете (Краків, 1489 РИБ 432—433); жаловалЕ намЕ князь. 
Костєнтине Крошинскїй на Бориса, звалЕ мя, господару, 
БорисЕ татемЕ, будучи ве Смоленску, абьіхЕ я семь волос¬ 
тей твоеи милости... закралЕ 6єзе даниньї... вашое милос¬ 
ти... и тєже абьіхЕ переималЕ 6ьіле ве него ве Мошне (Віль¬ 
на, 1495 АЛМ 83). 

2. (мети — у постпозиції) щоб, аби (92): а на крвпо(с)) 
то(г) листа привБ(с)ли єсмо наша пєча(т) абьі то крвпко 

здєржа(т) (Молодечно, 1388 Р 43); тогди кроль господарь 
посла(л)ь мнє а бьіхь межи ними розьіха(л) и оуграничшгь 

І (Галич, 1404 Р 68); ино мьі послали вижа замку Браслав- 
| ского, пана Хацка до зємяне БраславскихЕ... также до- 



ЛБЬІ — 64 — АВРАМЬ 

боярь Хмелньїцкихь... абьі до нась прьіиехальї и зь па- 
номь Карпомь потокмьільїся (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 
7); а пак ли не мочї имє(т) с то(г) спросити а вьшнти тогди 
дати и тотьі двб тисвчи зла(т) оугорскьі(х) абьі на(м) оупо- 
кои бьі(л) аби зє(м)лб наша дале не гьібла (Васлуй, 1456 
ЗСФ); што ваша милость мне очивисте гіриказали и двора- 
пина своего пана Стецька Шишку прислали, абьіхь оть 
еашей милости князю Михайлу Санькгушковичу прика- 
заль да и тьімь земяномь... Ино я с тьшь двораниномь... 
до князя Михайла посьілаль (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 
8/IV, 20); а то(т) староста имєєть ємоу ласкьі оу на(с) шоу- 
кать, абихомь прїпоустїлї єго ко справи (XV ст. ВС 38 зв.); 
Тогдьі имаєм с обох сторон послати своих панов, абьі та- 
ково-и ричи досмотрили и справєдливост оучинили (Гир- 
лов. 1499 ВО II, 424—425); 

(повторюється перед присудком однорідного підрядного 
речення) (2); та(к) сА єднали и(ж)бьі... па(н) мань з дитми 
своими да(л) по(д)бньі день паноу михаилоу, абьі вишли 
с паньї и мєжиаши и сь и(х) старьі(м) привилиє(м), абьі 
дали и оузнамєнали паноу михаилоу тоть оувє(с) хотарь 
(Сучава, 1452 Собі. II, 422); 

(у препозиції) (3): про(т) абьі коро(л) бьі(л) бзпєчнишии 
(так.— Прим. вид.) оу нашеи служби и оу правди коли сА 
вороти(м) сложи(в) той слю(б) тогда хочемь кголдова(т) 
королє(в) и єго королици (Молодечно, 1388 Р 43); Абьі 
тогдьі тьіе речи вьшгь вьіраженньїе на вечньїе часи и веки 
могь тоть листь Нашь (? — Познач, вид.), виразивши ни- 
жей именами светки при томь бьільїхь, оньїмь дали есмо 
и печатью нашою змоцнили (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); Абьі 
оусїльнїкомь смєлость о(т)нАта оуставлАємь колї шлА(х)- 
тА шлА(х)тїча забьє(т) за головоу шєстьдєсА(т) гривень 
(XV ст. ВС 24 зв.). 

3. (означальні — у препозиції) буцім, ніби, що (1): И мьт 
...питали: маешь ли на кимь на него доводь, абьі онь 
семь волостей нашихь закраль (Вільна, 1495 АЛМ 83). 
Див. ще БЬІ1 
АБЬІ2, АБИ част. (123) (модальна) щоб, аби (122): 

ЛезіїіЬу чуагпозіі репіегеі рогусгопусЬ пе чусгіпйа, аЬу... 
зисіі 5\тс>)ети, іиіи газіаті окагаї (Луцьк, 1388 2РЕ 107); 
а таки(ж) коли мєдоу прцвєзоу(т) о(т) свои(х) пасикь абьі 
не платили мита ино оу Асо(х) (Сучава, 1453 ПГОВ); 
а до ти(х) припасни ни(к)кто (!) аби не има(л) нн жадноє 
дило али аби има(л) дило єпискоупа нашєго о(т) Радовцє(х) 
нли дворници и(х) (Сучава, 1479 ОС 141); А Ьгапіса пазго- 
гпи позиаагьіті луеіікоти кпіа25і\уи з імюіеіи гетіеїи 
аЬу Ьуіа ро сіа\употи (Вільна, 1494 ЯОІІ,389); коли по- 
хочєть Стєфань воєвода, або и тими рази, кого всхочєть 
своихь пословь послати... навєдити зьдоровья дочки своєє... 
и внука своєго, абьіхмо єго посломь давали добровольноє 
нроєханьє (б. м. н., 1496 ВО II, 405); абьі ка(ж)ньіи варо- 
вальсА своємоу соусєдоу шкоди чїни(т) (XV ст. ВС 25); 
а ... кто боудє(т) г(с)п(д)рь нашєи зємли, а то(т) а би 
и(м) оутвь(р)ди(л) (Сучава, 1500 Сові. 3. 234); 

(повторюється перед присудком) (І): И тєжь абьі ихь 
люди сь чоужьіхь зємль межи єго людей мєжьі Волохь 
абьі нє било (Вільна, 1498 ВО II, 412). 
Див. ще БЬІ2, ДАБЬІ. 
АВА спол. (4) (мад. ауа£у) (зв'язує члени речення — роз¬ 

діловий) або ж, чи то: А коли привєзоут Ливовчанє соук- 
на... а оу ньіх никто гвалтом без пинизєи ни один локот 
нє могль оузвти, ни митник, ани боАрин, ава ни ми сами 
(Сучава, 1460 ВО II, 275); и имают нас остєрєгатк и обо¬ 
ронити... от каждого на сввти язика, и от Тоурковь и от 
Татар и от Оугорь, ава и от поганина и от христианина 
(Сучава, 1468 ВО II, 302); Про тож ни один болврин, ани 
соудєц, ани митник, ава ни один наш слоуга или болБрин 
да нє смбют брати мито от товара монастирского (Путна, 
1471 ВО І, 159). 
АВГУСГЬ, АВГУСТ, АУГОУСТЬ ч. (66) (цсл. авьгоусть, 

ер. аНуошто?, лат. аи^изіиз) (назва місяця) серпень: писань 

в лб(т)^.5Ци агоуста Д днь (б. м. н,, 1400 0/£«А» 433); оу 

сочавБ вль(т)^ зцкв м(с)ца августа в днь (Сучава, 1414 

ОІД«А» 441); писань оу пєрєвалєхь... мисАца Авгоуста сє- 
мого на(д)цА(т) ДнА (Перевали, 1440 Р 142); На то єсми дали 
нашь листь... оу СамборЕ мсцА авгус оу третин день 

(Самбір, 1458 Р 169); Писан оу Чєрлєховв, августа 0 дєн, 
индикт трєтий (Черлехів, 1485—1500 А5 1, 121); Писань 
у Вильни, Августь 10 день. Индикть 13 (Вільна, 1495 АЛМ 
84); пса(н)... В лБ(т)=^3$ м(с)ца авгоу(с) Д днь инди(к) в 
(Пустинька, 1499 ПИ № 3). 
ФОРМИ: наз. одн. августь, август 5 (1440 Сові. II, 66; 

1444 АЗ І, 42; 2-а пол. XV ст. АЛМ 9; 1495 АЛМ 84; 1496 
АЛРГ 72); аугоусть 1 (1436 Со$і. І, 474); зам. род. мБсА- 
ца авгауст 1 (1494—1495 АЛРГ 59) ; аугоуст 1 (1499 В О 
II, 131); род. одн. августа, Авгоуста, авьгоусьта 11 (1413 
ОБРИ 115; 1414 ОІР«А» 441; 1424 ДГВВ: Р 100; 1438 
ОВАс 28; 1440 Р 142; 1447 АрхЮЗР 8/IV, 11; 1485—1500 
АЗ І, 121; 1486 АкЮЗР І, 295; 1497 А5 II, 112 і т. ін.); 
авгоу(ст). авгоусґт) 6 (1426 Сові. І. 179: 1428 Сові. І. 221: 
1435 Сові. II, 680; 1444 Сові. II, 208; 1445 Соєі. її, 226); 
авгу(с), авгус 4 (1422 0/р«А» 35; 1437 Сові. І, 530; 1447— 
1492 ЛКНБ‘ 1458 Р 169; 1499 ПИ № 3); аугуста 4 (1403 
Р5 338; 1421 АЗ 1, 27; 1436 Сові. І, 476; 1448 Сові. II, 
738); агоуста 1 (1400 £>/Р«А» 433); ауста 1 (1478 ЗРМ); 
ау(г)ста 1 (1448 Сові. II, 735); аугоу(с) 1 (1472 0/Р«А» 
530); аугс(т) 1 (1436 Сові. І, 482); ск. я. ау(г), ауг 24 (1429 
П/Р«А» 455; 1438 Сові. II, 27; 1443 Сові. II, 185; 1447 
Сові. II, 289; 1455 Сові. II, 544; 1459 ВО 1, 35; 1469 ВО 
І, 46; 1470 ВО II, 310; 1479 Сові. 3. 102; 1488 ДГСВМЦ 
і т. ін.); ав(г) 3 (1454 Сові. II, 509; ПГПММ; 1489 ПГВСР); 
а(г) 1 (1447 Сові. II, 732). 
АВЄРЄЩИЄ мн. (1) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві): тб(м) мьі... жаловали єсми єго особною нашєю мл(с)- 

тїю и дали єсми єму два села... на имь жидєщїє и авєрє- 
щиє (Сучава, 1438 Сові. II, 7). 
ФОРМИ: наз. авєрєщиє (1438 Сові. II, 7). 
Див. ще *АВЄРОВЦИ. 
*АВЄРОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі алєксандрь воєвода..* чинимьі знаємо... ожє 
єсми оучинили с нашою... радою... и дали есмьі стьи єп(с)к- 
пии нашои... два села авєровци што на сучавц а другоє 
село грьцькоє (Сучава, 1403 ДГАА). 
ФОРМИ: знах. авєровци (1403 ДГАА). 
Див. ще АВЄРЄЩИЄ. 
АВИВЬ ч.(1) (особова назваг г/;.'А(Зфо£): фроль, лаворь... 

авивь... святьш григории чюдотворєц... все чюдотворци 
(Краків, XIV—XV ст. ОБРН 112). 
ФОРМИ: наз. одн. авивь (XIV—XV ст. ОБРН 112). 
АВРААМЬ див. АВРАМЬ. 
АВРАМЄЙ ч. (1) (особова назва, цсл. Аврамии, гр. ’ А пра¬ 

цює, гебр. АЬгаЬат) Аврамій: А при томь бьіли светки 
наша рада: архимандрить пєчєрский Аврамєй, а кнАз 
Йван ПутАта (Київ, 1437 АЗ І, 84). 
ФОРМИ: наз. одн. Аврамєй (1437 А5 1, 34). 
АВРАМОВИЧ ч. (І) (особова назва): А при томь бьіла 

дочка моА... МарА СємєноваА РовєнскаА... пан Фєдко 
Аврамович дворанинь (Ровно, 1488 А5 ї, 242). 
ФОРМИ: наз. одн. Аврамович (1488 АЗ І, 242). 
*АВРАМОВЬ прикм. (1): А пак привилїи Аврамово, 

що имал он на тоє село от нас жє... а тотьі єго привилїи, 
ажє сіз коли изьявАт, а они да нє имают добоувати на сїє 
наше привилїє (Сучава, 1493 ВИ II, 22). 
ФОРМ 14: наз. одн. с. Аврамово (1493 ВО II, 22). 
Пор. АВРАМЬ. 
АВРАМЬ, АВРАМ, АВРААМЬ, ЛАВРАМ ч. (13) (особо¬ 

ва назва, гр. ’Лрраар,, *Аррсе|ц, гебр. АЬгаЬат) Аврам: а при 
томь бьіли старци Печерского манастьіра Яублянски Іона 
Авраамь ключникь, Нифонть Святаго Михайла Златовер- 
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хого (Київ, 1398 ДГПМ); продали есмо мито володими(р)- 
скоє... єсю а товарьішоу его Аврамоу (Петрків, 1489 АМВ); 
мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша 
прАд нами... слоуга иаш Сима БєнА и сестра єго Моуша 
и братанич их Боуда и плємєниковє их Аврам и плємєница 
єго Стана... и продали свою правоую отниноу (Ясси. 1500 
ВО її, 175). 
ФОРМИ: наз. одн. Аврамь, Аврам 5 (1490 БО І, 442; 

1493 ВВ II, 22; 1497 Сові. 3. 223; 1500 ВИ II, 175); Авраамь 
1 (1398 ДГПМ); зам. род. оу руки Лаврам 1 (1479 ВИ І, 
221); зам. дав. слоуз'Ь' (Ав)рам 1 (1472 ВО І, 221); дав. одн. 
Аврамоу (1489 АМВ; 1490 ВО І, 442; 1497 Сові. 3. 223; 
1500 ВО II, 175). 

*АВЬГОУСЬТЬ див. АВГУСТЬ. 
АВЬРО ч. (5) (особова назва, молд., цсл. А верни и, ер. 

’АРфхюд) Оверкій: ми Стєфан воєвода... (знамє)нито 
чиним.., ожє прїидє прАд... оусими нашими молдавскьіми 
бояре слоуга наш Авьро... и продал свою правоую (отн)и- 
ноу (Сучава, 1491 СУО 3); И оуставшє наши слоуги Тоа- 
дєр и плємєник єго Сима... та заплатили... л злат татар- 
скьіх... слоуз'ь нашємоу Авьроу (Сучава, 1492 ВО І, 506). 
ФОРМИ: наз. одн. Авьро (1491 СУО 3); дав. одн. Авьру 

(1490 ВО І, 397; 1491 СУО 3; 1492 ВО І, 506). 
Див. ще АВЬРОУ. 
АВЬРОУ ч., невідм. (2) (особова назва, молд., цсл. Авєр- 

кии, ар. ’Арєрхюд) Оверкій: И заплатили наши слоуги Сн- 
ма и брат єго Авьроу оуси тоти вишєписанни пин'Ьзи 
(Сучава, 1490 БО ї, 397); ми Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ожє прїидє прАд нами... слоуга наш Авьроу... и 
продал свою правоую отниноу (Сучава, 1492 Ви І; 505). 
Див. ще АВЬРО. 
АГАПИЄ ч., невідм. (1) (особова назва, молд., цсл. Ага- 

пии, ер. ’Ауалюе) Агапій: тЬмь ми... дали и потврьдили 
есмо имь... монастирь, на оустиє брьльдецй, гдє агапиє 
(Сучава, 1448 Со5^. II, 323—324). 

* АГГЄЛЬ див. * АНГЕЛЬ. 
АГЬТА ж. (1) (особова назва, цсл. АгаОа, ер. ’АуаОт|) 

Агата: и пак оу том... прїидє прАд нами... НастА... и 
прода(ла) свою правоую отниноу и вьїкоуплєнїє, єдноу 
фалчоу винограда... що же бьіла коупила тотоу фалчоу 
винограда от Агьта, жєна Кариак Лєоуринци от Хрьлова 
(Гирлов, 1499 ВО II, 147). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. (от) Агьта (1499 В О II, 147). 
Див. ще *ОГА0ЬЯ. 
*АДАМАШЬКА ж. (2) (ста. асіатазгек, лат. абатаз- 

сиз) адамашка: А на кажьдии годь мають намь дати чоломь- 
бит(ь)я по сороку локогь адамашьки (Краків, 1487 РИБ 
226); послано кнАзю... шоуба собольА волочонаА акса- 
митомь або адамашькою (б. м. н., 1488 УКТ). 
ФОРМИ: род. одн. адамашьки (1487 РИБ 226); ор. одн. 

адамашькою (1488 УКТ). 
АДАМЬ ч. (3) (особова назва, ер. 'Абар,, еебр. Асіагп): 

А при томь бьіли... пань адамь орєцкии, пань михаль 
оугринь ваповєцкии (Перемишль, 1391 Р 45); пис(ань) 
оуСочав-Ь, от Адама (Сучава, 1468 ВО її, 303). 
ФОРМИ: наз. одн. Адамь (1391 Р 45; 1433 Р 122); род. 

одн. Адама (1468 ВО II, 303). 
* АДАШЬ ч. (1) (особова назва, пор. Адам): мьі Стєфан 

воєвода... знаменито чиним... ожє тотьі истиннїи наши 
слоуги... синове Лазора Адаша, н плємєник их Иванко... 
жаловали єсми их особною нашєю милостїю (Сучава, 
1495 ВО II, 248—249). 
ФОРМИ: род. одн. Адаша (1495 ВО II, 249). 
АДНО див. ОДНО. 
АЖ1 див. АЖЬ Ч 
АЖ3 див. АЖЬ2 
АЖБЬІ1, АЖЬБЬІ, АЖБИ, АЖЬБЬЇ спол. (33) (при¬ 

єднує підрядні речення) 1. (додаткові—у постпозиції) 
щоб, аби (15): Сосгіето (!) іезШЬу Іак гаізіо шуіпік зг(о 
ЬгаІ па пісЬ, а2 Ьу ]ако го7.Ьо]пік кагап Ьуі (Луцьк, 1388 

ІРБ 105); возрєвшєєсмо на на (!) єгов'Ьрноую службу и хо 
тАчє по нємь аж бьі тьімь лВиєн и в'Ьрн'Ьи намь... послу- 
жиль... даємь ємоу... и оставлАємь... при вс'Ьмь што коли 
коупиль (Краків, 1394 Р 54); мьі возр-Ьвінн на єго верну 
службу и хотАчє по н'Ьмь аж бьі намь вєрн'Ьи послужи(л)... 
дали єсмо и даємь наше село надЬєво (Львів, 1399 Р 59); Про 
тожь напоминаємь твою милость твоєму сь нами запису 
и подьлугь присяги нашоє. ажь би єси намь рачьіль бити 
радень и помоцонь напротивь того нєпрьіятєля нашого, 
вь нашу пригодоу н потребу (б. м. н., 1498 БО II, 414); 
и мьі о том писали до ключника лункого... аж бьі сА о том 
доведал (Вільна, 1499 АЛРГ 94); 

(з відтінком припущення, сумніву) ніби, буцім (4): 
И Костянтинь рекь... а рєкь я то тобе, коли мовиль, на- 
зваль татемь, ажь бьіхь я господарскихь семь волостей 
закраль и сему вь тебе вь МоїшгЬ переписаль (Вільна, 
1495 АЛМ 83); И Гл'Ьбь рекь... самь же почаль еси Сов'Ь 
свЬтчити на третюю часть, ажь бьі бьіла вь томь запису тре¬ 
тяя часть ему записана (Вільна, 1495 РИБ 620). 

2. (мети — у постпозиції) щоб, аби (4): А длА лепшое 
твердости того моего листа, я Стенань Гуща биль есми 
чоломь господи ну владьїц'Ь... ажбьі ихь милость печати 
свои приложили кь сему моєму листу (Луцьк, 1449 АЛМ 
8); силовали сЬ есми, аж бихмо пришли на обичаи прєдков 
наших (Коломия, 1485 БО II, 371); и тьі нмь помочь да- 
ва(л) в нашомь мите ажь бьі мито нашо непонижалосА 
(Краків, 1487 АМЛ); А вьі би тежь прнсАгоу свою пере(д) 
его мл(с)тью вдєлали а(ж)би г(с)дрь вашь запись сво(и) 
да(л) посломь его мл(с)ти (б. м. н., 1496 ОПСВВ); 

(у препозиції) (1): ргЬчи которьш жь в часу бьівають 
аж би не проминули сь проминучимн часи подобно єсть 
им'Ьли ли би прнити кь будущои знаємости аж бьі в'Ьчистью 
листовь бмльї потвєржєньї (б. м. н., 1424 Р 99). 

3. (умовні — у препозиції) якщо б, коли б, якби (5): 
а его бо(г) нє дай аж бьі воитко с дЬтками с того св^та 
сщєль што 'Ь им'Ьль с прибковою сестрою с алжкою ТОГД'Ь 
има хм"Ьль прибко писанин положити воитковьімь ближ- 

ши(м) м ко(п) а сулимовь им'Ьти (Львів, І412 Р 81): а єго, 
бжє нє дай, аж бьі сА що стало над нами самими, алибо над 
нашими паньї, а зємлАмь мирь правьі держати и в-Ьчии, 
нєроушєньї (Ясси, 1445 Сові. II, 726); а до то(г) часу н до 
того дн'Ь, аж би(х) сА па(к) нє могло на(м) стати тако(г) 
миру и тако(г) покоя, яко бихо(м) могли имь то(у)ю спра- 
вє(д)ливо(ст) оучинити, а они оужє имаю(т) и другн дє(н) 
напрє(д) оуложити (Сучава, 1457 Сові. її, 810); а бож(е) 
того не дай, ажби сА што мїло на до мною стати, тогдьі 
до моеіь отчини до ГолчА не нмають ничого имЬти братя 
моя ни ближнии мо'Ь (Острог, 1466 А5 1, 60—61); 

(в інтерпозиції) (1): На котороумь соимЬ тоти панове 
сь (о)бох сторони, одною волею тоутож на том мїстьцА 
под Хотинємь, аж би била божїа вол'Ь и господарю крол’Ь 
єго милость и господарю Стєфана воєводи на то, и дроуги 
снємь посполита оу тиждень по свАтомь Юрїи наиближ- 
шимь положили (під Хотином, 1467 ВО II, 297). 

4. (підметові — у постпозиції) щоб (1): слушно єст 
ажби вчинки людьскии которьшжь (сь) часомь отходАт 
достаточньїмь свєдєтствомь листовь и на потомь будучимь 
бьілиби явни (Вільна, 1499 АЗ І, 117). 

5. (означальні — у постпозиції) ніби, наче, неначе, мов, 
немов (1): далєи тьш то исьтьіи листи мистрови посл'Ьднии 

м'Ьли в соб'Ь таковоую рЬчь... ажьбьіхо(м) которьіи стьі(м) 
то мистро(м) хотЬли держати тадьшки о єднаньє покоя 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
АЖБЬІ2 част. (1) (модальна, розпочинає спонукальне 

речення) аби, щоб, хай, нехай: р'Ьчи котории жь в часу 
бьівають аж бьі иє проминули сь проминучимн часи 
подобно єсть имїльт ли бьі прнити кь будущои знаємости 
аж би в'Ьчностью листовь бьільї потвєржєни (б. м. н., 
1424 Р 99). 
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*АЖ-ГЄРИИ — 66 — АЖОУДЬ 

*АЖ-ГЄРИИ ч. (і) (особова назва, тюрк. паоі-§іге)): 
а мьі имаємо их твердо... держати... и николи на волю 
их не поустити, ани вьідати их... ни до Литвьі, ани до Ба- 
сараб, ани царєви Аж-Гєриєви (Сучава, 1462 ВЕ) II, 292). 
ФОРМИ: дав. одн. Аж-Гєриєви (1462 БО II, 292). 
АЖЄ1, АЖ'Б спол. (155) (приєднує підрядні речення) 

1. (додаткові — у постпозиції) що (127): Мьі кнА(з) 
Фєдорь любортови(ч) знаємо чннимь... ажє г(с)дрь 
нашь... и єго кролєваА... дали ми землю... на имА 
сввєрскую (Віслиця, 1393 Р 50—51); мьі великим ко¬ 
ро^) влодиславь... знаємо чинимб... ажє нашь вєрньїи 
слоуга данило дажбогови(ч)... послужиль намь (Краків, 
1394 Р 53—54); а се азь влдка иванЕ из луцка знаємо чиню 
всБмб ажє да(л) ми г(с)дрь мои вєликьш король митрополью 
галицкую (Опатів, 1398 ЗЛЕІК); Мьі ВладиславЕ... ко¬ 
ро^) пол(с)ки... чинимьі знаємо... ажє слуга нашь вєриьш 
ца(н) ходко чємєрєви(ч) послужи(л) на(м) верне (Львів, 
1399 Р 5?); а слюбуємь и слюбили єсмо за романа, ажє има- 
єть романЕ служити нашєму г(с)дрю, кролю влодиславу 
(Берестя, 1400 Со5і. II, 617—618); Мьі... оу єдин(с)тве 

воли нашєи ... осудили єсмн и осужАємЕ ажє г(с)дрь иашь 
кроль влодиславЕ... ближши єсть к тому мБсту (Медика, 
1404 Р 69—70); даємо вбдомо симе наши(м) листоме... 

ажє балица воєвода... СЕзидашє црковь ве имє стго архаг- 
гла Михайла (Сігет, 1404 ГМ)\ купець дасть свою ввру, 
ажє нє имаєтЕ заповБданьїи товарЕ на свои возе (Сучава, 
1408 Сові. її, 632); мьі кнА(з) вєдорь любортови(ч) чинїмьі 
то знамєнїто ... ажє прїшє(д) прє(д) на(с) па(н) игна(т) 
облазнїцкии жалова(л) и позва(л) па(н) юрь дбдошицкого 
кгоурь(гє)шєви(ч) ажє ємоу взА(л) вєпрБ вь єго доубровБ 
(Зудечів, 1421 Р 95); и то и бщи визнали ажє влДчни люде 
слбде гонАть по лисичии бро(д) (Погоничі, 1422 Р 98); 
и стали єсмо на томе, ажє имаємЕ записьі держати на- 
ши(х) пєрє(д)кове вБрнА (Серет, 1445 Сові. II, 729); и 
дали єсми Ива(н)кови... по обьічаю аби псшо(л) ива(н) 
са(м) СЕ КД ПрИСБЖНИЦИ и щоби присБгну(л) ис ними ажє 
ива(н) исе своими братїами соу(т) оунуки ку(п)чичєви по 
и(х) матєри такождє ажє су(т) и марушки и ми(х)нови ти(ж) 
оунуки (Васлуй, 1474 РГС); Мьі то знаємь ажє они роска- 
жоуть твоєй милости (б. м. н., 1496 ВЕ) II, 401); 

(у сполуч. ажє абьіхом) щоб, щоби, аби (1): мьі Стє- 
фаи воєвода... явно чиним... ажє мьі слюбоуємь... то гос¬ 
подарю... королеви полскомоу... ажє абьіхом єго ми¬ 
лости верни и справєдливи бьіли (Сучава, 1462 ВИ II, 292). 

2. (умовно-часові — у препозиції) якщо, коли, як (13): 
ажє поидєть оугорьскьіи король на литву польскому коро¬ 

леви помагати (б. м. н., 1352 Р 6); а доспсова днєажє нє 
викупить єго на тоть рокь имбєть держати то село опАте 
до другого року (Львів, 1386 Р 31); Ажє будєть ва(м) на- 
добБ помочь на кого иа ворога вашєго Азе самь єсмь го¬ 

тове за того тобв на помочь (б. м. н., 1392—1393 РФВ 
171); Ажє що коли тьіА вьшієписаїш, Ивоул и Негра, 
или боудї кто от их плбмєнє имоут починати на пана Иг- 
ната... да заплатит... заввска й роу<бли срєбра) (б. м. н., 
1440 йВАс 32); а тотьі єго прнвилїи, ажє сб коли изьявАт, 

а они да нє имают добоувати на сїє наше привилїє николи 
иа вбки (Сучава, 1493 Вй II, 22); 

(у сполуч. ажє п а к б) якщо ж, коли ж (1): ажє пакь 
тих ємоу нє достанєтЕ тогда що би било братїАмь єго 
(Сучава, 1429 Сові. І, 242); 

(у сполуч. є с т ь л ї а ж є) (1) див. ЄСТЛИ 1; 
(у постпозиції) якщо, коли (1): и николи того нє хочємб 

порушити, а ни противБ тому бити, на вбкн вбчньіА, ажє 
иамь господарь нашь, король, кривди нє оучинитЕ оу на¬ 
шєи зємли и оу моєи отчинн и оу моєи во всєи граници 
(Дольний Торг, 1411 Сові. II, 638). 

3. (підметові — у постпозиції) що (4): 3\¥ІсЗое7по Ьп- 
сІеіЬ казгсІоши кіо коїу па згіу Іізі угогсІгііЬ, аге з\уі(1ото 
тпу рапи Мік1УзсЬо\уу АІехапФчтсги... 02е ргізгосізгу 

тихоне зразсгепіе 2аІо\уаіі па Рапа Мігозіа\уа згсгоЬу 
оп киго1о\У52С2І2пи сіеггаї росі зоЬоуи (Галич, 1413 ОЬ 
48); комоу имє(т) сЕ видБти, ажє имаєть кривда о(т) тьі(х) 
людей ис тА(х) сєла(х), а о(н) да и(х) ишчє(т) прА(д) игоу- 
мєно(м) о(т) нБмца (Давидове Село, 1446 Сові. II, 251); 
ино тоу(т) били мно(г) рБчи, заноу(ж) паноу кости сА ви- 
дбло ажє мало имає(т) за свои пинБзи (Сучава, 1449 Сові. 
II, 385). 

4. (означальні — у постпозиції) що (5): исталасА тор- 
гувлА межи добрими людми межи боярьі и межи крилоша- 
ни стго ивана ажє пани хонька васковая дАдьковича жє- 

на... продала єсть тотб мунастьірь за к гривень сєрєбра 
вбсного (Перемишль, 1378 Р 25—26); тбмь ми... дали єсми 
ємоу оу иашєи зємли оу молдавскои села на имб собра- 
нєць... и васковцїи, мишино село, ажє мишб загубиль своє 
имбнїє оу хитлБньстви и боудници михаила кошчїєвича 
ажє и оне загубиль оу хитлБньстви (Хотин, 1435 Е)ІД«А» 
465); але кому сб оузри(т) кри(в)да ажє имає(т) о(т) ти(х) 
люди и(с) тА(х) сєла(х) боу(Д) оу чо(м)... а они да тБжоуть 
и да иштоу(т) и(х) прА(д) нгоумєнє(м) (Сучава, 1472 
0/Я«А» 530). 

5. (способу дії — у постпозиції) що (2): тогда аксакь 
пришоль такь тайно на нась ажє нє било намь никакоБ 
вбсти а ни слова алижь о(у)зрБли єсмо єго оу нашои дєр- 
жавБ (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); и на болшю крБпость 
нашєго осужєниА помочноє взАли єсми оу кролА под- 
лугь нашєи зємли обьічаА а то тако ажє король заплативь 
пА(т) соте гривень тьіме панА(м) има вєчисто, дєржА(т) 
(Медика, 1404 Р 70). 
Див: ще АЖЄТ, АЖЬ1, ЄЖЄ, ЄЖЬ, ИЖЄ3, ИЖЄТЬ, 

ИЖЬ2, ожє, ожь, АЖЄ. 
АЖЄ2 наст. (2) (підсилювальна) (у сполуч. ажє до 

вказує на межу в просторі або часі) аж до: знаменитосте 
чинимьі... ижє мьі романь воєвода молдавьскии и дбдичь 
оусєи зємлб волошьскоі о(т) плонини ажє до брєгу мор А... 
слюбили єсми... владиславови... королеви польскому (Су¬ 
чава, 1393 Сові. II, 607); Ми... ІоСтєфан воєвода... слюбоу- 
єм... иж от тих мБсть наперед сб прБрєчєнньїм... Яном 
Олбрахтом, кралєм полским... о... шкоді и кривди, под 
которим колвє (!) часом оучинєннх, ажє до нинбшнбго 
днє. а мьі имаємо имбти ... мио (Гиолов. 1499 Вй II 419— 
420). 
Див. ще АЖЄЛЄ, АЖЬ2, АЛИЖЬ 2. 
АЖЄБЬІ спол. (2) (приєднує підрядні додаткові речен¬ 

ня — у постпозиції) щоб, щоби, аби: а коли бьіхми то(г) 
нє пополнили и нє заплатили пан(у) михаилу на тотьі дни 
вьішепнса(н)ньі(х), а мьі сА по(д)даємь ажєби оузА(л) 
оу нашємБ имбнии оу карловБ пА(т)дєсАтб волове (Сам- 
бір, 1459—1460 ЗНТШСЕШ, фотокоп.); єсми била чолом... 
королю єго м<и)л<о)сти Казимеру, ажебьі... допустил 
мене ко имєнАм моим (Ровно, 1488 АЗ І, 241). 
АЖЄЛЄ наст. (1) (підсилювальна) (у сполуч. ажє- 

л є... до вказує на межу в просторі) аж до: але коли... 
оусхочє(м) поєхати пєрє(д) нашєго милостивого пана... 
аби на(с) мирно глєитовали... и(с) нашєи граници до на¬ 
шєго милостивого пана королА... и па(к) о(т) нашєго пана 
ажєлє па(к) до нашєи граници (Серет, 1453 Сові. II, 766). 
Див._ще АЖЄ2, АЖЬ2, АЛИЖЬ2. 
АЖЬ'Г спол. (І) (стп. агеб) (приєднує підрядні речення 

способу дії — у постпозиції) що: так єсми єму продал, ажєт 
нихто з ближних моих... ани мои прирожоньїи ближнии... 
нє мают в то сА вступати (Берестя, 1466 А5 І, 62). 
Див. ще АЖЄ1, АЖЬ1, ЄЖЄ, ЄЖЬ, ИЖЄ2, ИЖЄТЬ, 

ИЖЬ2, ожє, ожь, ажє. 
* АЖОУДЬ ч. (3) (назва містечка у Молдавському кня¬ 

зівстві): А кто повєзєтб соукно до Басараб, дати имєт 
на головнем мьітб оу СочавБ от гривноу три гроши... а оу 
Ажоуда... от воза в з лати (Сучава, 1460 В О II, 274); ми 
Стефан воєвода... знаменито чиним... ожє... Щербан и 
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Брьидоушє... продали свою правоую отниноу... половина 
село от Шєкан, вишнЕА част, по вишє Ажоуда (б* м. н., 
1494 БО її, 38). 
ФОРМИ: род. одн. Ажоуда (1460 БО II, 274; 1494 БО 

II, 38). 
АЖЬ1, АЖЬ, АЖ спол. (16) (приєднує підрядні речення) 

1. (додаткові — у постпозиції) що (11): будєть вєдомо 
оусємь хто коли видить грамоту(с) а любо сльїшигь чтучи 
ажь Азь ланко... та(к) єсмь оумолвиль... со кнмзємь ски- 
ригаиломь... што жь... дати ми двєстє рублеві кнзю ски- 
ригкаилу (б. м. н., 1387 СП № 12); відомо даємь нашє¬ 
му бра(т) ажь єсмь сель на столЕ великого црства (б. м. н., 
1392—1393 РФБ 170); а кажєть, ажь онь тому нє радь 
бмль, щто которьіи дєла нинє вамь сь нимь такь стали сє 
(б. м. н., 1499 БО II, 448); 

{у сполуч. ажь ш т о) що ж (1): Такє(ж) тьіми часн г(с)- 
дра нашого люди пришли с тоурє(ц)коє зємьли... и повєдили 
г(с)дрєви нашєму ажь што тамь сльїшали в зємли тоурє(ц)- 
ко(и) (б. м. н., 1496 ПДБКА 61). 

2. (умовно-часові — у препозиції) якщо, коли, як (3): 
Тє(ж) ажь которьій мАтє(л) алюбо иньшоую рє(ч) возмє(т) 
оу ко(г) своєю волею имєє(т) ємЖ за сА вЕрнЖ(т) (XV ст., 
ВС 29 зв.— ЗО); А пак аж сА прилоучит та побЕгнєт нЕ- 
которїи боярин... кроулЕ єго милости до нас... тот бьі имал 
одослати сЕ до своєго господарю до кролЕ єго милости 
(Гирлов, 1499 БО II, 421); 

(в інтерпозиції) (1): и тьіми разьі ажь богь дасть по(д)- 
ближаємься та(м) по(д) оукраини к тьімь нашьімь пань- 
ствомь (б. м. н., 1496 ПДСББ). 
Див. ще АЖЄ1, АЖЄТ, ЄЖЄ, ЄЖЬ, ИЖЄ2, ИЖЄТЬ, 

ИЖЬ2, ОЖЄ, ОЖЬ, АЖЄ. 
АЖЬ2, АЖ част. (21) (підсилювальна) (переважно у спо¬ 

лук. з прийм., що виражають просторові або часові відно¬ 
шення) аж (19): а потомь пустивьши Чьіжовку вь право, 
а вь лево Ротовькою поступуючи, недалеко села нашого 
Своза, ажь ку Пруднику йду чи (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/VI, 2); грань... одь леса ажь до урочища Вирной дольїнн 
(Новоселиця, 1430 ГБКЛ 8); ажь тамь есмо, при той до¬ 
лини Кобельїку, застальї боярь Хмельницкихь (Новосе¬ 
лиця, 1430 ГБКЛ 7); а обрубь земленьїй тому именицу моє¬ 
му Лопавшомь... у верхь тое Смьіжали посеред речки аж 
до верьхов тое Смьіжали (Хрінники, 1472 АрзЮЗР 8/1II, 3); 
а... король... писал до пана старости и до нас, штобьі сА 
тою дЬлницею... нє дєлили до того часоу, поки аж б(о)гь 
дасть корол... боудєть оу кн(А)зствЕ литовском (Луцьк, 
1475 А5 І, 70); а тьіе Єсаки ажь мене братомь нарєчєшь 
вели дати (б. м. н„ 1484 ДМ); и они присАгнули и заве¬ 
ли по рЕчку по мЕзноую, а по кривицоу а(ж) до камє- 
иого бродоу (Вільна, 1495 БМЗД); 

(у сполуч. ажь и) аж (2): И тая Танка мешкала на дЕль- 
иицьі мужа своєго на вдов(ь)емь стол(ь)цьі до тьіхь ча- 
совь, поки пошла замужь... и какь... вжо пошодшьі... 
тую дЕл(ь)ницу... держала... ажь и до тьіхь часовь (Тро- 
ки, 1494 РИБ 560); и зася... тьіхь єго пословь... абьі тєжь 
добровольно єстє ихь пропускали... дорогою ажь и до гра- 
ницьі волоскоє (Вільна, 1498 Бй II, 412). 
Див. ще АЖЄ2, АЖЄЛЄ, АЛИЖЬ2. 
АЖЬБЬІ див. АЖБЬІ1. 
АЖЬ див. АЖЬ1. 
АЖЬБЬІ див. АЖБЬІ1. 
АЖ'К див. АЖЄ1. 
АЗЬ, АЗЬ, АЗ займ. (50) (цсл. азь)я: а сє азь влдка 

ивань из луцка знаємо чиню всЕмь ажє да(л) ми г(с)дрь 
мои... митрополью галицкую (Опатів, 1398 ЗЛЕІК)\ Азь 

рабь бжїи... стєфань по прозвищоу(ж) винць (б. м. н., 

1401 ЗКЄ)\ Сє азь рабь бжїи кнзь ан(д)рє(и) владимиро- 
ви(ч) приЕз(д)иль єсмь вь кїєвь (Київ, 1446 Р 154); И оустах 
азь господство мьі и заплатах оуси... с злат татарскьіх оу 
роукьі Мароушкьі (Гирлов, 1499 БО II, 154). 

ФОРМИ: наз. одн. азь, азь, аз, а(з) (1398 ЗЛЕІК; 1401 
ЗКЄ; 1433 Сові. І, 359; 1446 Р 154; 1453 Сові. її, 453; 
1462 БО І, 70; 1476 БО І, 215; 1488 БО І, 347; 1490 БО 
І, 436; 1492 БИ ї, 509; 1499 БИ II, 144, 147 і т. ін.). 
Див. ще Я» ЯЗЬС 
* АИНА ж. (1) (назва села у Біленському воєводстві) 

Гайно: И о(т)писаль єсмь своєи жєнЕ Кнгни марїи... имЕнїє 
прьвоє а иноу (!) словєнєскь могьілноє (Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: знах. одн. : а иноу (1446 Р 154). 
АКА (?) (1): тЕ(м) ми... дали єсми ємоу оу наше» земли... 

села,., балосинєщи и на поли на имА милотинєщїи... н на 
краковЕ гдє бьі(л) са(с) да(н) и да(н) влЕкь ака (? — Прим, 
вид.)у обЕ жоудєчїи (Сучава, 1442 Сові. II, 93). 
АКО див. ЯКО. 
АКОЖЬ див. ЯКОЖЬ. 
АКСАКЬ ч. (2) (особова назва, тюрк, а^5а^ «кривий, 

кульгавий»): тогда аксакь пришоль такь тайно на нась 
ажє нє бьіло намь никакоЕ вЕсти (б. м. н., 1392—1393 РФБ 
170). 
ФОРМИ: наз. одн. аксакь (1392—1393 РФБ 170); род. 

одн. аксака (1392—1393 РФБ 170). 
Див. ще АКСАКЬ-ТЄМИРЬ. 
АКСАКЬ-ТЄМИРЬ ч. (2) (особова назва, тюрк, а^5а^ 

«кривий, кульгавий», Іітиг «залізо», «залізний»): по тьіхь 

посланню... вьішоль на мене аксакь-тємирь жєлЕзнаА 
нога (б. м. н., 1392—1393 РФБ 170). 
ФОРМИ: наз. одн. аксакь-тємирь (1392—1393 РФБ 170); 

род. одн. аксакь тємирм (1392—1393 РФБ 170). 
Див. ще АКСАКЬ. 
* АКСАМИТЬ ч. (1) (стч., стп. акзагпії:, лат. ехате- 

їит, ер. є^аціто'у) оксамит: послано кнАзю вєликомоу 
те-є(р)скомоу шоуба собольА волочонаА аксамитомь (б. м. 
н., 1488 УКТ). 
ФОРМИ: ор. одн. аксамитомь (1488 УКТ). 
* АЛБА ж. (5) (особова назва, молд. «біла»): И оуставшє 

слоуга наш Жоуржа Кькьразь и сь своєю жєною (<в ориг. 
двічі.— Прим, вид.) Фєдкою та заплатили оусє исполна то- 
ти... пинЕзи... оу роуки слоузЕ нашємоу и сєстрн єго Алби 
(Сучава, 1487 БО І, ЗОЇ); а ми тако(ж)дєрє и о(т) на(с) 
єсми дали и потвердили слузЕ нашєму, глигору, и жєнЕ 
єго, а(л)бЕ, тоє прЕ(д)рєчєноє половина о(т) половина село 
(Сучава, 1500 Сові. 3. 234). 
ФОРМИ: дав. одн. А(л)бЕ 2 (1500 Сові. 3. 234); Алби ] 

(1487 БО І, 301); ор. одн. Албою (1487 БО І, ЗОЇ; 1500 
Сові. 3. 234). 

* АЛБАШЄВЬ прикм. (1): тЕмь мьі... дали єсмьі єму... 
села... близь бьїку по той сторонЕ, на долиноу што падає(т) 
проти(в) албашєва кєшєнєва, оу крьници (Васлуй, 1436 
Сові. І, 459). 
ФОРМИ: род. одн. ч. албашєва (1436 Сові. І, 459). 
Пор. АЛБАШЬ. 
АЛБАШЬ ч. (1) (особова назва, молд., пор. Албь, Албоу): 

а оу то(м) сєли дєсАть хьіжь татарскьі(х), на имА мамаи 
сь своими дЬтми и албашь сь дЬтми (Сучава, 1435—1436 
Сові. І, 494). 
ФОРМИ: наз. одн. албашь (1435—1436 Со5^. І, 494). 
Див. ще * АЛБОТЬ. 
* АЛБЄЩІИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): ТЕм мьі... дали и потвердили єсмо ємоу... села на 
имЕ: (половина) села от Албєщїи на Стєбникоу, и мЕсто от 
поустьіни (Сучава, 1469 БО І, 135—136). 
ФОРМИ: род. Албєщїи (1469 БО І, 136). 
АЛБИНА ж. (8) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): а хота(р)... горЕ до обрьшїє, та доводи (оу ал)бина 
(Сучава, 1428 СшС І, 224); ТЕм ми... дали... єсми ємоу 
оу нашєи зємли оу молдавскои... села на имЕ фоундєщїн 
на АлбинЕ (Сучава, 1484 БО І, 278). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. оу албина (1428 Сові. І, 

224); род. одн. албини 1 (1428 Сові. ї, 224); албьіиЕ 1 (1479 
БАМ 61); ор. одн. албинєю 1 (1428 Соя^. І, 224); Албьнєю 1 

5і 
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(1446 Созі. II, 247); місц. одн. иа Албин-Ь 2 (1428 Созі. 
І, 223; 1484 ВВ І, 278); иа Албини 1 (1484 ВВ І, 278). 

* АЛБЇА ж. (1) (назва селища у Молдавському князівстві): 
твм ми... дали єсмн ємоу оу нашим зємли оу молдавскои... 
селище двлино албїа на нарилоу (б. м. н., 1443 Созі. II, 
160). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. знах. албїа (1443 Созі. II, 160). 
АЛБО, АЛЬБО, АЛ спол. (18) (зв'язує члени речення) 

(розділовий) або, чи, чи то: сЬгезі’іапіп таіеГ гарІаШі 
аІЬо ргізіаЬоіи зіа осгізШі (Луцьк, 1388 7.РБ 103); знаме¬ 
нито бу(д) и сввдочно каждо(м) добро(м) кто коли на 
то(т) листь позрить албо усльіши(т) єго чтучи (Львів, 1412 Р 
81); Слюбоуємь таквжь и слюбили єсми и обАзоуєми сА 
тимь нашимь листомь, ижь какь рихло прєрєчєнии пань 
владиславь, кроль полскьі... приближитсА албо прїи- 
дєть до рускьі(х) зємль, прєрє(ч)нньі стефань воєвода нашь, 
имаеть прїихати обличнб (Сучава, 1434 Созі. п, 666); 
Я кн<А)зь Юри Василєвич Жаславский вьізнаваю сим 
моим листом кому будєт потреб єго ввдатн албо чтучи єго 
сльїшати, ижєт продал єсми пану Сємєноу Олнзаровичоу 
имєнє на Вольїни своє власноє (Берестя, 1466 А$ І, 62); 
а што коли кому буду чим должен, што будь <у> кого уз ял 
пенезей ал(!) чимь будь браль в кого, ино тьіе долги моє 
поплати зять мой князь Миханло (б. м. н.. XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 28); Я. Янь Никлевичь Подгаецький, сознаваю сим 
моимь листом, кому будеть его потреба ведати албо чтучи 
его сльїшати: Продал єсми своє имвнье отьчистое... па¬ 
ну Василю Хребьтовичу (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 
141). 
Див. ще АБО, АЛЄБО, АЛИ2, АЛИБО, АЛЮБО, ЛИБО, 

ЛЮБО1. 
АЛБОТЄЩЇИ мн. (4) (назва селища у Молдавському 

князівстві): А хотар той боукати зємли от хотара Албо- 
гещилорь почєншн от оустїє Сьрати долоув (в ориг. доло- 
у(в).— Прим, вид.) по бєрєгь Проута (Сучава, 1489 ВИ 
І, 373); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... 
дали и потвьрдили єсмьі... оу нашєи зємли оу молдавскои... 
села на имв: Стьнилєщ'іи, и єдноу сєлищоу оу томжє хо¬ 
тар оу на имв Алботєщїи (Сучава, 1493 В О II, ЗО—31). 
ФОРМИ: яаз. Алботєщїи (1493 ВВ II, 31); род. молд. 

Алботєщилорь (1489 ВВ І, 373). 
*АЛБОТЬ ч. (1) {особова назва, молд., пор. Албь, Албоу): 

А на то єсть... в. п. Станчюла... в. п. Албота... и ввра оусих 
наших боярь (Сучава, 1468 ВВ І, 126). 
ФОРМИ: род. одн. Албота (1468 ВВ І, 126). 
Див. ще АЛБАНІЇ». 
АЛБОУ ч., невідм. (1) (особова назва, молд. алб «білий»): 

А на то єст велика марторїа само (!) господства ми... 
и наши боярє: бил пан Доума Браєвича... пан Албоу... 
и инїн досить (Сучава, 1462 ВВ І, 52—53). 
Див. ще АЛБОУЛЬ, АЛБЬ. 
АЛБОУЛЬ, АЛБОУЛЬ, АЛБУЛ ч. (42) (особова назва, 

молд. алб «білий»): твмь мьі... дали єсми ємоу оу нашєи 
зємли села... на богданв... и на кєгАчь на пото(к) крьнн- 
цамь гдє бьіль оана албоуль (Васлуй, 1436 Созі. І, 444); 
єдна част да єст Оани самомоу, а дроугаа част да єст Фьдо- 
роу и Албоулоу (Васлуй, 1496 ВВ її, 92). 
ФОРМИ: яаз. одя. албоуль, Албоуль, албоу(л), албоул 

(1436 Созі. І, 444; 1449 Созі. II, 386; 1455 Созі. її, 562; 
1460 ВВ І, 41; 1466 ВВ І, 113; 1469 ВВ І, 138; 1470 Вй 
І, 141, 153; 1483 ВВ І, 269; 1496 ВВ П, 92 і т. ін.); род. одн. 
албоула, а(л)боула (1436 Созі. І, 450; 1438 Созі. II, 27; і446 
Созі. II, 241; 1453 Созі. II, 494; 1458 ВВ II, 262; 1459 ВВ 
I, 36; 1460 Созі. 8. 41; 1465 ВІР<иАу> 518; 1467 ВВ І, 121; 
1470 ВІр«А» 522 і т. ін.); дав. одн. Албоулоу (1496 ВВ 
II, 92). 
Див. ще АЛБОУ, АЛБЬ. 
АЛБЬ, АЛБЬ ч. (53) (особова назва, молд. алб «білий»): 

а на то є(ст)... ввра пана алба чашника и ввра вьсв(х) 
боАрь нашихь молдавскьі(х) (Сучава, 1433 Созі. І, 364); 

А на то єст... в. п. Алба паркалаба нБмєцкаго... и ввра 
вьсвхь болвр наших (Дольний Торг, 1470 ВВ II, 310), 
ФОРМИ: наз. одн. албь, албь, АІЬ (1434 Со5/. II, 666; 

1436 Созі. І, 449; 1453 Созі. II, 459; 1459 ВВ І, 32; 1460 
ВВ II, 276; 1463 ВВ І, 74; 1464 ВІР«А» 517; 1465 ОБ 176; 
1466 ВІР«Ау> 519; 1470 ВВ І, 153 і т. ін.); род. одн. алба 
(1433 Созі. І, 364; 1434 Созі. І, 374; 1436 Созі. І, 473; 
1439 Созі. II, 52; 1452 Созі. II, 426; 1453 С05/. II, 454; 
1455 Созі. 11,540; 1458 ВВ І, 6; 1462 ВВ І 67; 1470 ВВ 
II, 310 і т. ін.); дав. одн. Албоу (1467 ВВ І, 122). 
Див. ще АЛБОУ, АЛБОУЛЬ. 
*АЛБЬНЯ див. АЛБИНА. 
*АЛБЬІНА див. АЛБИНА. 
АЛБЬ див. АЛБЬ. 
АЛЄ, АЛ1? спол. (209) І. (зв'язує члени речення) (130) 

1. (протиставний) (123) а) (поєднує члени речення з запере¬ 
ченням з членами речення без заперечення) зле, а (121 ):гтак лн 
бьі... хо(т)л бьі колио(т) статитонь (!) исньї кнА(з) корнбу(т) 
а либо єго двти Авно а либо тайно тогда мьі со всимь 
поспольство(м) зємли єго... нє хочємь послушни бити але 
королА польско(г) володислава... и корунв польскои ввр- 
ни хочємь бьіти (Лучиця, 1388 Р 39); мьі алєксандрь воє¬ 
вода... чинимь знаменито... ажє хотАчи... великому королю 
полскому... оуказати наше голдованїє и наши присАгьі... 
и наше (!) листьі... которьіми сА єсмьі єму записали... 
ижє бьіхомь николи нє имвли противь єму бьіти, а ни про 
тиву єго корунв прорєчєнои полскои, але бьіхомь єму и єго 
корунв помагали (Дольний Торг, 1411 Созі. II, 637); а по 
нашє(м) животв, кого бь (!) и.збєрє(т) бити г(с)дарєм оу 
нашєи зємли... то(т) абьі имь нєпоруши(л) нашего даанїа 
и потвьірждєниА, але абьі єму оутвьірди (л) (Сучава, 1453 
Созі. ІІ, 473); Сє ми пайове Цєцєнєвьскии... з доброю 
памАтью, нє имвючи жадньїх прикростей ниоткогс, але 
з доброю волєю продали єсмо имвньє отчиноу свою И ДБ* 

диноу (Кременець, 1467 АЗ І, 63); И Зенко мовить: я не 
продаваль, але продала наша матка (Вільна, XV ст. РИБ 
610); соу(д)я соудАчи соудьі нє можє(т) бити кора(н) (!) 
за зло(г) соуда бо не о(н) самь соудить але пановв (XV ст. 
ВС 33 з в.); А по нашєм животА, кто боудєт господарь 
иашєи зємли... тот бьі ,имкє пороушил нашєго даанїА 
и потврьждєиї'А, але би им оутврьдил (и> оукрвпил (Ясси, 
1500 ВВ II, 175—176); 
б) (поєднує члени речення без заперечення) але, проте, 

однак (2): Бартолть жалова(л) на ондрея к(ж) ємоу сєно= 
жать покоси(л) а ондреи вьізналь але рєкль и(ж) коупиль 
во єго владарА и заплатн(л) (XV ст. ВС 31); не повдемь 
тамь, бо ми о томь ведземь, зле своеи петки зємли пьілнуе- 
мо (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7). 

2. (протиставно-уточнюючий) але, тільки, лише (7): 
просимо вашєі мл(с)ти што би єстє оучинили иниі листо 
Ако н тото што писано оу луцки а(л) на г тисАчи (Сучава, 
1388 ЗБ)\ а оть того вєрємєни и до сєлє ти(х) ваши(х) 
пословь до г(с)дра нашого до воєводи нєбило то(л)ко 
би(л) пришоль фє(д)ко гавриловичь але нє тьімь посє(л)- 
ствомь (б. м. и., 1496 ПСВВ)\ оуставлАємь гдв коли на 
войноу идоу(т) аби нигдв оу своєй зємли оу сєлє(х) не 
стоялї, але на полі (XV ст. ВС 28); и втокьмєли єсмо ись 
посли твоєй милости, абихь оучиниль твоєй милости нашь 
листь и подь нашою присягою, але по пєрьвому копию 
(б. м. н., 1496 ВВ II, 401—402). 

11. (зв'язує речення) (79) А. (зв'язує сурядні речення) 
(51) 1. (протиставно-уточнюючий) (41) а) (поєднує запе¬ 
речно-спонукальні речення із стверджувальними) але, тіль¬ 
ки, лише (27): а у чєрновий, вози нє стрАсти, але купець 
дасть свою ввру, ажє нє имаєть заповвдании товарь на 
свои возь (Сучава, 1408 Созі. II, 632); и також тьі(х) людей 
и никто да нє смветь соудити николи, але да и(х) соудвть 
оурвдники о(т) того монастирв, а иногосоудцоу да нє има- 
ють николи на ввки (Сучава, 1444 Созі. II, 208); а та- 
ко(ж) ни ослоухарє да нє имають ходити оу тА(х) сєла(х), 
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ни соудци никоторьіи, да не имають глобоу, коли имє(т) 
сА оучинити котораА смрьти оу и(х) села(х), але сами 
ка<лоу>герє да возмоу(т) глобоу (Давидове Село, 1446 
Созі. її, 251); що бьі наши р'Ь^ци дила не имали судити 
и(х)ло(д) (бісі —Прим, вид.), а ни грабити и(х), але сами 
калугери о(т) монастирю о(т) немцБ сь егумєномь и с ки(м) 
они знаю(т), що бьі соудили свои лю(д) (Сучава, 1447 Созі. 
II, 288); а ино(г) соу(д)ца да не имають николи ни оу чоумь 
але да соудАгь сами своими люди о(т) ти(х) три(х) мона- 
стирски(х) сєла(х) (Сучава, 1472 ВІР«А» 530); а до ти(х) 
люди що соу(т) оу ти(х) сєла(х) аби не имали дило ни єди(и) 
иа(ш) боАри(н) ани старости о(т) ЦБцина ани глобници 
ани пєрєроу(б)ци. ни соудити и(х) ани глобоу оузАтн о(т) 
ии(х)... але щоби и(х) соудили наши єпискоупи. или двор- 
ници (Сучава, 1479 ОС 141); 
б) (поєднує стверджувально-спонукальні речення — з від¬ 

тінком застереження) але, однак, проте (7): и щобьі имь 
доброволно и слободно ходити, по вьсєи зємли г(с)ва ми... 
продавати свою торговлю и соукна и плотна и бобовь 
и бу(д) коли иму(т) имати. але полотно и бобовь локтємь 
да продаю(т), а соукна сь вигомь да продаю(т), с ки(м) 
иму(т) торговати сА (Васлуй, 1449 Созі. II, 743); а на вои- 
ско то кто да идоу(т) тоти люди коли прилучит сА самому 
г(с)вами ити на вои(с)ко тогди и тотьі люди да иду(т) на 
воску (!) а иногди николи алє(ж) то(т) прихо(д) и оуси 

служби о(т) то(г) село то оуси да прислухає(т) кь стои 

цркви о(т) м(л)давци (!) (Дольний Торг, 1458 ПГСММЦ); 
оури(к) да є(ст) сь оуси(м) доходо(м) муши жєньї пана пан- 
тєлеа и зєтоу єи пєтру оцєлєскулу... але о(т) той части 
кму (!) є(ст) о(т)чина (Васлуй, 1464 0/р«Л» 517); 

в) (поєднує стверджувально-розповідні речення) але, а, 
однак, проте (6): а приписаль єсмь микитино дворище т ко¬ 
му жь (!) дворищю кь пєрємьішьльскому ижь бьіло двоє 
але А даль за одино (Казимир, п. 1349 Р 3); А єстли бьі 
господарь кроль ... того соимоу на тоть день... не произво- 
лил, але бьі єго милость иньї день ... положиль томоу то 
соимови, тогдьі єго милость имаєть господар А Стєфана 
воєводоу своими посли... обьіслати (під Хотином, 1467 
Вр II, 297—298); и листь есми на то г(с)дра королА єго 
млсти мбль але ми на москвє взА(т) коли бьі(л) есми по(и)- 
мань (Вільна, 1495 ВМБС)\ 

г) (поєднує заперечні речення із стверджувально-розпо¬ 
відними) але, а, лише (1): І іегзисі’іатезіа пазгоііо гасІпоЬо 
регезисіа па пїсЬ пе та)еР Ьгаіі; аіе ту іоіко, аІЬо пазг 
зіагозіа (Луцьк, 1388 2РВ 104). 

2. (протиставно-приєднувальний) (10) а) (приєднує ствер¬ 
джувально-розповідні до стверджувально-розповідних) але, а, 
однак, проте (7): а пак ли бьі ватама(н) албо рАдцА рькль 
абьі єго оу сєлБ не било а во(н) маєть присА<ч>и ажь 
того чоловвка оу сє(лб> нбть але такБ жь право м(аєт>ь 
бити (Галич, 1435 Р 134); чини(м) знаменито... ожє... 
дали и потвердили есми митрополію нашєму о(т) романова 
трьга... села... на имб лєоукоушани вьі(ш) торгоу н драго- 
мирєщи сь пороумо(м) а лєоукоушани сь млиномь але 
поро(м) єсть на молдавБ (Сучава, 1458 І)/Р«А» 512); оу- 
зрбвши лист господства ми, а ти прїиди к нам без ньїко- 
торои боазни и оусьімнБниа, заноуж тб есми простили... 
от вьсєго нашего сєрдца. Але вас хочем держати и оу вє- 
ликои милости и ласцБ держати и чти (Дольний Торг, 
1470 ВО II, 309); 
б) (приєднуєзаперечно-спонукальні до стверджувально-роз¬ 

повідних) але, проте, однак (І): варе коли и оу которих днєх 
ичасох (боудєт...к)то тБгати или оупоминати на пана Лац- 
ка... затаасєла... и на сіє <привилї)є, тот нам заплатит... 
завезкоу р роубли сєрєбра. Але да не нмают никто на вбки 
добьіва<т>и на сеє прївилиє ни сь одним своим привилиєм 
(Сучава, 1462 ВО І, 67); 
в) (приєднує заперечно-спонукальні до заперечно-спонукаль¬ 

них) але. а (1): тотьі сє(л) оуси вьішєписанньі(х) и озєрьі що 

би сА никто о(т)наши(х) пановь не оумБша(л) ни оу чи(м) 
але що бьі неплатили намь да(н), ни поса(д), ни или(ш), 
ни по(д)во(д), ни оу жо(лду) що би не платили (Сучава, 
1447 Созі. II, 288); 

г) (приєднує стверджувально-спонукальні до стверджу¬ 
вально-розповідних) але, проте, однак (1): пан Юрій Шер- 
бич... дали от своєго оурика правою свою отниноу нашємоу 
монастирю от Хомора... половина от тое поле на имБ на 
Зльтьронши, межи бродовє под Бохотиномь, повьішє Ноуо- 
рєщи, але да ест томоу монастирє нижнАА част (Сучава, 
1467, Вр І, 120). 
Б. (зв'язує підрядні речення) (28) 1. (приєднує зв'язані 

вмістом складнопідрядні речення) але, а, проте, однак 
(27): а кого коли исьпрАчють людии к собБ оу томь мбс- 

тб... тив люди даль есмь имь со всбмь правомь. Але то 
што жь коли вси боАре и зємлАне будуть городь твердити 
тогди тии люди тако же имбють твердити городь (Смотрич, 
1375 Р 20); вло(д)славь бжиєю мл(с)тью кроль полскии... 
знаменито чинимьі... ижє какь коли дьяволомь... зьєднано 
било ижь нбкгдьі преможнии пань алєксандрь воєвода... 
присАгь слюбовь голдувь намь и записовь намь оучинє- 
ньіхь... зломивши бьіль напротиву намь и на(с) розгнв- 

валь але ижь вєлможннй стєфань снь єго... просильвна(с) 
а бнхомь ему о(т)пустили... а мьі... про то жь єго... пра¬ 
вого чинимьі (Ланчиця, 1433 Р 120—121); и такожє тоти 
люди ис тА(х) три(х) монастирски(х) сєлахь да не имає(т) 
никто о(т) наши(х) пано(х) и оурА(д)нико(х) соудити и(х) 
ни оу чє(м) а не оу которо(м) дилв але комоу сб оузри(т) 
кри(в)да ажє имає(т) о(т) ти(х) люди... а они да тБжоуть 
и да иштоу(т) и(х) прА(д) егоумєнє(м) (Сучава, 1472 
ВІД«Ау> 530); и вь посольствє... онь на вашу милость сик> 
(в ориг. сюю.— Прим, вид.) вину ставлаеть, рєкучн што 
онь не радь би биль тому, што межи вашою милостью зь 
вєликимь князємь московьскимь таково дєло стало сА, 
але коли посилали есте... своихь пановь до великого кня¬ 
зя... аби есте оузяли... сь ннмь любовь и доконьчанье... 
и любовь и доконьчанье сь нимь взяли есте (б. м. н.г 
1499 ВВ II, 447—448). 

2. (протиставно-уточнюючий) але, тільки, лише (1): а 
на перевози от воза... по чєтири гроши, але коли нмоут 
возьітьі поромом (Сучава, 1460 Вй II, 275). 
Див. ще АЛИ1. 
АЛЄБО спол. (1) (зв'язує члени речення) (розділовий) 

або, чи то: а коли бьі па(н) на(ш) милостиви, коро(л) єго 
мл(с)ть, обьісла(л) на(с), абьіхо(м) к тому виимєнованому 
мисгцю и днєви били, а ми бихо(м) того какими лнци не 
хотили попо(л)нити... не имаючи котороу(ю) смєртн(у)ю 

болєс(т), бжє, того не дай, алєбо которую налогоу ис ко- 
торои сторони, аби то било знаменито и пану нашєму 
королеви (Серет, 1453 Созі. II, 766). 
Див. ще АБО, АЛБО, АЛИ2, АЛИБО, АЛЮБО, ЛИБО, 

ЛЮБО1. 
АЛЄКСА ч. (36) (особова назва, молд., цсл. Алєксь, ер. 

А^є|ю6) Олекса: тбмь мьі... дали есми ему... єдну пасику 
на вБрхь огринчи, гдє є(ст) алєкса ришковинь (Сучава, 
1435 Созі. І, 403); Иванко и Алєкса прькалаби орхєискїи 
(Гирлов, 1499 ВВ II, 425). 
ФОРМИ: наз. одн. Алєкса, алєкса (1435 Созі. 1, 403; 

1443 Созі. II, 149; 1453 £>/р«А» 503; 1462 Созі. О. II; 
1470 £>/Р«А» 522; 1487 Вй І, 310; 1490 ВВ 1,393; 1497 ВВ 
II, 107; Созі. 3. 212; 1499 ВВ II, 425 і т. ін.); род. одн. 
Алєксьі (1471 ДГСМПБ); дав. одн. Алекси (1493 ВВ II, 
14, 27). 
Див. ще АЛЄКСИЮ, ОЛЕКСА, ^ЛЄКСКИ. 
АЛЄКСАНДЄРЬ див. АЛЄКСАНДРЬ. 
АЛЄКСАНДРО див. АЛЄКСАНДРЬ. 
АЛЄКСАНДРОВИЧЬ, ОЛЄКСАНДРОВИЧ, АЛЄКЬСАН- 

ДРОВИЧ, ОЛЄКСАНДРОВИЧЬ ч. (22) (особова назва): 
З^ісіосгпо ЬибеіЬ казгботи... аге зшібото тпу рапи Мікі- 
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УЗсЬсту АІЄХаП(!ґО\УІС2и... 02Є рГІ520(І52у ШЦ20\УЄ 5ра5С2Є- 
піе гаїолуаіі па Рапа Мігозіалуа згсгоЬу оп кигоіолузгсгігпи 
сіеггаї росі зоЬоуи (Галич, 1413 ОБ 48); Мьі кнзь сємєнь 
олєкса(н)дрови(ч) дали єсмо слуз"Ь нашєму па(н)у сєнку 
скипорю... село нашо тулиньї (Київ, 1457 Р 165); Мьі кнзь 
Семена алєкса(н)дрови(ч) Вєлико(г) КнА(з)ства Своє(г) 
Киє(в)ского (Прилуки, 1459 Р 171); А при том бьіли люди 
добрьш: Пан Михайло Олександрович Загоровскии, а пан 
Семен Петров (Хвалимичі, 1475 АЗ III, 14); А при томь 
нашємь єднаньи били: кнАзь Михайло Олєксандровичь, 
а пан Янь Довойновичь (Вільна, 1482 А 5 І, 80); Се я 
пань Ивань Олєксандровичь Стретовичь... записаль 
есми... тридцать копь жита кь церкви пречистое Бого- 
матере (Березовець, 1486 АкЮЗР І, 295); и з ласки нашое, 
подле данини кнегини Семеновое Александровича... то 
потвержаемь сим!) нашнмь листомь (Городно, 1497 РИБ 
683). 
ФОРМИ: наз. одн. Олєксандровичь, олєксаи(д)ро- 

вичь, олєкса(и)дрови(ч), Олександрович 8 (1456—1481 
Р 164; 1457 Р 165, 166; 1475 АЗ III, 14; 1482 А5 І, 80; 1486 
АкЮЗР І, 295; 1487 АЗ І, 87, 241); алєксандровичь, 
алє(к)са(н)дрови(ч), Алєкьсаидрович, ! алєксаидрович, 
алєкса(н)дрови(ч) 7 (п. 1450 ПИ № 9; бл. 1458 Р 168; 1459 
ЗНТШ XI, 13; Р 171; 1465 ДГСОС; 1480—1500 АЗ І, 121; 
1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158); род. одн. Александровича, Алєк- 
саньдровича (1497 РИБ 683); дав. одн. Олександровичу 
1 (1497 АЗ І, 112); Аіехапбічтісги 1 (1413 ОБ 48); знах. одн. 
Олександровича (1482 А5 1, 80); ор. одн. Алєкса(н)дрови- 
чє(м) (1459 Р 174). 

* АЛЄКСАНДРОВЬ прикм. (3): а на то в'Ьра моА юти 
воєводи и в'Ьра дити моихь... вира олєкса(н)дрова, вира 
богданова (б. м. н., бл. 1400 Созі. І, 27); а на то є(ст) вЬра... 
сна г(сд)ва мн Петрова и александрова (Сучава, 1429 Сові. 
І, 258); основана бьіс црковь... при вєликом короли кази- 
мирь благовЬрн. кнзєм семєоном алєксандрові отчичи кієв- 
ском прі архімандритЬ іоан (Київ, бл. 1470 ОБРИ 129— 
130). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. александрова 2 (1429 Созі. І, 258; 

1429—1430 ВАМ 25); олекса(н)дрова 1 (бл. 1400 Созі. І, 
27); місц. одн. ч. при алєксандрові (отчичи) (бл. 1470 
ОБРИ 129). 
Пор. АЛЄКСАНДРОУ, АЛЄКСАНДРЬ. 
АЛЄКСАНДРОУ ч., невідм. (4) (особова назва, молд 

цсл. Алєксандрь, ер. ’Алі^осуброе) Олександр: а на то 
є(ст) вЬра нашего г(сд)ва вьішєписаннаго алєксандроу 
воєводи (Сучава, 1429 Созі. І, 258); А пак до того вєрємєнє... 
крал полскїи, и Алєксандроу... тако слюбили нам (Гирлов, 
1499 ВИ її, 423). 
Див. ще АЛЄКСАНДРЬ. 
АЛЄКСАНДРЬ, АЛЄКСАНДРО, ОЛЄКСАНДРЬ, ОЛЄ' 

КСАНДРО, АЛЄКСАНЬДРЬ, АЛЄКСАНЬДРО, АЛЄКЬ- 
САНЬДРО, АЛЄКЬСАНДРО, АЛЄКСАНДЄРЬ, ОЛЄК- 
САНЬДРО, АЛЄКСАНДРЬ ч. (626) (особова назва, гр. 
’АЯ^ауброе) Олександр: Мн кнА(з) литовьскии кнА(з) 
олєксаньдро корьАтовичь чинимь свЬдочно... штожь 

бьіль брать нащь... придаль млинь кь цркви... оу смотричи 
то и мьі кнАзь олєксаньдро потвєрживаємь того своимь 
листомь (Смотрич, 1375 Р 20); їо романь воєвода 
обладаА землею молдавьскою... даль єсмь исмоимь (!) 
сьіньми олєксаньдро и богдань слузь нашєму иваньїшю 
витАзю... села на серєтЬ (Роман, 1392 Созі. І, 7); а свєдци 
цнии панове па(н) глЬбь романовскьіи... олєксандро лє- 
дАнскьш (Львів, 1412 Р 81); а и тоє провинЬньє и шкоду 
оу чиненую александромь воєводою... не оупоминати (Лан- 
чиця, 1433 Р 123); а при то(м) бьі(л)... боАринь нашь алєк- 
сан(д)ро самотєчи(ч) (Київ, 1448 Р 154); Алєкса(н)дрь бо- 
(ж)ю мл(ст)ю (Вільна, 1495 БСДИ); Божьію милостію и 
господара нашого здоровьємь великого короля Алєксандра 
(Мстиславль, бл. 1500 АСД II, № 4). 

ФОРМИ: наз. одн. Алєксандрь, Алєксандрь, алєксаньдрь, 
Алєкса(н)дрь 147 (1388 ІРІ 103; 1389 РЕА І, 26; 1400 
П/Р«А» 433; 1414 П/Р«А» 441; 1421 Созі. І, 141; 1432 
Созі. І, 327; 1448 Созі. II, 353; 1469 Вй І, 138; 1487 БО І, 
310; 1492—1493 ПВФЧ; 1495 АЛМ 83; 1499 БО II, 162 
і т. ін.); Алєксандро, Алєксаньдро, Алєкьсандро, Алєкь- 
саньдро, алєксан(д)ро 19 (1388 Р 42; 1402 Созі. II, 621; 
1411 Созі. І, 84; 1435 Созі. І, 454; 1450 ЗНТШ XI, 7; 1470 
БО І, 150; 1494 ВО II, 387; 1495 РИБ 621; 1497 РИБ 
684; 1499 АСД V], 3 і т. ін.); олєксандро, олєксаньдро 
15 (1375 Р 20; 1401 ПІП; 1412 Р 81; 1429 Р 113; 1434 Р 
128; п. 1450 ПИ № 9; 1465 АкВАД ПІ, 4; 1475 АЗ І, 69; 
III, 14; 1491 АЗ І, 94 і т. ін.); Алєксаидєрь 5 (1410 АкВАК 
XI, 5; 1497 РИБ 683; 1498 АЛМ 159; АрхЮЗР 1/УІ, 1; 
ГВКОО); олєкеандрь 4 (1401 Р/Р; 1433 Р 119; 1468 Ви 
II, ЗОЇ; 1499 АЗ І, 117); Іалєксандь ! (1400 Р 62); ск. н. 
алє(к) 1 (1499 ВФ); зам. ор. одн. ис олєксаньдро 1 (1392 
Созі. І, 7); род. одн. Алєксаидра, Алєкьсаидра 364 (1400 
Созі. І, 37; 1409 П/Р«А» 437; 1420 Созі. І, 136; 1432 Созі. 
І, 327; 1443 Созі. II, 126; 1462 ВО І, 66; 1472 Созі. 3. 88; 
1486 Ви ї, 290; 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158; 1497 Ви II, 109; 
бл. 1500 АСД II, № 4 і т. ін.); Олександра 7 (1401 Р/Р; 
1448 Созі. II, 733, 734; 1449 Созі. II, 746; 1456 Созі. II, 
788; 1462 ВО II, 283; 1468 ВО її, 301); їалєксан 1 (1456 
£)/Р«А» 511); Аликсандра 1 (1495 ВО II, 41); зам. місц. 
одн. при алєксандра 1 (1435 Созі. II, 695); дав. одн. Алєк¬ 
сандроу 19 (1411 Р 76, 77; 1433 Р 123; 1467 АЗ І, 63; 1496 
ПСВВ; 1499 ВО II, 419, 425, 426, 443 і т. ін.); олєксаидроу 
6 (1475 АЗ І, 71; III, 14; 1491 АЗ І, 94); Алєксандрови 
1 (1403 Р5 388); знах. одн. Алєксандра 4 (1398 ДГПМ; 
1411 Созі. II, 638; 1436 Созі. II, 706; 1455 Созі. II, 770); 
Олександра 4 (1449 Созі. II, 746; 1468 ВО II, 302; 1491 
АЗ І, 94); ор. одн. александромь, Алєксаньдромь, Алєк- 
саидром 7 (1433 Р 123; 1470 ВО І, 148; 1498 ВО II, 409, 
410; 1499 ВО II, 420, 442); Алєксаидрєм 1 (1499 ВО II, 4!9); 
Олєксандромь 1 (1393 Созі. І, 13); місц. одн. при (иа) Алєк¬ 
сандрь 2 (1437 Созі. II, 708; 1499 АСД VI, 2); при алєк- 
са(и)дре ! (1496 ПСВВ). 
Див. ще АЛЄКСАНДРОУ. 
*АЛЄКСАНЬДРОВИЧ див. АЛЄКСАНДРОВИЧЬ. 
АЛЄКСАНЬДРЬ див. АЛЄКСАНДРЬ. 
АЛЄКСИН прикм. (4): почьнши (х)отар той бранищи... 

до Фалкьоа, та горЬ фалкьом до стежки гдє гроб Алексин 
(Сучава, 1490 ВО І, 420); мьі Стєфак воєвода... знаменито 
чиним... ожє прїидоша прАд нами... Магда... н оуноукове 
єи... и дали... од оурика дЬда их пана Негри... єдно село 
на Виннои, иа имЬ гдє бил дом Алексин (Сучава, 1493 ВО 
П, 14). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Алексин (1490 ВО І, 420; 1493 

ВО II, 14—15); дав. мн. Алєксиним (1493 ВО II, 14). 
Див. ще *АЛЄКСОВЬ. 
Пор. АЛЄКСА. 
АЛЄКСИЮ ч., невідм. (1) (особова назва, молд., цсл. 

Алєксь, ер. ’ААі^іо?) Олексій: пис(а) Алєксию вь Соу- 
ч(а)вЬ (Сучава, 1479 ВО І, 222). 
Див. ще АЛЄКСА, ОЛЕКСА, ‘‘ОЛЄКС'КИ. 
* АЛЄКСОВЬ прикм. (1): мьі Стєфан воєвода... знамени¬ 

то чиним... ожє благопроизволи господство ми... и оучи- 
нили єсмо вь задоушїє... прєдков и родїтєлєн наших... и да¬ 
ли есми... монастироу... цигане на имЬ: ...Марко н Крь- 
чюн, сьіньї Алєксови (Сучава, 1487 ВО І, 311—312). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. Алєксови (1487 ВО І, 312). 
Див. ще АЛЄКСИН. 
Пор. АЛЄКСА. 
АЛЄКЬСАИДРОВИЧ див. АЛЄКСАНДРОВИЧЬ. 
*АЛЄКЬСАНДРЬ див. АЛЄКСАНДРЬ. 
АЛЖБ'ЛТА ж. (4) (особова назва, стч. АІ^ЬЄІа, стп. 

АІгЬіеіа) Єлизавета: а мьі то ему осужАє(м) а панАмь 
АдвизЬ и алжбЬтє вечноє молчАниє чинимьі (Медика, 
1404 Р 70); тогдє воитєкь положи(л) листь па(н) тєрнав- 
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ского што жь пани ядвига хмелевая... уздала пол села су- 
лимова воиткови по своєи дчєри а по прибковє сєстрє по 
алжб'ЬгБ (Львів, НІ2 Р 8І). 
ФОРМИ: наз. одн. алжбіта (1404 Р 70); дав. одн. алжбь- 

тє (1404 Р 78); ор. одн. алжбітою (1404 Р 70); мІсц. одн. 
по алжбіітіі (І4І2 Р 81). 
Див. ще *ЕЛИЗАВЕТА, *ЄЛИСА0Ь. 
*АЛЖКА ж. (2) (особова назва, стп. Аігка, пор. Алж- 

бьта): аж бьі воитко с дьтками с того свьта сшель што ь 
имЬль с прибковою сестрою с алжкою тогдЬ има хмВль 

прибко писаньїи положити воитковьшь ближши(м) м ко(п) 
(Львів, 1412 Р 81). 
ФОРМИ: ор. одн. алжкою (1412 Р 81). 
Див. ще *ГАЛЗЬКА. 

■ АЛИ1, АЛЇ спол. (264). 1. (зв'язує члени речення) (232) 
I. (протиставний — поєднує члени речення з запереченням 
з членами речення без заперечення) але, а (228): знамєни- 
тосто чинимьі... ижє ми романь воєвода... и(з) доброи 
волЬ, а никимь нє принужєнь, али з доброі и з мудроі 
ради своїх слугь и пановь... слюбили єсми и слюбуємь, 
обЬщєваючи чистою вЬрою (и) чистою правдою в-Ьрна слу- 
жьба служити (Сучава, 1393 Сові. ї І, 607); а тако(ж) кого бь 
избєрє(т) господарє(м) бьіти, оу нашєи зємли... то да ем(оу) 
непороуши(т) али ем(оу) пот(в)рьди(т) наше данїє (Сучава, 
1448 Сові. II, 300); н гдє иму(т) класти рибоу, оу ти(х) 
возо(х)... а мито да нє даду(т) нигдє, оу нашєи зємли, али 
да иду(т) доброво(л)но бє(з) вьсЬко(і) забави (Сучава, 1454 
Сові. II, 513); Сим листом слюбоуєм, ми и наши сьінове... 
кролю єго милости... жадного иного пана нє искати... 
али єго милости кролю... помагати (Коломия, 1485 ВЕ> 
II, 371—372); А по нашєм живогЬ, кто боудєть господарь 
иашєи зємли, от дЬтєи наших или от нашєго родоу... тот 
би нє пороушиль нашєго даанїа, али бьі оутврьдиль и 
оукр-Ьпиль (Ясси, 1500 БО II, 173—174). 

2. (протиставно-уточнюючий) але (2): али по старомоу 
хотарю... да прислоухає(т) увє(с) то(т) хотарь нашє(г) 
монастирА о(т) нємца, али и сь грьлами и с пол'Ьни, вєздє 
по старому хотарю, що є(ст) монастирскїи хотарь (Суча¬ 
ва, 1463 Сові. 5. 45); А пак наиясн'Ьишїи Ян Олбрахть, 
крол полскїи, ис приреченою братію єго милости, тогди 
имали би перевозити сь також на зємли тоурєцкого чьсарь 
чєрєс Доунаи, али оу брод що сЬ зовет Облоучица (Гирлов, 
1499 ВВ II, 423); 

(у сполуч. али опрочє) але крім (1): да єст ємоу 
от нас оурик и сь вьсєм доходом, али опрочє сестри его 
Олюшки и братаник єго Данчюла и Пєтримана, сьіновє 
Иванка гоумєнника, и сєстричич єго Михьилаша и Копача, 
синове Василиси (Сучава, 1491 БО І, 459); 

(у сполуч. али є д н о) але тільки (1): А хотар той трє- 
•ґои вьішєписаннои части от Ььєшєщи, али єдно оу село, 
почєнши от бєрєг МолдавЬ мало ниже от где вьіходит топ- 
лица от Молдави (Сучава, 1499 БО II, 136). 

II. (зв'язує сурядні речення) (32) 1. (протиставно- 
уточнюючий) (23) а) (зв'язує заперечно-спонукальні речення 
із стверджувально-спонукальними) але, а (12): а ви и(х) то- 
варь да не см'Ьє(т) становити али становите о(т) то(г) сто(л)- 
иа где ва(м) їдко де (!) оу чи нили (Дорохой, 1437 ВІР № 8); 
а таркань никто щоби нє бьіль, али да плагЬть мито каж- 
дьіи (Устя Кракова, 1439 Сові, II, 59); а иного соудьца да 
ие имаю(т), николи на в'Ьк(и), ни оу чи(м), али да соуди(т) 
са(м) свои люди и да довидаю(т) и(х) о оуси(м) (Ясси, 1449 
Сові. II, 391); а до ти(х) припасни ни(к)кто (!) аби нє има(л) 
ии жадноє дило али аби има(л) дило єпискоупа нашєго 
о(т) Радовцє(х) или дворници и(х) (Сучава, 1479 ВС 141); 
И такождєрє, варе колико села соут оу Коцманє... а до 
Тих люди що соут от т'Ьх села (!) аби нє имали дило ни єдин 
наш боАрин... али щоби их соудили наши єпискоупи, или 
дворници их (Сучава, 1481 ВВ І, 257); А митниця от Ро- 
манова трьга да не имають дило до того мита, али да бєрєть 

тото мито єпископь... от Романова трьга (Сучава, 1488 
Бй ї, 342); 

б) (зв'язує стверджувально-спонукальні речення з від¬ 
тінком застереження) але, а (11): да єст нм от нас оурик 
сь вьсАм доходом имь, али да єсть Мьрини и Федки село 
Мирчещїи (Сучава, 1490 Ви ї, 392); тоє вьсєвишєписа(н)- 
ноє (!) да є(ст) и(м) о(т) на(с) оури(к), сьвьсє(м) доходо(м) 
али да є(ст) и(м) на чєтири части (Сучава, 1491 Сові. В. 
37); да єст им от нас оурик и сь вьсєм доходом; али да єст 
половина от того села слоузЬ нашємоу Тоадєроу самомоу, 
а дроугаа половина... да єст попоу Тоадєроу (Ясси, 1497 
ВВ її, 96). 

2. (протиставно-приєднувальний) (приєднує зв'язані 
змістом прості стверджувально-розповідні речення) а, але 
(6): щоби имь (оури)кь сь оусЬмь доходомь, имь и дЬтємь 
и(х> али тоє (вьішєпис)анноє село брадичещи тоє тадороу 
опро(ч) (Васлуй, 1436 Соя/. І, 450); а чо(г) би сА лицє(м) 
нє знашло по нашєи зємли, а они имаю(т) то(г) ожидати 
до по(д)бного часу, яко(ж) понапрА(д) имає(м) сказати, 
али и дотол'Ь имає(м) сА причинити (Сучава, 1457 Сові. 
II, 809); Ино ми вьідЬвшє их доброю волю и токмєж и пол- 
нїи заплат, а мьі такождє и от нас єсми дали и потврьдили 
тоє прАдрєчєноє село на имЬ Ньмисничїи слоуз'Ь нашємоу 
Жоуржа Кькьразь и жени єго Федки Али половина того 
прАдрєчєного села от Вад, вьішноую част, да єст слоуз'Ь 
нашємоу Жоуржи Кькьразь от нас оурик и сь вьсєм до¬ 
ходом (Сучава, 1487 ВВ І, 302). 

3. (протиставний) (3) а) (зв'язує стверджувально-роз¬ 
повідні речення) але, а, однак (2): а на болшєє потвєржє- 
нїє вєл-Ьли єсми прив'Ьсити нашоу печать малоую кь сє- 
моу листоу нашємоу, али гЬмь потвєржєнїєм потвєржа- 
ємь, яко и великою печатью (б. м. н., 1415 Сові. І, 122); 
и гєргє... рє(к) прь(д) на(с): правда, єси да(л) оу мои(х) 
роу(к) твоя злати, на подєржанїє, али я єсмь хоти(л) сєбЬ 
зискь оучинити твоими пинЬзми (Сучава, 1449 Сові. II, 
385); 

б) (зв'язує заперечно-спонукальне речення із стверджуваль¬ 
но-спонукальним) але (1): Також и мьі... нє имаєм такового 

члов'Ька (в ориг. члка.— Прим, вид.) прїимити... оу на¬ 
шєи зємли, ани оу кого от подданних наших; али такового 

члов'Ька {в ориг. члка.— Прим. вид.)... мьі да имаюм єго 
вьгнати и вьпоудити проч ис нашєи зємли (Гирлов, 1499 
ВВ II, 421). 
Див. ще АЛЄ. 
АЛИ3 спол. (2) 1. (зв'язує члени речення — розділовий) 

або, чи (і): Мьі дмитрии... корибу(т) кнА(з) литовскии чи- 
нимь то знаємо всЬмь кто коли на той листь оузрить али 
оусльіши(т) иже... вєлєбному г(с)пдрю володиславу коро¬ 
леви польскому... слюбили єсмо и слюбуємь (Краків, 1388 
Р. 40—41). 

2. (зв'язує сурядні речення — розділовий) або, чи, чи то 
(1): ако (ж) кто коли имє(т) познати оу ни(х) кони или 

вольї... и довєдє(т) на(ш) члкь на брашов'Ьни из добрими 
лю(д)ми, а они брашов'Ьни не мочи иму(т) поставити содьі- 
ша за то(т) конь алибо за то(т) во(л), а брашов'Ьни да стра¬ 
ть ть того конЬ али во(л) будє(т) (Васлуй, 1449 Сові. II, 743). 
Див. ще. АБО, АЛБО, АЛЄБО, АЛИБО, АЛЮБО, ЛИБО, 

ЛЮБО1. 
АЛИ-БЄГ ч. (2) (особова назва, ар. а!і «великий», тюрк. 

Ье£ — титул людини знатного походження): а он загоубил 
тота привилїє коли пришли Али-бєг и брат єго Скєи- 
дєрь-бєг и сь Цапалоушєм и поплєнили нашоу землю до 
поуд великою лоугоу (Сучава, 1481 БО І, 258). 
ФОРМИ: наз. одн. Али-бєг (1481 БО І, 258). 
АЛИБО, АЛИБЬ спол. (115). І. (зв'язує члени речення) 

(112) 1. (розділовий) або, чи, чи то (91): пак ли би єго жь 

бь нє дай хо(т)л бьі коли о(т)стати гонь исни кнА(з) кори- 
бу(т) а либо єго дЬти... тогда ми со всимь поспольство(м) 
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зємли єго хочємьг єго о(т)стати (Лучиця, 1388 Р 39); Бжьєю 
мл(с)тью А па(н) птрь влодковичь... свЬдчю и познава(м)ь 
тьш то листомь каждому добро(м)у кому надобЬ кто на 
тогь листь позрить а либо оусльіши(т) єго чтучи... ажє 
миха(л) грабовєцкии а па(н) птрашь пиликовичь просили 
кролА о границю промєжи грабовцА а тисмАнча(н)ь 
(Галич, 1404 Р 67—68); ми... слюбоуємь имаємь... вЬрнЬ 
голдовати, а то тако ижє прє(д)рєчєньіи па(н) кро(л) и єго 
короуна полска имає(т) на(с) прє(д) тьі(м) днємь голдова- 
ниА два алибо три м(с)цЬ обьіслати (Хотин, 1448 Сові, 
II, 734); а ливовчанє що имоут ходити до браилова, а 
либо до кїлїи по рьібоу, на краинєм мьіти, оу бакови, а 
либо оу бєрлади имаєт давати мито от гривньї по полтора 
гроша (Сучава, 1456 Сові. II, 790); я хвє(д)ка пашкова 
до(ч)ка дохновича сознаваю си(м) мои(м) листо(м) хто на 
нє(г) посмотри(т) алибо чтучи є(г) оусльіши(т) (Луцьк, 
1490 ЗХП 134); Також и мьі... жадного нєпрїятєлЬ кроль 
єго милости... мьі нє имаєм такового чловЬка (в ориа. 
члка.— Прим, вид.) прїимити... али гакового чловЬка 
(в ориа. члка.— Прим, вид.) гдє сЬ оучюєт и знаидєт оу 
нашєи зємли, алибо боуд оу кого от наших подданников, 
мьі да имаюм єго вьгнати и вьпоудити проч ис нашєи зємли 
(Гирлов, 1499 ВИ II, 421). 

2. (розділово-перелічувальний) або... або, чи... чи, чи 
то... чи то (14): а мьіто оу баковЬ, а либо оу брьладЬ, а ли¬ 
бо уо бани один грош (Сучава, 1456 Сові. II, 791); Пак ли 
бьі тот дєн так намЬнєнньї, нам, зємлЬм нашим молдавскьім 
нЬкотора потрєбизна знакомита, яко валка алибо воина 
с Татари, алибо инших наших нєприатєли, алибо парсоу- 
нЬ нашои нємоч, алибо инша котора потрєбизна нам приго- 
дила сЬ, а то бьі наияснЬишємоу королю єго милості и 
свАтои єго КороунЬ а то бьі єго послом бьіло явно (Су¬ 
чава, 1462 ІЮ II, 285); И також єстли бихом мьі имали 
которїи ричи алибо записоу алибо присЬгоу сь которим 
чловЬком против єго милости... тоє оусє казимо и оуморЬє- 
мо ис сим нашим листом (Коломия, 1485 ВО II, 372); 

(чергується із спол. либо, любо, а б о) (5): але коли 
па(н) на(ш) коро(л) єго мл(с)ть приближи(т) сА до рускои 
зємли, а мьі имає(м) пєрє(д) єго мл(с)ть вьіехати на вьшмє- 
нованоє мистцє, либо до камє(н)цА, алибо до снАтина 
(Серет, 1453 Сові. II, 765); а хтоби мєл того имЬнА под 
ки(є)гинєю искати либо дАдки мои, любо сєстрьі мои, 
або ближнни мои, такжє либо хотєл ли бьі пан Василєи 
Хрибтович, которою мЬрою подлє подвурА своєго мою от- 
чизну стиснути алибо кн(є)г(и)нА ИвановаА Кропот- 
чинаА або пани МихайловаА РудєнскаА, ино кн(є)г(и)- 

ни єє милости (в ориа. мл.— Прим, вид.) нєнадобє ничого 
стьіми мовити (Луцьк, 1494 АЗІ, 101); а єстли бьі дорозо- 
умили с которои сторони от какьіх наших нєпрїятєлєи ка- 
коє зло, або шкоді алибо прєкажєнїА, а их милость тогди 
нам и дЬтєм нашим и зємли нашєи молдавскои тоє имают 
нам оусє оу казати и оповЬсти (Гир лов, 1499 ВО II, 422— 
423). 

3. (пояснювально-уточнюючий) або, тобто (2): мьі алєк- 
сандрь воєвода... знаємо чини(м) ... и(ж) єсмьі дали... кнА- 
гини ри(м)гаилЬ, бьівшои жонЬ нашои, до єи живота и к 
тому на каж(д)ьіи го(д) шє(с)тсо(т) золотьі(х) дукато(в) 
а либо чє(р)лєньі(х) золотьі(х) оугорскн(х) (б. м. н., 1421 
Сові. І, 141—142); И такиж потвєржаєм и далєи слюбоуєм 
и обєцЬєм (!) иж єст бьіло старий записи алибо завєзанА 
пригодло (!) би сЬ нам оучинити которьіи билви (!), алибо 
на потоум могли би бьіти, а противкоу паноу нашємоу 
кролю и свАтои єго КороунЬ полскои, тотьі записи оума- 
рЬмо тим то листомь (Сучава, 1462 ВО II, 285). 

II. (зв’язує сурядні речення — розділовий) або, чи, чи 
то (3); а тако (ж) коли коро(л) єго мл(с)ть то(т) будє(т) оу 
корунА, а либо иншїи коро(л) єго мл(с)гь будєть оу ко¬ 
рун А, тог(д)и... имаємь хо(л)довати кролєви єго мл(с)ти 
по(л)скому (Серет, 1445 Сові. II, 729); а коли боудєт лєд 

а либо имоут ходити оу брод, тогдьі пєрєвоза ни гроша да 
нє дадоут (Сучава, 1456 Сові. II, 790); А пак наияснЬишїи 
Ян Олбрахть,... ис прЬреченою братїю єго милости, тогди 
имали би перевозити сЬ також на зємли тоурєцкого чьсарЬ 
чєрєс Доунаи, зли оу брод що сЬ зовєт Облоучица, алибо 
порозоумивши (в ориг. пороузоумивши.— Прим, вид.) сЬ 
оба прєрєчєнїи кралєвє... ис нами, прєрєчєньїм Стєфаном 
воєводою, по коуда сЬ им и нам боудєт видити маиполип- 
шєи, маипожиточнЬи, тоуда перевозити сЬ (Гирлов, 1499 
ВИ II, 423). 
Див. ще АБО, АЛБО, АЛЄБО, АЛИ2, АЛЮБО, ЛИБО, 

ЛЮБО1 
АЛИЖЬ1, АЛИЖ спол. (3) (приєднує підрядні речення) 

(часові — у постпозиції) аж, доки, поки: а города луцьска 
блюсти ми а никому нє дати алижь осподарь мо (!) вели¬ 
кий король возмєть коли оусхочєть (б. м. н., бл. 1386 Р 
ЗО); па(к)лн (би ми) нє д(б)али платити исти(н)ньіи золо- 
ти(х) и други(х) пришли(х) шести со(т) золотьі(х), тогда 
коро(л) господа(р) на(ш)... имиє(т) ихь брати и встАгати 
та(к) долго, али (ж) жонЬ нашєи бившєи кнАгини ри(м)- 
гаили попо(л)ними истинну и прибнльш золоти (б. м. и., 
1421 Сові. І, 142). 
АЛИЖЬ2, АЛИЖ наст. (6) (підсилювальна) (перев. у 

сполуч. алижь до) аж: тогда аксакь пришоль такь 
тайно на нась ажє нє бьіло намь никакоЬ вЬсти а ни слова 
алижь о(у)зрЬли єсмо єго оу нашои дєржавЬ (б. м. н., 
1392—1393 РФВ 170); тако смьі мьі опитали старцєвь кун- 
цЬрєвьі(х)... оучини(л) єсмь вЬчную границю и закопали 
по пєрєхрєстньїи путь што на долинЬ подли попєлєва али(ж) 
до ло(з) (б. м. н., 1419 Р 90—91); а межи тими городи и 
межи нашєю землею рускою то границь будуть вЬчньїи... 
о(т) рЬчи (!) колючина прАмо попєрєкь полА болохова 
али жь до великои рЬки днЬстра (Ланчиця. 1433 Р 125); 
я єщє будучи в добром здоровю... дала єсми ему... имєнє... 
ограничоноє почонши посеред Мухотолок... до соколскоє 
дороги, соколскою дорогою алиж оу Мохотолоки (Ровно, 
1488 АЗ І, 242); крал... нам вьси мєрзАчки и шкоди и 
кривдьі... отпоустиль... прєз нас и прєз наши подданнїи 
и єго милости и подданньїм єго милости прєминоулих 
часов алиж до сєго днє оучинєньгхь (Гирлов, 1499 ВО 
II, 419). 
Див. ще АЖЄ2, АЖЄЛЄ, АЖЬ2. 
! Аї-ІІВА див. АЛЮБО. 
АЛХАТАРЬ ч. (1) (особова назва): А на то послуси... 

о(т) мЬстичовь короткий павєль григорь павєль писарь 
пань вахно танча алхатарь русь никєль (Львів, 1368 Р 16). 
ФОРМИ: наз. одн. алхатарь (1368 Р 16). 
*АЛМІНОВІ» ч. (1) (назва села у Волинській землі) Го¬ 

лишів: и мьі... дали єсмо ємоу имєнє в Лоуцкомь повєтє 
оу Жоуковє село Алишовь, на рєцє на Стоублє (Луцьк, 
1446 АЗ III, 5). 
ФОРМИ: знах. одн. Алишовь (1446 АЗ III, 5). 
Див. ще *ГОЛЄШЄВЬ. 
АЛЬБО див. АЛБО. 
АЛ'Ь див. АЛЄ. 
*АЛгЙКСАНДРОВСКИИ прикм. (1): продали єсмо пану 

мартину кгасто(в)товичю сЬлища наши на имА крЬхає(в) 
а к тому сЬлищю зЬмли бортнне алЬкса(н)дпо(в)ская игна- 
то(в)ская и грицева а Морозова а оушако(в)ская а мото- 
вилово (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Алькса(н)дро(в)ская (2-а пол. 

XV ст. СПС). 
Пор. АЛЄКСАНДРЬ. 
АЛЮБО, АЛЮБЬ, АЛЮБЬ спол. (275) І. (зв’язує 

члени речення) (269) 1. (розділовий) або, чи, чи то (230): 
а поидєть ли царь на лАхи а любо кнАзи тємнии кнА- 
зємь литовьскьімь помагати (б. м. н., 1352 Р 6); А што 
оу нЬмєцкихь правЬхь сьдАть на ланохь хотА би триє 

члвци сЬдили на лану а любо д одну колоду дають ись ла- 
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ну а по два гроша широкая (б. м. н., 1386—1418 Р 35); 
тогдьі тьі(х) н копь имаєть бьіти дано слузЕ нашєму юр¬ 
кові! а любо по‘нє(м) єго двтє(м) (Коломия, 1424 Р 102); 
А нє останут ли сА дЕти по лєнковє животе ино лєнькову 
ближєму а любо кому лєнко прикажєть по своє(м) животе 
тому тако жь таА села держати (Житомир, 1433 Р 127); 
и такижь тьімь то листомь слюбуємь... ижь яко рьіхло 
пань кро(л), снь, а любо намЕсткьі єго до зємль русвьіхь (!) 
приближатсА, а мьі обличнЕ к нєму прїидємь (Сучава, 
1434 Со&і. II, 664); А боудЕ(т) хто злостївє алюбо неправа 
иє хотАчи кь правоу стати а сьбЕжить алюбо сьидБть а 
имєть щкодьі чинити земли алюбо зємьлАномь тогдьі 
е(г) имЕнїє деди(ч)ство вьінАвни (!) ВЕНО жєньскоє имє- 
еть бьітї ве(ч)но на на(с) оузАто (XV ст. ВС 38 зв.— 39); 
а тоє имє(н)є чємєри(н), маю подати игоумєноу пєрєсопни- 
цкомоу, ларионоу, алюбо по нє(м) боудоучємоу (Луцьк, 
1490 іПам.). 

2. (розділово-перелічувальний) або... або, чи... чи, чи 
то... чи то (26): а пак ли бьі хотЕ(л) хто по(д) пано(м) грин- 
ко(м) стрєчєновичо(м) тьіхь имЕнєи добь!вати... тогдьі пер- 
вЕє имаєть дати триста ко(п) широки(х) грошей пану грин- 
ку а любо єго дЕтє(м) а любо внучато(м) и ближни(м) єго 
(Острог, (1437 Р 136); Колї хто прїчиною оумрє(т) алюбо 
оутонє(т) алюбо с дрєва спадЕть о томь нє(т) жадноє жало¬ 
би оу праве (XV ст. ВС 24); а хто бьі хотє(л) игоумєноу 
пєрєсопницкомоу ларивоноу оу тє(м) имє(н)и оу дА(д)- 
ковичо(х) кривдоу вчинити в людє(х) а любо в зє(м)ли, а 
любо в граница(х), я по(д)нимаюсА о(т) вси(х) кривдь єго 
боронити (Луцьк, 1490 Пам.)\ 

(чергується з любо) (4): оучинит(ь) которьш добрьш 

члвкь кривду, любо воєвода а любо пань оучинити неправу 
ис нимь (б. м. н., 1352 Р 6); тогдьі ємоу кондрать нє хотЕль 
отповЕдити олижь пришєдь вотчичь даль свою рЕчь васко- 
ве в роуцЕ любо стратить а любо добоудєть васко (Галич, 
1401 Р 65). 

3. (пояснювально-уточнюючий) або, чи, чи то, тобто (9): 
а пакь ли бьі нашь г(с)подарь ньінЕшнии и потомь будуш- 
чии што бьі мьіслили, а любо хотЕли починати противь 
г(с)подарА кролА коруньї пол(с)коЕ, тогдьі мьі имамьі 
нашихь г(с)подарии о(т) того виимати... и бронити (Сучава, 
1395 Сові. II, 613); хоче(м) откоуль изьіскь а любо прїбьі- 
токь прїхо(ди)ть о(т)тоуле тє(ж) и казнь имєєть бити 
(XV ст. ВС 29 зв.); И иоучили(с) (!) нєкоторьі(и) лю(ди) 
потварью иньши(х) людей о моужєбоиство обьмо(л)вА(т) 
а для давности алюбо зашли(х) часовь нє можєтсА оу то 
вьшовить (XV ст. ВС 33); никдьі межи радою кролє(в)ства 

нашєго такова рвчь нє бьіла гадана... ижбьі... в то(м) кнзь- 
стве вєлико(м) литовско(м) в таковьіи тадьінки оустоупити 
варовалибьісА алюбо стерегли (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ). 

II. (зв'язує сурядні речення) (6) 1. (приєднувальний) або 
(з) : а николи нєхочєми (!) бьіти оу ради смо(л)вьі енвтїю, 
чєрє(с) сА, а любо чєрє(с) кого иного, а любо иньїи гдє бьі 
коли того исного пана нашєго, наимл(с)тниишого кролЕ 
полекого, и короуньї єго, намЕстко(м) лихоє оу ВОЛОТСТЕО 
ражено, а любо молвєно и овшємь мили зь и(х) оусЕ(х) 
противньі(х) рєчїи... оуставичнїи обьіслати и вьіетєрєчи 
(Львів, 1436 Сові. II, 698); а таА рать и (з)дє ко мнє при- 
(и) дєть потомь я ихь только боудоу нє казнити а полоне 
вашь оу нихь отьнємь к ва(м) нє о(т)шлю а любо оть иноє 
стороньї гдє моА сила нє етєчєть а рать на конь оузьсАдєть 
а я о томь оузьвєдаю а к тобє ись птичєю язьїкь вести нє 
пошлю (б. м. н., 1484 ЯМ). 

2. (розділово-перелічу вальний) або ... або, чи ... чи, чи 
то... чи то (2): мн своєю ра(до)ю оуставлАємь ижь вєлїє со- 
усЕдь посполито нє може(т) поитї изь однс(г) села да (!) 
дроугого одно оди(н) алюбо два а то с волею па(н)скою вьі- 
нАвши оу нєкоторьі(х) члонка(х) колї па(н)у своємоу сєлА- 
ииноу до(ч)коу ємоу оуеїлоуеть алюбо жєноу алюбо колї 

ємоу именьє сілою бєре(т) алюбо колї боудє(т) пань у клАт- 
вє чєрє(с) го(д) НО НЕ толко три алюбо ЧОТЬфИ но вси мо- 
гоуть поити про(ч) гдБ коли комоу любо (XV ст. ВС 26— 
26 зв.). 

3. (розділовий) або, чи, чи то (1): а коли бьіх я хотЕль 
от кн<А)зА єго м<и)л<о)сти проч Вхати, алюбо двти 
моЕ нє хотЕли бьі єго дЕтєм слоужити, тогдьі я и дВти 
моЕ мають Ехати коудьз хотАт (Острог, 1466 АЗ І, 61). 
Див. ще АБО, АЛБО, АЛЄБО, АЛИ 2, АЛИБО, ЛИБО, 

Л ЮБО 
АМЄНЬ, АМЄНЬ виг. (3) («істинно», стч., стп. агпеп, 

лат. ашеп, гебр. ашеп) (заключне слово в інвокації — за¬ 

чині грамоти) амінь (2): во имя бжьє амєнь коу ввчьнои 
памАти тоито рЕчи (Львів, 1436 Сові. II, 706); Во имя 
Боже, амєнь (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); 

(заключне слово в апрекації— кінцівці грамоти) амінь (1): 
Писань листь... по оузвежени чесного Хреста, подь лВтьі 

Рожества Христова А. леть Д. сто лет трєцєго лБта. Амєнь 
(Чжюрзев, 1403 ДГМ). 
Див. ще АМИНЬ. 
АМИНЬ, АМИН, АМІН, АМІНЬ, АМЬІНЬ виг. (57) 

(«істинно», цсл. аминь, гр.'оцлірї, гебр. ашеп) (заключне слово 
в інєокації — зачині грамоти) амінь (31): Во имя отца и 
сьіна и свАтого духа амин (Судомир, 1361 А02. 6); Во 

имА оцА и сна и стго дха аминь (Смотрич, 1375 Р 20); 

Во имА оца и сна и стго дха Аминь (Бохур, 1377 Р 23); 
Вь имя Отца н Сина и Святого Духа. Аминь (Львів, 1378 
ЗНТШ ІЛ, 4); Вь ьімеПанское, аминь (Луцьк, 1389 РЕА 
I, 26); Во имА г(д)нє аминь (Житомир, 1433 Р 126); вь 

имА бжїє, ами(н) (Хотин, 1448 Сові. II, 737); Во имя 
Светое и нераздвльное Троицьі. Аминь (Мстиславль, 1500 
АСД II, № 3); 

(заключне слово в апрекації — кінцівці грамоти) амінь 
(16): а при томь бьіль попо пєчврєскии пєтрь а корьчмить 
олєхновичь еємень оу ввки ввкомь Аминь (Перемишль, 

1359 Р 10); а да(н) оу чєрнАховє оу сєрє(д) 5 нд(ли свт(г)о 
великого посту по(д) йетьі розтва хретова а^ лв(т) и у лв(т) 

Л Є лВ(т) аминь (Черняхів, 1435 Р 133); Здравствоуитє 
о господи, амин (Сучава, 1480—1484 ВИ II, 370); И милїи 
богь да оумножит вам лєта, амин (Торговище, 1481 ВБ 
II, 358); 

(заключне слово в санкції — формулі документу, що міс¬ 
тить погрозу покарання за порушення постанови, сформу¬ 

льованої в документі) амінь (10): А кто о(т)имєть о(т) црк- 

ви стго николи судите А со мною пєрєдь бгмь єгда придєть 

правєдиьіи судии хотА судити живимь и мртвьімь и оузда- 
ти комуждо противу дБломь єго ами(н) (б. м. н., бл. 1350 
Р 8—9); да прєбудуть жє непорушно подь анаеємога за 
што здє дай г(с)ди намь побьіть и з(д)рвіє а по еємь и дє- 
тємь нашимь вєчную памАть аминь (Холм, 1376 Р 22); 
А кто бьі хотЕль тоє пороушити, таковьш да ест проклБть от 
господа бога... и да ест подобєнь ІюдВ и проклЕтомоу Арїи, 
и да имаєт оучастїє сь онБми Іюдєє єжє вьзьпиша на гос¬ 
пода христа: крьвь єго на них и на чедох их, єжє и ест 
и бьдєт вь вВкьі, аминь (Гирлов, 1499 ВИ II, 163). 
Див. ще АМЄНЬ. 
АМПОУЦИТА ж. (1) (назва водного джерела у Молдав¬ 

ському князівстві): мьіСтєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє тоти истиннїи слоуга наш миклБ и сестри єго... жало- 
вали єсмьі их особною нашєю милостїю, дали и потвьрдили 
есмьі им... едно село на КнБжа на имБ гдє бил дом дВда 
их Йвана, и оу томжє хотароу крьницВ на имВ Ампоуцита 
(Васлуй, 1495, Ви II, 39). 
ФОРМИ: наз. одн. Ампоуцита (1495 ВО II, 39). 
АМЬІНЬ див. АМИНЬ. 
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АНА ж. (2)(особова назва,болг. Ана, цсл. Аньна, гр.'А\\а, 
гебр. НаппаЬ) Анна, Ганна: ана продала пєтрашкови радь- 
цЬовьскому свою дЬднину... оу вЬки (Перемишль, 1359 
Р 10); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидо- 
ша прАд нами... Ана, сестра Доброулова... и дала евоимь 
плємєником... два села (Сучава, 1470 БО І, 155). 
ФОРМИ: наз. одн. Ана (1359 Р 10; 1470 ВИ І, 155). 
Див. ще АННА. 
АНАНІ'Є ч., невідм. (1) (особова назва, молд., цсл. Ана- 

ния, гр. *Ауагіа5, гебр. СЬапапіа) Ананій: а такожєєсми 
потвердили монастироу нашємоу (оуси тата рове)... и ци¬ 
гане, на имь татаро(м) ил£ ватама(н) сь чєлВдью си, ананїє 
и(с) чєлЬдью си и сь оуноучати и праоуноучатьг (Сучава, 
1462 Сові. О. 11). 
Див. ще ОНАНЬА. 
АНАСЇА ж. (2) (особова назва, молд., цсл. Анисия, гр. 

,АVі)сг^а) Онисія: И оуставшє слоуга наш Иванка и сест¬ 
ри его Ньгша и Анноушка и Анасїа и братанича их Сорь 
та заплатили оуси тоти вишєписанїи пиньзи (б. м. н., 
1494 БО II, 38). 
ФОРМИ: наз. одн. Анасїа (1494 БО II, 38); дав. одн. Аиа- 

сїи (1494 БО II, 38). 
Див. ще *АНИСЇА. 
АНАСТАСИЄ, АНАСТАСІЄ ч., невідм. (3) (особова назва, 

молд., цсл. Анастас.ии,ар.’Ауаатааю?) Анастасій,Анастас: 
А сє азь смвреньїи (в ориг. смрВреньїи.— Прим, вид.) 
игоумень... и свАщєнномонах Анастасїє и сь вьсьм брат- 
ство<м> яжє о христь... сьтворихом... да от нас боудєт<ь> 
тоє произволєніе, за вашездравїе (Молдовиця, 1462 БО 
І, 70); мьі, Стєфан воєвода... <знамени)то чинимь... яко 
да оутврьдимь и оукрв(пимь) нашь монастирь от Молда- 
вица... где єсть игумень, нашь молебникь, попа Анастасіе 
(Сучава, 1473 ШКН 164). 

* АНАСТАСЇА див. АНАСТАСЬЯ. 
АНАСТАСЬЯ ж. (2) (особова назва, гр. ’Агаатоссгіа) Ана- 

стасія: Мьі александрь воєвода... знаємо чинимь...ожє єсмьі 
оучинили с наши(м) добрьі(м) оумьісло(м)... и дали есмьі 

цркви стои пАтници що на романовє торгу где лєжи(т) 

стопочившаА мти (!) наша кнАгьінА анастасья... двь 
сель (Сучава, 1408 Сові. І, 60—61); Іо Стєфа(н) воєво(д)... 
оукраси гро(б) своєи прьдвдици кнАжни анастасїі (б. м. н., 
1497 ОС 8). 
ФОРМИ: наз. одн. анастасья (1408 Со5^ І, 61); дав. одн. 

анастасїі (1497 ОС 8). 
Див. ще НАСТАСЇА 
АНАФЄМА, АНАТЄМА, АпАТНЕМА, АНАЄТЄМА ж. 

(6) (гр. ауайєра) (прокляття) анафема: да прєбудуть жє 
непорушно подь анаеємою (Холм, 1376 Р 22); а коли которьі 
господарь порушить таковьш да єсть проклАть... и да 
єсть таковьш анаеєма (Сучава, 1403 ДГА А) ; а кто бьі хо- 
ти(л) пороушити имь наше данїє то(т) оузри(т) казни гава¬ 
ми и да є(ст) анаеєма (Поляна, 1448 0/7?«А» 491); а хто 
учнє(т) устоупатися и пакастити (!) митрополить алибо 
хто инньї да боуди на нємь о(т) иа(с) кля(т)ва в сє(и) вь(к) 
и в боудоущєй ана(е)тєма и маранаета свтьі(х) апосто(л) 
(б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: наз. одн. анафема, анатєма, апаІЬета, анаетє- 

ма 4 (1403 ДІЛА; 1435 ОІД«А» 465; 1448 0/Я«А» 491; 
1449 Сові. II, 392); ана(е)тєма 1 (1481 ГПМ); ор. одн. 
анаеємою (1376 Р 22). 

* АНГЄЛЬ ч. (3) (цсл. аньгель, аггєль, гр. ауує^оЄ) ан¬ 
гел: и боуди ємоу клАтва о(т) всЬ(х) стьі(х) ангєль (Київ, 
1446 Р 154). 
ФОРМИ: род. мн. о(т)... ангєль (1446 Р 154); ор. мн. 

агглм 1 (1401 ЗКЄ); аггєли 1 (1476 БО І, 216). 
* АНДОНЇЄВЬ, прикм. (1) Л к а м є н ь андонїєвь 

див. КАМЄНЬС 
ФОРМИ: знах. одн. ч. андонїє(в) (1490 ДГСХМ). 
Пор. *АНДОНЇИ. 

*АНДОНЇИ ч. (2) (особова назва, молд., цсл. Антоиии, 
гр. ’Аутото?) Антоній: И оуставшє слоуга нашь пань Ав- 
рам дїякь та заплатили оуси тоти с з лат татарских оу ро- 
уки... Андонїю и Анни (Сучава, 1490 БО 1,442). 
ФОРМИ: дав. одн. Андонїю (1490 БО І, 442); ор. одн. 

Андонїемь (1490 БО І, 442). 
Див. ще * АНТОНІ И. 
АНДРЕЕВЬ див. АНДР'ЬЄВЬ. 
АНДРЄИ див. АНДРІЙ. 
АНДРЄИКА ч. (6) (особова назва, пор. Андрьи) Андрій¬ 

ко: Пис<а> Анд рейка оу Соуч(а)вЬ (Сучава, 1473 БО І, 
184); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє тоти 
истиннїи наши слоуги Тоадєр Юкаш и братаничь єго 
Фарко... и плємєниковє их Андрєика и братїа єго... жало- 
вали єсми их особною нашєю милостїю (Васлуй, 1495 БО 
II, 59). 
ФОРМИ: наз. одн. Андрєика 5 (1473 БО І, 184; ШКН 

166; 1475 БО І, 207; 1491 БО І, 452; 1495 БО II, 59); зам. 
дав. Андрєика 1 (1491 БО II, 452). 
Див. ще АНДРЄИКО, *АНДРИЦЯ, АНДРОУШКО, 

АНДРІЇ, * АНЬДРЬКО. 
АНДРЄИКО, АНДРІЙКО, АНДР'ЬІКО, АНЬДРЄИКО 

ч. (85) (особова назва, пор. Андрви) Андрійко: а при 
томь оуздаваньь бьіли боярє зємлАнє пань ходько бьібєль- 
скии со двЬма сїїма андрьико и васко (Перемишль, 1378 
Р 26); мьі кнзь фєдорь данильєви(ч)... єско романкови(ч) 
васко кирдЬєви(ч) андрьико романкови(ч) поручАємсА по 
олєхна (Луцьк, 1388 Р 42); прїидє прА(д) нами и прА(д) 
нашими больрьі пань андрєико и бра(т) єго лоука по своєи 
доброи воли (Сучава, 1443 Со5^. II, 131); А на то єст... 
в. п. Андрєика Чорторовского (Ясси, 1497 БО II, 100). 
ФОРМИ: наз. одн. Андрєико, аньдрєико 4 (1443 Со5^. 

II, 131; 1460 Сові. 3. 41; 1464 БО І, 85; 1466 БО І, 96); 
андр-Ьико, андрьіко 4 (1378 Р 26; 1388 Р 42; 1404 Р 
70; 1420 ПГАГ); зам. род. пана Андрєико 1 (1488 БО І, 
325); род. одн. Андрєика, аньдрєика (1460 Сові. 5. 33; 1479 
БО І, 222; 1486 БО І, 290; ОС 144; 1488 БО І, 318; 1489 
БО І, 367; 1490 БО І, 384; 1491 БО І, 446; 1493 БО II, 4; 
1495 БО II, 43; ПГБСР; 1497 Со5*. 5. 224 і т. ін.); дав. одн. 
Андрєикоу (1464 БО І, 85). 
Див. ще АНДРЄИКА, *АНДРИЦЯ, АНДРОУШКО, АН- 

ДР'Ь, * АНЬДРЬКО. 
АНДРЄИКОВЬ прикм. (3): тьмь. мьі... потвердили єсми 

єго... села... и млинь о(т) поль що бьіль андрєиковь (Су¬ 
чава, 1448 Со5^. II, 342); мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ожєблагопроизволн господство ми... идали єсми... 
монастироу... цигане на имь... Сима сьчєлвдми, и Микита 
и Ониць, сьіньї Андрєикови (Сучава, 1487 БО 1,312). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. андрєиковь (1448 Со5^. II, 342); 

род. одн. ч. андрєико в а (1474 РГС); наз. мн. ч. Андрєи¬ 
кови (1487 БО І, 312). 
Пор. АНДРЄИКО. 
*АНДРИЦЄВ Ь прикм. (2): Ино Илка нє заприла сА 

за <т)отоу сьмрьть Андрицєва, що єго оубил Пєтроу По- 
нич (Сучава, 1473 БО І, 186). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. зам. знах. Андрицєва (1473 БО 

1, 186). 
Пор. *АНДРИЦЯ- 
*АНДРИЦЯ ч. (2) (особова назва, молд. пор. Андрви): 

прїидоша прАд нами... наш столник, сьінь Андрици, и ть- 
гал на дочкоу пана Петра Понича, на ИлцЬ, за сьмрьть 
отць єго Андрицв (Сучава, 1473 БО І, 186). 
ФОРМИ: род. одн. Андрици 1 (1473 БО І, 186): Андрнц£ 

1 (1473 БО І, 186). 
Див. ще АНДРЄИКА, АНДРЄИКО, АНДРОУШКО, АН¬ 

ДРІЇ, * АНЬДРЬКО. 
АНДРИЮ ч., невідм. (1) (особова назва, молд., цсл. Ань- 

дрєи, гр. ’Агбрєа?) Андрій: твмь мьі... дали и потврьдили 
єсми имь и(х) села... гдє бьі(л) стоА(н) фолВ и пониже 
марково селище и никорово селище и на вас(луя)... и на 
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тєкучА где бьі(л) андрию ватама(н) (Сучава, 1443 Сові. 
II, 179). 
АНДРИЯШЬ див. АНДР’ВЯШЬ. 
АНДРИАШ див. АНДР’БЯШЬ. 
*АНДРИАШЬ див. АНДР'ЬЯШЬ. 
АНДРИАШЬ див. АНДР'ЙЯШЬ. 
АНДРЇАШЬ див. АНДР'ЬЯШЬ. 
* АНДРЇЄСКОУЛЬ ч. (1) (особова назва): та продали 

тоє село Мнка, дочци Михьиль Андрїєскоула, за п злат 
татарских (Васлуй, 1495 ВБ II, 57). 
ФОРМИ: род. одн. Андрїєскоула (1495 ВБ II, 57). 
‘АНДРЇЄШЬ див. АНДР'ЬЯШЬ. 
АНДРЇЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Твм мьі... жаловали єсмо их особною нашєю мило- 
стїю и дали и потвердили есмо им... села на имв Броудоу- 
<рєщїи>... и Андрїещїи на Брьл<адВ> (Сучава, 1469 ВО 1, 134), 
ФОРМИ: наз. Андрїещїи (1469 ЕЮ І, 134). 
* АНДРІ Й див. АНДРІЇ И. 
* А НДРЇ Я ШЄВЬ прикм. (2): а на то ввра моА... ввра 

пана драгоєва в£ра аньдриАшєва (Роман, 1392 Сові. І, 8); 
а на то ввра моа... и ввра андрїяшєва (б. м. н., 1411 Сові. 
I, 84). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. андрїяшєва, аньдриАшєва (1392 

Сові. І, 8; 1411 Сові. І, 84).‘ 
Пор. АНДРИЯШЬ. 
*АНДРОВАИ1Ь див. *ОНДРОВОШЬ. 
*АНДРОИНИКОВИЧЬ див. *АНДРОНИКОВИЧЬ. 
АНДРОИНИКЬ див. АНДРОНИКЬ. 
*АНДРОНИКОВИЧЬ ч. (17) (особова назва): а на то 

Є(ст)... ввра пана кости андронниковича (Сучава, 1437 
Сові. 1, 529—530); а на то є(ст)... ввра наши(х) болврь, 
ввра пана нАгоА... ввра пана кости андрониковича (По¬ 
ляна, 1448 Сові. II, 365). 
ФОРМИ: наз. одн. андроиникови(ч) 2 (1448 Сові. II, 

362, 737); андронникови(ч) І (1445 Сові. II, 218); род. одн. 
Андрониковича 9 (1438 0//?«А» 472; О В Ас 28; 1439 Сові. 
II, 32, 35, 42, 47, 62; 1445 Сові. II, 236; 1448 Сові. II, 365); 
андронниковича 3 (1439 МіН. 206; 1447 Сові. II, 281; 1448 
Сові. II, 314); андронниковича 1 (1437 Сові. І, 530); аидрои- 
никови(ч) І (1448 Сові. II, 359). 
АНДРОНИКОВЬ прикм. (4): а на то є(ст)... ввра пана 

коств вистврника, ввра пана кости андроникова... и ввра 
оусихь болврь нашихь молдавскьі(х) (Сучава, 1443 Со5^ 
II, 180); а на то є(ст)... ввра пана кости андрониковь... 
и ввра вьсвхь болврь наши(х) молдавскьі(х) (Сучава, 1446 
Сові. II, 270). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. зам. ж. ввра... Андрониковь (1445 

483; 1446 Со5^. II, 241, 270); наз. одн. ж. андро¬ 
никова (1443 Сові. II, 180). 
Пор. АНДРОНИКЬ. 
АНДРОНИКЬ, АНДРОИНИКЬ ч. (14) (особова назва, 

цсл. Аньдроникь, гр. ’Агброуіиоб) Андронік: и мн зидввшє 
доброє и(х) произволєнїє, такожь даємь и о(т) на(с) тоє 
село вьішєписанноє, на имА боучоумВни, нашимь вБрньїмь 
болвромь паноу андроникоу и сноу єго паноу кости лого- 
еєтоу (Сучава, 1442 Со5^. II, 87); и оуставши Марта, па- 
ньі (!) пана Михоула Андроиника, та заплатила оуси юти 
вишєписаньї пинвзи (Сучава, 1462 ВИ І, 52); а при томь 
бьіли старци пє(ч)рскиє полатни(к) пє(ч)рскьі Васья(н) 
коувА(з) а ключни(к) пе(ч)рскьі андрони(к) а оуставни(к) 
пє(ч)рскьі лаврєнтєи (б. м. н., 1498 ЧїАФ). 
ФОРМИ: наз. одн. андроиникь, андроини(к) 2 (1445 

Сові. II, 730; 1449 Сові. II, 386); андрони(к) 1 (1498 ЧІАФ)\ 
род. одн. Андроиника 7 (1446 Сові. II, 248; 1449 Сові. II, 
380; 1462 ВИ І, 52; 1488 ВИ І, 355); андроника 3 (1443 
Сові. II, 156; 1447 Сові. II, 273; 1448 Сові. II, 353); дав. 
одн. аидроникоу (1442 Сові. II, 87). 

*АНДРОННИКОВИЧЬ див. *АНДРОНИКОВИЧЬ. 
АНДРОУШКО, ОНДРЮШКО ч. (11) (особова назва, пор. 

АндрВи): пєрвьіи поручни(к) кнА(з) михаило євнутєви(ч)... 
Фєдорь осташкови(ч) рикаило охрвмь братьА єго тєрєшко 
ондрюшко, никонь (б. м. н., бл. 1392 Р 46—47); Я пань 
микоула двди(ч) до(л)зскии и пєрєва(л)скии из жоною 
моєю огаеьєю и з сннми моими гоурко(м) и з стєцко(м) и 
Андроушко(м)... придаль есми своего имвнья дользска 
дєсАтиноу озиминьї и вєсниньї дєсАтоую копоу (Перевали 
1440 Р 142); а панове наши по имєню... па(н) шєндрика 
толочко пань лазА пити(к) пань андпоушко пань ионь 
боучоу(м) (Васлуй, 1456 9СФ)\ А на твєрдост верху пи¬ 
саних рвчий я Андрушко Русинович и пєчат єсми приввсил 
к сєму моєму листу (Луцьк, 1494 А5 1, 102); мьі Стєфан 
воєвода... знаменито чиним... ожє тотьі истиннїи наши 
слоуги Жоурка Пинтечє и брат єго Петримань ... и плємє- 
ник их оана и брат єго Андроушко... жаловали есмьі их 
особною нашєю милостїю (Сучава, 1495 ВО II, 248—249). 
ФОРМИ: наз. одн. Андроушко 6 (1456 9СФ\ 1476 

АрхЮЗР 8/IV, 154; 1491 ВО І, 445; 1494 АЗ І, 101, 102; 
1495 ВО II, 249); ондрюшко 1 (бл. 1392 Р 47); зам. дав. одн. 
єсми дали... Андроушко 2 (1493 В О II, 14); дав. одн. Анд- 
рушкоу (1474 АЗ І, 69); ор. одн. Андрушко(м) (1440 Р 142). 
Див. ще АНДРЄИКА, АНДРЄИКО, *АНДРИЦЯ, 

АНДР'Й, * АНЬДРЬКО. 
АНДРІЇ ч. , невідм. (2) (особова назва, молдпор. Андрви): 

и єщє єсми потвєпотвєрдили (!) нашєм(оу) монастирю... 
цигане на имв... наноуль... и андрв (Сучава, 1470 ОІД«А» 
522); а хота(р) той половина село о(т) а(н)дрв почє(н)шє, 
о(т) старого става (Сучава, 1488 Сові. 3. 127). 
Див. ще АНДРЄИКА, АНДРЄИКО, *АНДРИЦЯ, АН¬ 

ДРОУШКО, * АНЬДРЬКО. 
АНДРІЇЄВИЧ, АНЬДР'БЄВИЧЬ ч. (6) (особова назва): 

а на то послуси ивань владьічинь зАть... васько аньдрвє- 
вичь (б. м. н., 1385 Р 28); а при то(м) бьіли свєдоки наша 

рада вл(д)ка луцкии еєо{д)сии... а кнзь василєи андрвєви(ч) 
маршалокь нашь (Острог, 1437 Р 136); взАли єсмо вь 
кнАзА ВасилА Єго Милости АндрВєвича Полоубєнского 
тридцат коп грошей широких на дворвць наш на рєцв 
Дрюти (Друцьк, 1492 АЗ 111, 23): А при том бьіло добрьіх 
людей досит: бьіл брат мой пан Левь Боговитинович... а 
кнАз Василєи Андрвєвич Полоубєнскій (Боковичі, 1496 
АЗ І, 245). 
ФОРМИ: наз. одн. аньдрБєвичь, Андрвєвич, андрЬє- 

ви(ч) З (1385 Р 28; 1437 Р 136; 1496 АЗ І, 245); ондрВєви(ч) 
І (1451 ДГШХ); род. одн. Андрьєвича (1492 АЗ III, 23); 
дав. одн. ондрБевичю (1466 ОБРН 128). 
АНДР'БЄВЬ, АНДРЕЕВЬ прикм. (7): приказь па(н) 

андрвєвь дчюсина маршалковь (Київ, 1433 Р 119); а по- 
нА(л) єсми тую єго нєвБстку а(н)дрБєву жону с при(з)- 
волєньємь доброє памєти г(с)дра королА его млсти со 
всими имє(н)и мужа єє (Ьільна, І495 &МБС)\ мьі сльїшачи 
ондрєво (!) вьізнаньє а то(г) оумєрль(г) сказоуємь ондрєєви 
абьі то досвє(ч)ль жєбьі то є(г) коуплєноє (XV ст. ВС 31); 
прода(л) єсми мБстцо своє коморноє... оринБ андрвєвв 
жєнв (б. м. н., бл. 1500 ПИ № 2). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. андрБєвь І (1433 Р 119); Андреевь 
1 (1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); знах. одн. с. ! ондрєво (XV ст. 
ВС ЗІ); дав. одн. ж. андрБєвь (бл. 1500 ПИ N° 2); знах. 
одн. ж. аїнїпоьєву (1495 ВМБС): оо. одн. ж. ! аньяоБево 
(1413 ОБРИ*\\Ь). 
Пор. АНДРІЙ. 
АНДРІЙ, АНДРЄИ, ОНДРЄЙ, ОНДР'ЬИ, АНЬДРЕЙ, 

АНЬДР'ЬИ, АНЬДРИЙ ч. (56) (особова назва, цсл. Ань- 
дрєи, гр. ’Агбреаб) Андрій: пєрвьіи поручни(к) кнА(з) 
михаило євнутєви(ч) кнА(з) василии михаилови(ч)... онд- 
рвн митковь пасьшо(к) (б. м, н., бл. 1392 Р 46—47); А на 
то бьіли сввдци, добрии панове: пань КотлиньскиБ воєвода 
илвьвски... пань АндрВи... пань Глвбь соу(д)Бчь (Львів, 
1421 Р 92); мьі алєксандрь воєвода... чиньїмь знаменито... 
ожє тотьі истинньї слоуги нашн по(п) андрєи и филипь 
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и михоуль... слоужили намь правою и вБрною слоужбою 
(Сучава, 1427 Сові. І, 193); а даємь тому прєдь писаному 
пану андрБю волотовичю верху мєнованая мьста (Київ, 
1433 Р 119); а при то(м) бьіли свєдоки наша рада вл(д)ка 

луцкии... а кнзь андрБи васильєвичь (Острог, 1437 Р 136); 
мьі Олєксандрь (в ориг. Оксандрь.— Прим. вид.)... чи- 
нимь знаменито... иж... ємоу имБнє н<а>шє имєнємь ЗвА- 
гол... в повбтє києвскомь, што дєржал пєрвБй сєго кн<А>зь 
Василєй а кн<А)зь АндрБй Сємєновичи ЗвАголские, 
дали єсмо (Вільна, 1499 А5 1, 117). 

ФОРМИ: наз. одн. андрєи, Аньдрей, апсігеі 16 (1407 
АрхЮЗР 8/1, 4; 1427 Со5*. І, 193; 1445 АкЮЗР І, 17; 
1446 Р 154; 1451 АЗ І, 45; 1455 Сові. II, 769; 1463 АЗ 
І, 55; 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158; 1495 ВМБС; 1496 АЛРГ 
69 і т. ін.); андрБи, аньдрБи, АньдрБй 12 (1421 Р 92; 1433 Р 
119, 122; 1437 Р 136; 1451 Р 159; 1466 АЗ І, 61; XV ст. 
АрхЮЗР 8/ІУ, 193; 1499 АЗ І, 117 і т. ін.); Ондрєй 5 (1441— 
1443 АЗ III, 2; XV ст. ВС 31; 1492 АЛМ 31; 1496 АЛРГ 
78); ондрБи 2 (1392 Р 47; 1491 АЗ І, 94); ! одрєи 1 (XV ст. 
ВС 31); род. одн. андрБя, андрБА 4 (1433 Р 118, 119; 1454 
АЗ III, 10; 1487 АЗ І, 239); андрєя, ан(д)рєа 3 (1401 ЗКЄ; 
1432 Сові. І, 330; 1481 ГПМ); андрїа І (1455 Сові. 11,550); 
дав. одн. Андрею 4 (1401 АкВАК III, 2; 2-а пол. XV7 ст, 
АЛМ 9; 1489 АЗ III, 21; 1496 АЛРГ 69); андрБю 3 (1433 
Р 118, 119; 1459 ЗНТШ XI, 13); ондреєви 1 (XV ст. ВС 31); 
АньдрБеви 1 (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193); знах. одн. онд- 
рея 1(ХУ ст. ВС 31); ондрБА 1 (1491 АЗ І, 94); ор. одн. 
Аньдреемь (1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 103). 
АНДРІЙКО див. АНДРЄИКО. 
АНДРІЇ ІКО див. АНДРЄИКО. 
АНДР'ЙЯШЬ, АНДРИАШ, АНЬДР'ЙЯШЬ, АНДРИ- 

ЯШЬ, АНДРИАШЬ, АНДРЇАШЬ ч. (16) (особова назва, 
пор. АндрБи): пань аньдрБяшь староста рускии (Бохур, 
1377 Р 24); пань АндрБяшь староста Р у ской зємлБ (Львів, 
1378 ЗНТШ ЬІ, 5); а на то... вБра пана юрьА столникова 
и брата єго пана аньдриАша (Сучава, 1393 Сові. І, 14); 
мьї Стефан воєвода ... знаменито чиним... ож(є)... Мьрєна 
и Титиана... продали тое село слоугам нашим Иваноу и 
братїам (є)го АндриАшоу и Гаврилоу и Пєтроу за м злат 
гатарскьіх (Сучава, 1487 ВП І, 291). 

ФОРМИ: наз. одн. андрияшь, андриАшь, андриАш, 
андрїашь5 (1398 Р 57; 1429 Сові. І, 269; 1442 Сові. II, 87; 
1445 Сові. II, 226; 1487 Ви 1, 291); Андрьяшь, АньдрБяшь 
2 (1377 Р 24; 1378 ЗНТШ ЬІ, 5); род. одн. андрїаша, андрїА- 
ша, андрїа(ш), аньдриАша 5 (1393 Со5^. І, 14; 1400 Р)/Р«А» 
433; Со5/. І, 37; 1429 Сові. І, 280; 1445 Сові. II, 226); а(н)д- 
рїєша 1 (1459 Сові. 5. 22); дав. одн. АндриАшоу 2 (1487 
ВИ І, 291); андрїашєви 1 (1414 Сові. І, 111). 

їАНЄ див. АНИ 1. 
*АНЄПСЄИ ч. (1) (ер. ’о^єфьое) племінник: а оу то(м) сели 

дєсАть хьіжь татарскьі(х), на имА мамаи сь своими дбтми... 

и зорБ сь анєпсєи своими (Сучава, 1435—1436 Сові. І, 494). 
ФОРМИ: ор. мн. анєпсєи (1435—1436 Сові. І, 494). 
АНИ1, АНЇ, АН, АНЬІ, спол. (503) І. (зв'язує члени 

речення) (494) 1, (єднальний) ні, ані (249): Мьї дмит- 
рии инвмь имєнємь корибу(т) кнА(з) литовскии чннимь 
то знаємо... ижє... слюбуємьі ... ижє о(т) тьі(х) мБсть... 
чистаА вБрность и полна будємь дєржа(т) тому истому 
королеви... а николи ни в одно вєрємА нє о(т)ставати а 
ни о(т)ступити и на вБки (Краків, 1388 Р 40—41); мьї кнА(з) 
дмитрии... чинимь знамєни(т)... ижє... хотАчи... кору(н) 
по(л)скои службу... оуказати... слюбуемь держати цБлую 
правду... а николи... о(т) ни(х) ани о(т) коруньї по(л)скоБ 
никоторою хитростью о(т)стати (Молодечно, 1388 Р 43); 
Сь которого того копища... жадньїхь податковь а ни 
повинности до_ скарбу нашого давати не мають (Луцьк, 
1389 РВА І, 27); а того нАтсва романь нє имаєть оуспоми- 
на(т), а ни жАловати, ни прєд одньїмь чоловбкомь (Берес¬ 
тя, 1400 Сові. II, 618); нє оставлю на тьіхь городБхь иного 

воєво(д) а ни бурькрабь а никоторого старьшєго по собБ 
толико того которьш жь бьі присАгль вБрє(н) бьіти коро¬ 

леви єго млсть (Кременець, 1434 Р 131); Нє єсть то ди(в) 
ани новина ижє писа(л) такий рБчи (Брест Куявський, 
1447—1492ЛКВВ)\ а тьіеземли продаль есми... конецнБ (!) 
со всБми ужитки... ни одного права собБ, ани своимь 
послБткомь у тьіхь земляхь не заховьівая (Вільна, 1451 
АкЮЗР II, 106); Слоуги г на(и)мА Олизаровичи из вєко(в) 
слоужать о двоу конє(х) и(з) слоугою а иноє слоужбьі ни- 
котороє нєслоуживали ани побороу нєдаивали (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.); а мои(м)... дБтємь ани мои(м) ближи(м) 
(!) оу тую дблницю... нєнадобБ вьступоватисє (Львів, 1478 
ЗРМ); а иншим ближним кн(А)зА єго милости ани моим 
нєнадобє сА в тьіи имБньА вступати (Степань, 1489 А5 
І, 89); прїидоша... оуноуковє доумини по и(х) доброи воли 
и ники(м) нєпоноужєни а ниприсиловани и продали свою 
правою о(т)ниноу, о(т) своєго праваго оурика (Сучава, 
1500 Сові. 3. 234); 

(у сполуч. ани теж ь, ани твжь)ані теж, ані 
також (4): Слоужєбнікь за віноу пановЖ нє има(т) пози¬ 
вати кмєтА є(г) ани тє(ж) пана за вїнЖ кмєтєвоу (XV ст. 
ВС 6); а с певного вБданья иашего никдьі межи радою кро- 
лє(в)ства нашєго такова рБчь нє бьіла гадана ани тбжь 

скончана (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); 
(у сполуч. ани пак) ані теж, ані також (1): мьї Стє- 

фан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидє прАд на¬ 
ми... слоуга наш пан Щєфоул питарюл... по своєи доброи 
воли, никьім иепоиоужєн ани пак присилован, и продал 
он... свою правоую отниноу (Ясси, 1476 ВО І, 208). 

2. (єднально-перелічувальний) ні... ні, ані ... ані (92): 
а пакли бьі воєвода нвкоторьіми чАсьі хотБль... оуста(т) 
противу г(с)дрА... мнБ с ни(м) нє оустати, а ни почина(т), 
а ни по нємь стати, противу своєго г(с)дрА (Щекерів, 1402 
Сові. її, 623); а вьіволиль то па(н) коле филь мАковичь и 
своєю братьєю и своими всбми ближьшими ижь оу той 
половини дбдниньі и оу другои... нь можь(т) габати филь 
а ни єго братьА а ни єго ближьши (Галич, 1409 Р 74); 
сами порозоумБти можете коли ани в короунБ ани вь 
кнАзьствБ вєлико(м) обьличнє нєбьіли бьіхо(м) ижє в та- 
ковьі(х) рБча(х) великая бьі бьіла нєлацьность а зьмєш- 
каньє (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ и оучинили 
єсми вь задоушїє свАтопочивших прєдков и родитєлїє 
наших, а за здравїс и спасєнїє наше... на то яко да нє имаєт 
ни єдин наш боАрин, ани старости, ани шолтоузи и 
прьгари Соучавскьіи, ани шолтоузи и прьгари от Сєрєт- 
ского трьга, ани дворници от тих двох трьгох, ани глоб- 
ници от волости Соучавскои, да нє имают дило до тих на¬ 
їли (!) люди от Радовци (Сучава, 1481 ВО І, 256); а я сам 
Йван, ани моА жона, ани дєти наши, ани наши близкии 
нє мают сА в то оустоупати (Друцьк, 1492 АЗ III, 23— 
24); А намь ся вже не надобБ уступати вь тое, ани ближнимь 
зь роду нашого, ани иншимь наслБдкомь нашимь (Вільна, 
1499 АСД VI, 3); 

(чергується з н и) ні ... ні, ані ... ані (148): а вживаючи 
того дворища нє надобБ ни воина ни Аловицб платити 
а н (!) поБздьниства ни грамотьі носити (Казимир, п. 1349 
Р 4); а нє имаєть той корьчмьі от нє(г) отнАти ни одинь 
староста а ни одинь воєвода без нашєи волБ (Медика, 1407 
Р 72); прото(ж) ни єдинь болБринь, ни дворникь, ни ослоу- 
харь, ни жолдоунарь, ни посадникь, ни глобникь, ни или- 
шарь, а нї инь никто о(т) наши(х) оурБдниковь, да нє їмаєть 
ни постати до того села (Сучава, 1444 Сові. II, 208); а нє¬ 
надобє вступатисА в тоє имБньє никому, ни братьи моє(й), 
ни жонб моєй, ни дбтємь моимь, ани ближнимь моимь 
(Луцьк, 1461 АЗ І, 54); так єсми ему продал, ажєт ннхто 
з ближних моих ни жона моА, ни дєти мои, ани мон при- 
рожоньїи ближнии, нихто з нихь нє мают в то сА вступати 
(Берестя, 1466 АЗ І, 62); а мнБ еси ни одного листа, ни ко¬ 
ролева, а ни шурина моего, не вказьіваль (Вільна, 1495 
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РИБ 620); а в тьш пЬнАзи... нєнадобь сА мнь оустоупати, 
ии моєй жєнь, ани дьтємв моим, ани ближним моим (Бо- 
ковичі, 1496 А5 І, 244); И також жадного нєпрїятель на- 
шєго, которїи... хотАл бьі назвати сЬ господарем нашєи 
зємли... не имают такоьато чловька прїимити... але та- 
коваго чловька... вигнати и вьп судити проч из их мил ост и 
зємлАх, абьі не мєшкал... ни явно ани потаємно (Гирлов, 
1499 ВО II, 420—421). 

її. (зв'язує сурядні речення) (9) 1. (єднальний) ні, ані 
(6): а тако(ж), никто да не смью(т) (!) сижьі оучинити оу 
и(х) хотарв, на днистри, или оу озєрьі или плоти, а ни 
ловити никто, оу ихв хотарв (Сучава, 1455 Созі. її, 531); 
Иио, господару, княз Михайло отвказалв: я дей самв 
ничимв ся в ловьі господарвские не вступую, а ни мои 
люди с поля старого пяди в дуброву Свинюскую без упроса 
не йдуть (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21); 

(у сполуч. ани т є ж в) ані теж (1): микоула о(т)по- 
вьда(л) и(ж) бьі не по правдь на нє(г) жалова(л) ани тежь 
би тьш пеньзи ис(т)рачоньі (XV ст. ВС 32). 

2. (єднально-перелічувальний) ні... ні, ані... ані (2): 
и они рекли: так правда єсть, записьівали сА отцьі наши 
по нєволи, а пьнАзєй жадньїх за тоє не брали, ани печати 
нашєй в того листу ньт, ани клєйна жадного мьі в себе 
не маєм (Луцьк, 1491 7А$ ї, 94). 
Див. ще НИ \ NV2Е2. 
АНИ2 наст. (1) (підсилювальна) навіть: мьі иляшь воє¬ 

вода... знаменито чинимо... како... рожложивьшьі щко- 
дьі... пану владисла(в)... кролєви... оучинєньїь... смило- 
вавьшьі ся, а ни на сєрдци своьмь то(г) имити памятоуючи 
досить оучьінинїє... па(н) владисла(в)... кролєви полско- 
му... землю шєпиньскоую... ворочаємьі (Львів, 1436 Соз*. 
її, 706). 
Див. ще НИ 2. 
*АНИСЇА ж. (1) (особова назва, гр. ’Аунаіос) Онисія: 

а ми такождєрє и от нас єсмьі дали и потвврдили слоузь 
нашємоу Иванка и сестрам єго Ньгши и Аниоу<шции> 
Анисїи... половина село от Шєкан (б. м. н., 1494 ВВ 
II, 38). 
ФОРМИ: дав. одн. Анисїи (1494 ВИ II, 38). 
Див. ще АНАСЇА. 
АНІ дав АНИ1. 
*АНКА ж. (3) (особова назва, пор. Анна): ми Стефан 

воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... 
оуноуки Нана ключника... и дали свою правоую отниноу... 
половина село на Полочинєх... и половина от млина пле¬ 
мен иком своим слоузА нашємоу паноу Или комисоу и сест¬ 
ри его Анки и братаничи их Мврїи (Васлуй. 1497 ВИ II, 
118). 
ФОРМИ: род. одн. Анки (1497 ВИ II, 119); дав. одн. 

Анки (1497 ВВ II, 118). 
Див. ще АННОУШКА, ТАНКА. 
АННА, АННЬ ж. (37) (особова назва, цсл. Аньна, гр. 

’Ауга, гебр. НаппаЬ) Ганна, Анна: купилв панв пєтрашь 
дьдицтво в анвньї радивонвковоь (Перемишль, 1359 Р 10); 
Я Семенв сколковв по повельнію господина цтя моего упи- 
салв есми вв домв Пречистой Богоматери Печерскому 
монастир у родители наши Іоана... Артемія, Анну (Київ, 
1398 ДҐПМ); Жаловала намв бояриня Мьнского повьту, 
на имя Анна Петрашовая, на невестку свою Ганку (Троки, 
1494 РИБ 560); Мьі Кнегини Швитрикгаиловая Кнегини 
Анна жаловали есмо слугу нашого Ходка землею его от- 
чиною (Дворець, XV ст. СГЧА); и оучинили есмо вв задоу- 
ш'іє свАтопочившьіх дАтєи господства мьі Алєксандра воє¬ 
води и двщєри нашєи Анньї (Гирлов, 1499 БО II, 154). 
ФОРМИ: наз. одн. Анна 17 (1432 Со5/. І, 330; 1470 ВИ 

І, 155; 1482 ВВ І, 260; 1489 БО І, 373; 1490 ВИ І, 403; 
1491 Со5/. В. 37; 1494 ВВ ІІ, 34; XV ст. СГЧА; 1497 
ВВ II, 102 і т. ін.); Аннь 1 (1480 БО І, 244); род. одн. Анньї, 
анвиьі 3 (1359 Р 10; 1499 ВВ II, 154, 155); ! анн 1 (1401 
ЗІ<Є); дав. одн. Анни 10 (1480 ВИ І, 244; 1482 БО І, 260; 

1489 БО І, 373; 1490 ВИ І, 403, 442; 1491 Сові. В. 37; 1493 
ВВ II, 32; 1494 ВВ II, 34, 36); Анне 1 (XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 27); єнах. одн. Анну, аниж 2 (1398 ДГПМ; 1401 ЗКЄу 
ор. одн. Анною (1490 Вй І, 442). 
Див. ще АНА. 
*АННИНЬ прикм. (2): мьі Стефан воєвода... знаменито 

чиним... прїидоша прАд нами... наши слоуги Онє и брат 
єго Косте, сьіновє Аннини ... и продали свою правоую от¬ 
ниноу (Сучава, 1493 ВВ її, 3); ми Стефан воєвода... зна¬ 
менито чиним... оже прїидоша прАд нами... слоугьі наши 
Тоадєрь Тоуркоул и брат єго Михоуца... и плємєница 
их Армвнка, дочка Аннина... и продали их правоую отни 
ноу (Васлуй, 1497 ВВ II, 107). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Аннина (1497 ВВ II, 107); наз 

ми. ч. Аниини (1493 ВВ II, 3). 
Пор. АННА. 
АННОУШКА, АНОУШКА ж. (54) (особова назва, пор 

Анна): а по єго животь, жон<ьі его) Марєиьі, и оуиукамв 
еи Анушць и Стань... и ввсєму роду их, нєпороушено ни- 
колкжє на вькьі (Сучава, 1424—1425 В В Ас 19); и оустав- 
шє наши слоуги доума попшєскоу и мани <и заплатили 
оуси исполна тотн вьішєписанїи пинєзи оу роукьі слоуз (!) 
нашємв якоб) син мнхаила оцєла граматика и сестра єго 
крестина и аноушка (б. м. н., 1500 8В 7). 
ФОРМИ: наз. одн. Аноушка 13 (1467 ВВ І, 120; 1479 ВВ 

І, 223 ; 1483 Сові. В. 30; 1493 Сові. 3. 176; 1495 ВВ 11,59; 
1499 ВВ II, ІЗО; XV ст. НРРГ; 1500 50 7 І т. їн.); Анноуш 
ка 10 (1490 ВВ І, 436; ДГСХМ; 1491 ВВ 1,445, 447; Сові. В 
37; 1492 ВВ І, 509; 1494 ВВ II, 38; 1495 ВВ II, 64; 1499 
ВВ ІІ, І53); зам. род, одн. от Аниоушка 2 (1490 ВВ І, 437■, 
ДГСХМ); отв Аноушка 1 (1488 ВВ І, 325); род. одн. Ан 
ноушки (1493 ВВ II, 18); дав. одн. Аноушци 7 (1479 ВВ 
I, 223; 1484 ВВ І, 278; 1487 ВВ І 294; 1489 ВВ І, 376. 
1493 ВВ II, 14; 1497 ВВ II, 103); Анноушци 6 (1483 Со5*. 
0.30; 1490 ВВ І, 436; ДГСХМ; 1491 ВВ І, 447; 1494 ВВ 
II, 38); Ан ноушки 3 (1491 Сові. О. 37; 1493 ВВ II, 14; 
1494 ВВ II, 38); Аиоушки 3 (1481 ВВ І, 248; 1487 ВВ І, 
306; 1495 ВВ II, 59); Анушць 1 (1424—1425 ВВАс 19); 
Аиоушкьі 1 (1499 ВВ II, 154); ор. одн. Аноушкою 3 (1470 
ВВ І, 153; 1480 ВВ І, 241; 1487 ВВ І, 306); Аноушкоую 
І (147000 І, 152); анноушкою 1 (1483 Сові. В. ЗО); Аноуш- 
кон 1 (1483 ОО, І, 269). " ' 
Див. ще. *АНКА, ТАНКА. 
*АННОУШЧИНЬ прикм. (5): И оу том також прїидоша 

прАд нами... слоуга наш Гоурбан... и сєстричича єго Нас¬ 
ть... дочка Анноушчина... и продали свою правоую отни¬ 
ноу (Сучава, 1499 ВВ II, 135). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Аниоушчина (1499 ВВ II, 134, 

135, 162); дав. одн. ж. Анноушчини (1499 ВВ II, 135). 
Див. ше АННОУШЧИНЬ ДВОРЬ. 
Пор. АННОУШКА. 
АННОУШЧИНЬ ДВОРЬ ч. (1) (назва села у Молдав 

ському князівстві): тьмв ми... жаловали есми єго особною 
мл(с)тїю и дали есми ємоу, оу нашєи зємли, села на воронь 
(в ориг. вороворонь.— Прим, вид.) на имА анноушчинь 
дворь и хоуєцЬньг и синєщи (Сучава, 1433 Сові. II, 594). 
ФОРМИ: наз. одн. Анноушчинь дворь (1433 Со5^. II, 

594). 
Див. ще АННОУШЧИНЬ. 
АННЬ див. АННА. 
АНО спол. (2) (стп. апо) І. (зв'язує сурядні речення) 

(єднальний) і, та (1): кторьш будє(т) право(м) добувати, 
тому имає(т) сь шкода є(г) заплатити та(м), ано опА(т) 
имає(т) бьіти наложено (Сучава, 1457 Сові. її, 810). 

II- (приєднує підрядне умовне речення — у препозиції) 
то (1): ино коли би єго богь не дай вонтє (!) с того свЬта 
сшєддв (!) ано на єго дьти сулимовь има сполна спасти 
(Львів, 1412 Р 81). 
АНТОНИДА ж (1) (особова назва) Антонида: ми стєфанв 

воєвода... знаменито чинимь... ожє даль свАтопочившьіи 
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родитєль нашь... монастирю свАтомоу вьздвижєнїю... гдє 
єст антонида старица, єдно село на сочавв (Сучава, 1439 
Сові. II, 46). 
ФОРМИ: наз. одн. антонида (1439 Сові. II, 46). 
* АНТОНІИ ч. (4) (особова назва, исл. Аньтонии, гр. 

’АгтотоЄ) Антоній, Антоні иоуказалсА намь правими лис- 
тьі восєлєньского патрїярха, Антонїа КостантинополА 
(Сучава, 1401 ДІР); и поклонили сА єсмьі пр(с)томоу обра- 

зоу еА и прп(д)бни(м) оцВ(м) антонїю и вєо(до)сїю (Київ, 
1446 Р 154). 
ФОРМИ: род. одн. антонїа (1401 рік; 1446 р 154, 155); 

дав. одн. антонїю (1446 Р 154). 
Див. ще *АНДОНЇИ. 
* АНТОНОВІ» прикм. (1) <> озеро Антоново 

див. ОЗЄРО. 
ФОРМИ: місц. одн. с. Антонови (1430 ГВДЛ 9). 
*АНТЬІМИС1> ч. (1) (гр. ’агті|х^гаюг) (посвячений плат, 

що розстелюють на престолі під час літургії) антиминс: 
а соблазмьі творясчьіхь изверзати, церкви освесчати, ан- 
тьімисьі благословити, еретьїковь и непослушньїхь клясти 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/VI, 3). 
ФОРМИ: знах. мн. антьімисьі (1322 АрхЮЗР І/VI, 3). 
АНОУШИН прикм. (1): Мьі Стефан воєвода... знаменито 

чиним... ожє прїидоша прАц нами... Лазорь Пискоу сьінь 
Аноушин... сь своими братїами... и продали свою правою 
отниноу (Сучава, 1483 ВИ І, 269). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Аноушин (1483 ВИ І, 269). 
АНОУШКА див. АННОУШКА. 
*АНХИМАНДРИТЬ див. АРХИМАНДРИТЬ. 
АНЬДРЕЙ див. АНДРІЙ. 
АНЬДРЄИКО див. АНДРЄИКО. 

*АНЬДРгЬИКОВЬ прикм. (1): Мьі великий кнзь витовть 

дали єсмо сюю нашоу грамото у янкоу аиьдр виково у сну 
радєвича што єсмо єму дали село чєлиєвь (Олтушків, 1424 
ДГВВ). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. аньдрБиковоу (1424 ДГВВ). 
Пор. АНДРЄИКО. 
АНЬДР'ЬЯШЬ див. АНДРІЇЯШЬ. 
*АНЬНА див. АННА. 
АНЬІ див. АНИ1. 
АНЬДРИЙ див. АНДРІЙ. 
* АНЬДРИАШЄВІї див. ‘АНДРЇЯШЄВЬ. 
*АНЬДРТ>КО ч. (1) (особова назва, пор. Андрви): А пить 

могоричь оу аньдрька оу дому лнсого за двб гривне вБс- 
нии (Перемишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: род. одн. аньдрька (1366 Р 12). 
Див. ще АНДРЄИКА, АНДРЄИКО, *АНДРИЦЯ, АН- 

ДРОУШКО, АНДР'Ь. 
АНЬДР'бЄВИЧЬ див. АНДР'ЬЄВИЧ. 
*АНЬДР'ЬЕВ'Ь див. АНДР'ЬЄВЬ. 
АНЬДР'ЬИ див. АНДР'Ь И. 
АОАША ж., невідм. (2) (назва гори у Молдавському 

князівстві): А хотарь Бьлошєщим да єст почєнши от крини¬ 
ць Вльканова до крьниць Корнина, та от толь... горь до 
Аоаша, та чєрєс Аоаша та право на доброви до серед доб- 
ровоу (Сучава, 1475 ВИ І, 206). 

*АПА ж. (1) (молд. апз) вода: хота(р)... о(т) доуба... 
на вєлїкоє о(л)хоу, а о(т) толБ ... на доамна и до апь 
гь(р)чїа до обрьшїє (Корочин Камінь, 1458 МіН.Вос. 121 — 
122). 
ФОРМИ: род. мн. апь (1458 МіН. Вос. 121—122). 
* АПОСТОЛСКИИ прикм. (2)Оап°столскоє се- 

д а л и щ є (1) (лат. зесіез арозіоііса) апостольський пре¬ 
стол, престол папи римського: Благословенье Ісидора, 
митрополита Киевского и всея Руси, легатоса и оть ребра 
апостолского сБдялища Лятьского и Литовьского и Не- 
мецького (Холм, 1440 АрхЮЗР 1 /VI, 5); столєць 
апоустольскии (1) див. *СТОЛЄЦЬ. 

ФОРМИ: род. одн. ч., с. апостолского, апоустольского 
(1440 АрхЮЗР \т, 5; 1447—1492 ЛКБВ). 

*АПОСТОЛЬ 1 ч. (43) (гр. яябсгтоХоЄ) апостол: а докона- 

лосА тоє дбло оу годБ (!) лучици в ндлю по (с)тмь ап(с)лБ 

марку євнглстБ (Лучиця, 1388 Р 39); А коли <кото>рьш 
господарь имь порушить таковьіи да єсть проклАть от... 

ві апостоль (Сучава, 1403 338); да(н) ли(с) оу нашємь 
дворБ оу зоудєчєвБ по ст(с)мь (!) ап(с)лБ пєтрБ оу пєрвии 
понєдБлокь (Зудечів, 1428 Р 111); и боуди ємоу клАтва 

о(т) ба оца и сна и ста(г) дха... и о(т) всб(х) стьі(х) ангєль 
и о(т) пр(б)ркь и ап(с)ль (Київ, 1446 Р 154); Я, княгини 
Семеновая, Ульяна Кобрьінская, и сь сьіномь своимь 
Иваномь княземь Семеновичемь, жаловали есьмо и дали 
слузБ нашому на имя ІудБ: у Кобрьіни на городи — цер- 
ковь сбятьіхь апостоль Петра и Павла (Кобринь, 1465 
АкВАК III, 4); па(к) кто сб покоуси(т) пороушити того 
вьішєписаннаго нашєго даанїА и потвьрж(д)єнїА, таковїи 

да єсть проклА(т) о(т) та ба... и о(т) вї сти(х) врьховньі(х) 
ап(с)ль и прочїи(х) (Ясси, 1500 Сові. 3. 231). 
ФОРМИ: род. одн. ап(с)ла (1400 Сові. 1, 37; 1421 Сові. 

1,142); місц. одн. по ап(с)лБ (1388 Р 39; 1428 Р 111); род. мн. 
апостоль, ап(с)ль, апостоль, ап(с)ль, апостол, апль, апль, 
апосто(л) (1401 ЗІ(Є; 1403 £5 338; 1409 ВІД«А» 437; 1435 
Сові. II, 680; 1438 472; 1444 Со5*. II, 208; 1457 ВВ 
I, 5; 1465 АкВАК III, 4; 1488 ВВ І, 343; 1499 ВВ II, 149; 
1500 Сові. 3. 231). 

* АПОСТОЛІ»2 ч. (1) (церковна книга) апостол: застали 

єсмо оу стго спса на красно(м) д иконьг кованьі(х)... євань- 
гєльє кованоє ап(с)ль половина прилога (!) осмогла(с)ни(к) 
вє(с) оуста(в) (б. м. н., бл. 1429 Р 114). 

ФОРМИ: знах. одн. ап(с)ль (бл. 1429 Р 114). 
*АПРИЛЇИ див. АПРИЛЬ. 
АПРИЛЬ, АПРЬІЛЬ, АПР'БЛЬ, АПРИЛ ч. (64) (гр. ал- 

р'ХіоЄ, лат. аргіїіз) (назва місяця) квітень: оу сочавБ 

влБ(т) 5цзі (!) априлья иі (Сучава, 1409 Сові. І, 70); п(и>сан 

оу Берести, м<Б)с<А>ца април<А> к ден (Берестя, 1448 
АЗ І, 44); Різап ^ ЬиЬІіпе, Аргіїа (куасісаі бемпаіоію бпіа 
(Люблін, 1478 АрхЮЗР 4/1, 8); Дань во Мстиславлп. Ап- 
риль семи день (Мстиславль, бл. 1500 АСД II, № 4). 

ФОРМИ: наз. одн. априль 2 (XV ст. РИБ 610; 1496 
АЛРГ 71); април 2 (1481 АЗ І, 78; 1496 АЛРГ 69); апрБль 
1 (1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9); Априль 1 (бл. 1500 АСД 
II, № 4); род. одн. апри(л) 8 (1415 Сові. І, 117; 1419 ВІД«Ау> 
444; 1434 0/Я«Л» 463; Сові. І, 386; 1448 АЗ І, 44; 1449 
Сові. II, 378; І470 ВІД«А» 522; 1482 Л5 І, 80); априлїа, 
априлїя, априліА 7 (1412 ВІД«А» 440; 1429 Сові. І, 259; 
1439 Сові. II, 36; 1441 ВІД«А» 477; 1475ВВ І, 204; Сові. В. 
4; 1488 ДГСПМ); април я, Аргіїа 6 (1438 Р 141; 1443 
ВАМ 42; 1451 АкЮЗР II, 106; XV ст. СГЧА\ 1478 АкЮЗР 
4/1, 8); априлья 1 (1409 Сові. І, 70); ск. н. а(п) 31 (1423 
ВІК«А» 447; 1428 Сові. І, 210; 1435 Сові. І, 403; 1444 
ВІД«А» 48Г; 1453 Со5/. II, 466; 1470 ВІД«А» 523; 1480 
ВВ І, 240; 1491 ВВ І, 464; 1497 ВС 8 і т. ін.); апр 4 (1420 
Со5*. І, 136; 1445 Со5/. 11,219; 1464 Сові. 3. 60; 1495 АЛРГ 
60); а(п)л 1 (1431 Сові. І, 315). 
Див. ще АПРЇЛИЄ. 
АПРИШОВЬСКИИ ч. (І) (особова назва): а тому свбдьци 

пань миколаи спичникь... пань шаньдро апришовьскии 
(Галич, 1424 Р 106). 
ФОРМИ: наз. одн. апришовьскии (1424 Р 106). 
АПРЇЛИЄ ч., невідм. (1) (молд. априлиє) (назва місяця) 

квітень:^писа ивашко брьтмєви(ч) оу соучавв в лто іцлз 
апрїлиє єі (Сучава, 1428 Сові. І, 207). 
Див. ще АПРИЛЬ. 
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АПРОД ч. (12) (молд. апрод) судовий пристав: и єщє 
єсми дали нашєму вБрному пану, думА апроду, брату пана 
михула писарА, єдно село на саннои що бьіло вла(д) мату- 
сово(Сучава, 1443 Сові. II, 131); <и оусугавши наши слоу- 
ги Братоул и брат єго Косте та заплатили тоти вишєписан- 

нїи пинбзи и злат татарскьіх оу роуки Іоноу сьіноу Іо<іі'ь- 
шєл)а апрода (б. м. н., 1497 БО II, 123—124). 
ФОРМИ: наз. одн. апрод» апро(д) (1449 Сові. II, 386; 1479 

ВО І, 223; 1495 БО II, 59); род. одн. апрода» апро(д) (1448 
Сові. II, 300; 1449 Со&і. II, 380; 1497 БО II, 123, 124); 
доз. одн. апродоу (1443 Со5*. II, 131; 1494 ВИ II, 33; 1495 
БО II, 59). 
АПРЬІЛЬ див. АПРИЛЬ. 
АПР^ЛЬ див. АПРИЛЬ. 
•АПОУСТОЛЬСКИИ див. *АПОСТОЛСКИИ. 
*АРБИКОВЬ див. *ОАРБИКОВЬ. 
АРБ0УР6 ч. (36) (особова назва, молд. арборе «дерево»): 

а на то є(ст) вБра... іо Стєфа(н) воєвода... вБра па(н) щє- 
фоула вБра па(н) лоука арбоурє портарв соучавска(г) 
(Корочин Камінь, 1458 Мік. Ьос. 122); А на то єсть... вБра 
наших боярь в. п. Доумьі... в. п. Лоука Арбоурє портарБ 
сочавского (Ясси, 1500 БО II, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. Арбоурє (1471 ДГСМПБ; 1472 БО 

І, 170, 172; Сові. 5. 88; 1473 БО І, 187; 1474 РГС\ 1476 
БО І, 209; 1479 БО І, 228; 1499 II, 425, 444); род. одн. 
Арбоурє21(1458 Мік. Иос. 122; 1471 БО І, 164; 1472 Сові.О. 
26; 1473 БИ І, 184; 1498 II, 126; 1499 БО II, 130, 136, 
140, 144; 1500 БО II, 173 і т, ін.); АрбоурА 3 (1473 БО 
І, 190; 1475 БО І, 204; Сові. О. 4); АрбоурБ 2 (1472 
В/Я«Л» 528; 1475 БО І, 206). 

*АРБОУРЄВЬ прикм. (1): А на то ест ввра.,, бояр на¬ 
ших: в. п. ЗбБри... в. п. Лоукьі Арбоурєва портарБ соу- 
чавского (Сучава, 1486 БО І, 290). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Арбоурєва (1486 БО І, 290). 
Пор. АРБОУРЄ. 
*АРДАНОВИЧЬ ч. (3) (особова назва): пи(с),оу васлоуи, 

пєтрь арданови(ч) (Васлуй, 1452 Сові. II, 760); писа пєтрьї 
арданоуви(ч) (б. м. н., 1458 ОІД«А» 513). 
ФОРМИ: наз. одн. арданови(ч) (2) (1452 Сові. II, 760; 

1456 Сові. II, 583); арданоуви(ч) (1) (1458 ОІЯ«А?> 513). 
*АРДАНОУВИЧЬ див. *АРДАНОВИЧЬ. 
АРДЄВОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): а на розьБздБ 

бьіли зємлАнє... пань манько ардєвовичь а осташь гол об у ть 
(Зудечів, 1411 Р 79); а при то(м) бьіли свбдци... па(н) манко 
ардевови (!) па(н) прокопь нАнєви(ч) (Зудечів, 1412 Р 83). 
ФОРМИ: наз. одн. ардєвовичь 1 (1411 Р 79); ! ардевови 1 

(1413 Р 83). 
*АРЖИШАНЬІ мн. (4) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): А хотар той трєтои част от село от Аржишан... 
почєнши из долоу от похрєбь та прости на дил оу глод 
(Сучава, 1495 БО II, 78). 
ФОРМИ: род. Аржкшань» Аржишан (1495 БО її, 77, 78). 
*АРЗОУЛ ч. (2) (назва річки у Молдавському князівстві): 

А хотар томоу вьші<є)рєчєномоу село Стецканїи, ниже 
вь оусти Арзоул, оу вадоу Нєгоуцьторюви (Сучава, 1493 
БО II, 6). 
ФОРМИ: род. одн. Арзоул І (1493 БО II, 6); Арзула 1 

(1493 БО II, 6). 
*АРИИ ч. (29) (особова назва, ер. ’Арєюд) Арій: а кто по- 

роуш(ить та>ковьі да єсть проклєть о(т) та ба и о(т) прБчи- 

стьіЖ єго мтрє и о(т) тиї стьі(х) о(т)ць никєискьі(х) и да ЄСТЬ 
подобникь арїоу <и> їоудБ (б. м. н., 1400 Сові. І, 37); 
А кто сБ покоусит тоє пороушити, тот да єст проклАт от 
господа бога... и да єст подобєн ИоудБ и проклБтомоу Арїю 
(Сучава, 1490 БО І, 421). 
ФОРМИ: дав. одн. арїю, арию 22 (1407 Сові. І, 57; 1409 

0/Р«Л» 437; 1411 Сові. І, 95; 1435 Со5*. II, 689; 1438 
О/Р«Л» 472; 1439 Сові. II, 32; 1454 Со5/. II, 502; 1457 

БО І, 5; 1466 БО І, 106; 1490 БО І, 421 і т. ін.); арїоу» 
ариоу 3 (1400 Сові. І, 37; 1403 ДГАА; 1415 Сові. І, 117); 
арїєви 1 (1448 Сові. II, 306); знах. одн. ариа, арїа (1443 
ДГСПМН; ПГСММ; 1448 Сові. II, 366). 
Див. ще АРИА. 
АРИА ч. (16) (особова назва, цсл. Арии, ер. ’Арєю?) 

Арій: а кто по<роу)ши<ть таковьі да єст) проклєть о(т) 

га ба... и да є подобникь арїи (б. м. н., 1400 433); 
па(к) кто сБ покоуси(т) пороушити того вьішєписаннаго 

нашєго даанїА... таковїи да єсть проклА(т) о(т) га ба... и да 
єсть подобнь іоудБ и проклБтомоу арїи (Ясси, 1500 Сові. 5. 
231). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. дав. проклБтому Ари А (1479 

БО І, 222); дав. одн. арїи (1400 £>/Я«А» 433; 1435 
465; 1453 Сові. II, 466; 1460 0/і?«Л» 515; 1486 ОС 144; 
1488 БО І, 343; 1492 БО ї, БИ; 1499 БО II, 149; 1500 
Сові. 5. 231 і т. ін.); ор. одн. Арїєю (1499 БО II, 155). 
Див. ще *АРИИ. 
*АРЇИ див. АРИИ. 
АРМАШ ч. (6) (молд. армаш) чиновник вищого рангу, 

наділений адміністративними і судовими функціями: И за- 
платил слоуга наш Лоупє армаш та заплатил оуси тоти 

пинбзи п злат оу роуки НастБ и братоу єи Тома (Сучава, 
1489 БО І, 373); А хотар той вьішеписаннои сєлищи да 
єст от Драгоєщи, коуда хотарил пан Братоул армаш (Су¬ 
чава, 1493 ВИ II, 27). 
ФОРМИ: наз. одн. армаш (1489 БО 1, 373; 1493 БО II, 

27); дав. одн. армашоу (1489 БО І, 373). 
*АРМГЬН€ЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): И дали и потвердили єсми и(м), оу нашєи зємли, 
оу молдавскои... села на имБ онєщи... и армБн(єщи), под- 
ли соучавБ (Сучава, 1456 Сові. II, 568—569). 
ФОРМИ: наз. армБн<єщи) (1456 Сові. II, 569). 
АРМІЇ НКА, АРМАНКА ж. (9) (особова назва, молд., 

болг. арменка): мьг Стєфан воєвод? знаменито чиним ис 
сим листом нашим... ожє тотиистинїи... Дрьгоуш и сестри 
єго Баниць и АрмБнка, сьгновє Мари, жаловали єсми их 
особною нашєю милостїю (Сучава, 1490 БО І, 391—392); 
прїидоша прАд нами... Иванко Лєвич... пан Щєфоул... 
и плємєници их АрмАнка и Баска и Анна... и продали свою 
правоую отниноу (Сучава, 1492 БО І, 509); И оуставшє 
слоуга наш Жоуржа ПоуцБноул та заплатил оуси тоти 

пинбзи р злат оу роуки слоугам нашим Тоадєроу Тоуркоу- 
лоу и братоу єго Михоуци... и плємєници их АрмБнки 
(Васлуй, 1497 БО II, 107). 
ФОРМИ: наз. одн. АрмБнка 3 (1490 БО 1, 391; 1491 

Со5/. 5. 156; 1497 БО II, 107); АрмАнка 1 (1492 БО 1, 509); 
зам. дав. сєстра(м) єго... васи(л)ка и армБнка 1 (1491 Сові.5. 
156); сестрам их Параска и АрмАнка 2 (1493 БО II, 14); 
дав. одн. АрмБнки (1490 БО І, 392; 1497 БО II, 107). 

*АРМ?йНЧИНЬ прикм. (і): а на то, коли єсми хотарили 
то(т) хотарь, бьгль са(м) г(сд)ва ми и бьіль... па(н) ивашко 
армБнчи(н) (Сучава, 1456 Со5/. II, 583). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. армьнчи(н) (1456 Сові. її, 583). 
Пор. АРМАНКА. 
АРМ'ЬНЧИЧ ч. (1) (особова назва): Итакождєре оусталь 

Ивашко АрмБнчич прБд нами... и даль с(вя)тому монасти¬ 
рю нашєму от Молдавици половина села (Сучава, 1473 
ШКН 165). 
ФОРМИ: наз. одн. АрмБнчич (1473 ШКН 165). 
АРМАНКА див. АРМАНКА. 
*АРПАШЬ прикм. (1): тб(м) мьі... дали и потверди¬ 

ли єсми и(м), оу нашєи зємли, оу молдавскои, и(х) пра- 
ваА отнина... села на имБ... арпьщєщи арпашєви... 
и тодєрєщи (Сучава, 1456 Сові. II, 568—569). 
ФОРМИ: знах. мн. арпашєви (1456 Со5Г. її, 569). 
АРПЬШЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тб(м) мьі... дали и потвердили єсми и(м), оу нашєи 
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зємли, оу молдавскои... села на имв онєщи... и арпьшєщи 
арпашеви (Сучава, 1456 Сові. II, 568—569); тАм, мьі... 
(дали) и потврьдили єсми и(м), оу нашєи зємли, оу мо(л)- 
давскои... село... на имь половина о(т) тодєрєщи, вишнє(а) 
ча(ст), о(т)... арпьш<єщїи арпашеви) (Сучава, 1488 Сові. 3. 
127). 
ФОРМИ: наз. арпьшєщи (1456 Со5^. II, 569); род. 

арпьш(єщїи) (1488 Сові. 5. 127). 
АРСЄНИИ ч. (1) (особова назва, цсл. Арсєнии, гр. ’Арсгє- 

ую£) Арсеній, Арсен: а на то єсм(ь) приложиль свою печать 

и оць мои Вл(д)ка лучьскьш арсєнии (б. м. н., 1366 Р 14). 
ФОРМИ: наз. одн. арсєнии (1366 Р 14). 
*АРСОУРИ с., невідм. (1) (назва місцевості у Молдав¬ 

ському князівстві): почьнши (х)отар той бранищи от об- 
рьшїи Лаоури... до самій шипот, от толь... до Арсоури 
(Сучава, 1490 ВП І, 420). 

* АРТЕМІЙ ч. (1) (особова назва, цсл. Артємии, гр. ’Артє- 
|ііоЄ) Артемій, Артем: Я Семень с колковь... уписаль есми 
вь домь Пречистой Богоматери Печерскому монастьіру 
родители наши Іоана Ірину... Артемія, Анну (Київ, 1398 
ДГПМ). 
ФОРМИ: знах. одн. Артемія (1398 ДГПМ). 
*АКТУКН^ ч. (1) (істч. агіікиї, стп. агіуки}, лат. агіі- 

сиіиз) (стаття, параграф юридичного документа) арти¬ 
кул: І ІЄ2, коіогуіе агіукиїу йа1і]Є5то іт па іот ргі- 
луііі пазгот ^урізапу, роішег^'ет їо Ігп па ^есгпуіе сгазу 
(Луцьк, 1388 гРЬ 108). 
ФОРМИ: знах. мн. агіукЩу (1388 2РБ 108). 
*АРХАГГЕЛЬ ч. (3) (цсл. архаггель, гр. арХаууєАо£) ар¬ 

хангел: балица воєвода и драгь (!) мєщєрь сьзидашє црковь 

■вь имє стго архаггла михаила на зємли тєрєсовскои (Сігет, 
1404 ГМ). 

ФОРМИ: род. одн. архаггла (1404 ГМ)\ дав. одн. ар- 

хагглоу (1404 ГМ). 
АРХИЄПИСКОПЬ, АРХІЄПИСКОП Ь, АРХЇЄПИСКО¬ 

УПЬ ч. (6) {гр. арХієлГсгхолоЄ) архієпископ: на... соимоу 
кончанїє и дьланїє и рЬжєнїє и справлєнїє наоучтАвьишїи 
(!) оу бозА отець кнЬзь Григориє, божїєю милостїю и свА- 
тои церквє Илвовскои архиєпископь, и також вєлєможньї 
панове... соуть сосланьї и налицєньї и намАнєньї (під Хо¬ 
тином, 1467 ВП II, 297); А на боліло у ю крЬпост и потврьж- 
дєнїє еталон вьри, нашоу пєчат болшоую... и пєчати архї- 
єпископов і єпископов... вєльли єсмьі привісити к еємоу 
листоу нашємоу (Гирлов, 1499 ВИ II, 425). 
ФОРМИ: наз. одн. архиєпископь, архїєпископь 2 (1467 

ВП II, 297; 1499 ВП II, 425); Архїєпискоупь 1 (1481 ГПМ); 
род. мн. архїєпископов (1499 ВП II, 425); ор. мн. архиєпи- 
скопи, архієпископи (1499 ВП II, 419, 425). 
Див. ще АРЦИБИСКУПЬ. 
*АРХИЄРАРХЬ ч. (5) (гр. архієрарлг|9) архієрарх, ар¬ 

хієпископ: мьі пєтрь воєвода... знаменито чини(м)... ожє 
благопроизволи господство ми... и дали єсми нашємоу мо¬ 
настирю о(т) поланьі, идє(ж) є(ст) хра(м) стаго архїєрарха 
и чудотворна никольї, на вьсАкои (!) льто, по шести бо- 

■чо(к) вина, о(т) нашєи дєсАтиньї (Поляна, 1448 Сові. II, 
365); мьі Стєфа(н) воєвода... знаменито чиним и(с) симь 
листом нашим... Ако да оутврьдим и оукрЬпмь (!) наше 
єп(с)коупїє о(т) Радовцє(х) идєжє є(с) храм стго (!) архи- 
єра(р)ха и чюдотворца Николаа (Сучава, 1486 ПС 143— 
144). 
ФОРМИ: род. одн. архиєрарха, архиєра(р)ха, архїєрар¬ 

ха 4 (1448 Сові. II, 365; 1479 ПС 140; 1481 ВП І, 256; 
1486 ПС 144); ! архистрарха 1 (1443 Сові. II, 128). 

*АРХИЄР'ІИ ч. (2) (цсл. архиєрей, архиєрЬи, гр. арХі- 

єрєи£) архієрей: Г(с)и помози рабу своєму юрью болковичю 

єоздавшєму црквь и олтарь стаго архиєрЬя х(с)ва никольї 

(б. м. н., бл. 1350 Р 8); ми пєтрь воєво(д)а... знаменито 

чиньі(м)... ажє блгопроизволихо(м) нашьі(м) блгьі(м) про- 
изволеньіє(м)... и дали єсмьі нашємоу манастьірю о(т) по- 

братьі гдь єсть хра(м) стго архьієрєа и чюдотворца никольї... 
чєтирьі чєля(ди) цигань (Дольний Торг, 1444 ПІД«Ау> 
481). 
ФОРМИ: род. одн. архиєрвя, архьієрєа (бл. 1350 Р 8; 

1444 ПІД«А» 481). 
* АРХИМАНДРИДЬ див. АРХИМАНДРИТЬ. 
*АРХИМАНДРИТА ж. (1) (монастир, очолюваний архі¬ 

мандритом) архімандрія: прєдьльї єго єпа(р)хїи а(р)хи- 
ма(н)дритьі пєчє(р)скоє (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: род. одн. а(р)хима(н)дритьі (1481 ГПМ). 
АРХИМАНДРИТЬ, АРХИМАНДРИТЬ, АРХИМАНД- 

РИТ ч. (32) (гр. арХір,(Гу6рітт|Є) архімандрит: Тьіе вси 
села... маєте держати... владьїка Луцкий... архимандрьітьі 
благословити, игуменьї наставляти, попьі и дьяконьї со- 
вершати, какь в нашой области, вь богоспасаемьіхь горо- 
дахь вь Луцку и вь Острозе (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 
3); А при том бьілн свєтки наша рада: архимандрить Пе- 
черский Аврамей, а кнАз Йван ПутАта (Київ, 1437 АЗ 
І, 34); мьі Стєфан воєвода... знаменито чинимь... ожє прїи- 
доша прьд нами... молєбникь нашь кир попь Григорїє, 
ігоумєнь и архимандрить Бистричьскаго монастира... и 
измьнили сь господство мьі правоую монастирскоую отни- 
ноу (Ясси, 1500 ВП II, 173). 

ФОРМИ: наз. одн. архимандрить, архимандрит, архи- 
мандри(т), а(р)хїма(н)дри(т), архимандрить 16 (1437 А5 
І, 34; 1446 Р 154; 1458 МіН. Пос. 121; 1476 ВП І, 211, 
215; 1481 ГПМ; 1488 ВП І, 348; 1490 ВП 1,419; 1492 ВП 
I, 510; 1499 ВП II, 153; 1500 ВП II, 173 і т. ін.); архиман- 
дри(т) 1 (1467 МіН.Пос. 125); архима(д)ридь 1 (1462 Сові.П. 
10); род. одн. архимандрита (1446 Р 154; 1455 Сові. II, 
540 , 544); дав. одн. архимандритоу (1498 ЧІАФ; 1499 ВП 
II, 154); знах. одн. архима(н)дрита (1481 ГПМ); ор. одн. 
архимандритом, архїимЖдритомь 4 (1446 Р 154; 1470 ВП 
I, 150, 153; 1481 ГПМ); а(н)химандрито(м) 1 (1459 Р 174); 
місц. одн. прі архімандриті; (бл. 1470 ОБРН 130); знах. мн. 
аохимандоьітьі (1322 АохЮЗР 1 /VI. 31. 

*АРХИМАН ДРЬІТЬ див. АРХИМАНДРИТЬ. 
! АРХИСТРАРХЬ (АРХИЄРАРХЬ) (1): и дали єсми 

нашємоу монастрю (!) о(т) польньї гдєє(ст) хра(м) стаго ар¬ 

хистрарха и чоудотворца никольї е тата(р) (Сучава, 1443 
Сові. II, 128). 
Див. * АРХИЄРАРХЬ. 
*АРХИСТРАТИГЬ ч. (1) (цсл. архистратигь, гр. ар- 

ХісгтратиуоЄ) (титул св. Михаїла) архістратиг: ль (1) 
6974 княини (1) олена Вьішила сии вздоухь великомоу 
архистратигоу михаілоу (б. м. н., 1466 ОБРН 128). 
ФОРМИ: дав. одн. архистратигоу (1466 ОБРН 128). 
АРХЇЄПИСКОПЬ див. АРХИЄПИСКОПЬ. 
АРХЇЄПИСКОУПЬ див. АРХИЄПИСКОПЬ. 
* АРХІЄРАРХЬ див. * АРХИЄРАРХЬ. 
*АРХЬІЄРЄИ див. *АРХИЄРГБИ. 
АРЦИБИСКУПЬ, ЯІЩИБИСКУПЬ ч. (3) (стч., стп. 

агсуЬІзкир, лат. агскіерізсориз) католицький архієпи¬ 
скоп: а при то(м) свЬдци бьіли кнАзь Ань арцибискупь 
льв<овс>ки... па(н) пєтрь зхарбинови(ч) (Медика, 1415 Р 
87); мьі Стєфань воєвода... слюбоуємь... королеві полеко- 
моу... и оусим ярцибискоупом... абьіхомь мьі их милости 
верни и подьдани бьіли (Сучава, 1468 ВП II, ЗОЇ). 
ФОРМИ: наз. одн. арцибискупь 1 (1415 Р 87): ярциби- 

скупь 1 (1433 Р 122); дав. мн. ярцибискоупом (1468 Ви 
II, ЗОЇ). 
Див. ще АРХИЄПИСКОПЬ. 
АРЬМЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві): тьмь мьі... дали и потвердили єсми єго очи(н)оу... села 
на имь... ерьби н арьмєщи (Сучава, 1448 Сові. II, 342); 



•АСАНЬ — 81 — АЩИ 

А хотар томоу сєлоу... оу край доуброви от БрощАн, от 
толі... до хотарі Арьмєщилорь (Сучава, 1491 ВИ 1, 449). 
ФОРМИ: наз. арьмєщи (1448 Со5*. II, 342); род. молд. 

Арьмєщилорь (1491 БО І, 449). 
*АСАНЬ ч (2) (особова назва, ар. Ьазап «красивий»): 

иьші послаль єсмь к вамь слуги наши асана и тулу очжю 
то повідати вамь нашєму брату абьі то відали вьі (б. м. н., 
1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: знах. одн. Асана (1392—1393 РФВ 1701. 
* АСПРАТА ; ж. (1) (гр. ашірос «гроші») (назва дрібної 

срібної монети) аспр: И мьі давали за тоую к паробьковь 
за пмть по дєвмти тисАчь, а за иного по пмти аспрать за 
одного паробька (б. м. н., 1481 ВИ II, 365). 
ФОРМИ: род. мн. аспрать (1481 ВО II, 365). 
Див. ще *АСПР1>. 
*АСПРТ> ч. (2) {гр. сІалрао «гроші») (назва дрібної сріб¬ 

ної монети): и да є(ст) о(т) на(с) той бо(л)ници на каждоую 

годиноу ф аспра обретаАщи(м)сА в той бо(л)ници (Сучава, 
1471 0//?«А» 527). 
ФОРМИ: наз. де. аспра (1471 ОІЯ«А» 527). 
Див ще *АСПРАТА. 
АТОКЬ ч. (1) (особова назва): мьі стефань воєвода... 

чниимь знаменито... ожє тотьі истиннїи жоуржь атокь 
дали єсми (ємоу єдно село) на вьрхь сараті гді є(ст) 
жоудє фьть и илїє (Сучава, 1434 Сові. І, 398). 
ФОРМИ: наз. одн. атокь (1434 Сові. І, 398). 
АУГОУСТЬ див. АВГУСТЬ. 
*АОУРАРЬ ч. (4) (молд. аурар) золотар: мьі Стєфан воє¬ 

вода... знаменито чиннм... ож(є) прїидоша прАд нами... 
слоуга иаш Холоватіи и сь своими падчєрицами... и прода¬ 
ли тоє мисто от млин слоузі нашємоу Станчюлоу аоурарю 
(Сучава, 1484 ВО І, 285); мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чииимь... ожє тота истинна Васоутка... жєна Станчюла 
аоурарА, жаловали єсмьі єи особною нашєю милостїю 
(Сучава, 1498 ВО II, 125—126). 
ФОРМИ: род. одн. аоурарм (1498 ВО II, 126); дав. одн. 

аоурарю (1484 ВО І, 285, 286). 
*АХМАТЬ див. ОХДЇАТЬ. 
АЧБЬІ, АЧЬБЬІ спол. (8) (приєднує підрядні речення) 

(умовні — у препозиції) якщо б, коли б (7): ач бьіхомь 
еам'ь своимь животомь нє послішни бьіли ку єго мл(с)ти 
потребизносгь єхати... тогди мьі пошлємьі ломоць своА (Бир- 
лад, 1439 Сові. II, 714); ач бьі бьіл которьі отдалєнньї, тьіх 
зась прАзискати хочемо и имамо (Сучава,^1462 ВО II, 284); 

(у постпозиції) (1): и слюбуємь заАть свто слюбуємь вьі- 

править єго бь нє дай ачь бьі сА кому ппигоднло (Сучава, 
1433_1443 АРМ). 
Див. ще АЧЬ, АЩЄ, АЩЄБИ. АЩЄЛИ. 
АЧЄИ наст. (3) (модальна) ачей, чей: того дилі па(д)ли 

семи оуси посполоу подніти собє неволю... и похилити 

соби головоу томоу поганствоу... докоу(л) ачє и сі Бь 

мли смилоує(т) абьіхо(м) ти(ж) могли о(т) Ба помо(ч) иміти 
и сторонні свои найти ка(к) и наши прє(д)ци иміл(и) (Вас- 
луй, 1456 ЗСФ): ино за то даль вашо(и) мл(с)ти просить 
аби вша (!) мл(с)ть просили братью вашоє мл(с)ти... и... 
вашое мл(с)ти прьтятєли... абьі вси обєрьнули лица своєго 
к поганству и ваша мл(с)ть тєжь с ними ачє(и) да(л) бьі 
богь то бьі нє загибло хрестияньство межьі вашоє мл(с)ти 
днєхь (Вільна, 1493 ПОСВВ 152); Про тожь єстли ваша 
милость гакь чьінили.. дєлайте яко знаєте, какь межи 
вась доконьчаньє бьіло; а чей бьіхмо могли оучьінити 
промєжи вами любовг и мирь и доконьчаньє, якь и пєрь- 
вєй било (б. м. н., 1499 ВО II, 448—449). 

•АЧИБКОВЬ прикм. (1)Опасика ачибкова 
див. ПАСИКА. 
ФОРМИ: род. одн. ж. ачибковьі (1420 Сові. І, 135). 
АЧЬ, АЧЬ спол. (17) (приєднує підрядні речення) 1. 

(умовні — у препозиції) якщо, коли (12): Ачь рьїцєрь а лю¬ 

бо шлА(х)тА шлА(х)тїчю раноу оучини(т) до крови иміє(т) 

ємЖ платїти за ранЖєі (XV ст. ВС 29 зв.); тє(ж! ачь слоуга 
рє(ч)ньіи оуломокь соусєдоу пана своєго щ кодо у алюбо 
кри(в)доу оучини(т) тогдьі па(н) имєєть за нєго досьі(т) 
оучини(т) (XV ст. ВС ЗО); ачь не дасть имь Богь детокь, 
ино.. волньш собе продати и ближньїмь своимь дати (Во¬ 
лодимир, 1471 АрхЮЗР 8/111, 627); 

(в інтерпозиції) (1): а прото єстли на пєрвьшии ваши 
листи о(т) мистра о(т)писаноє нє єсть к ва(м) принесено 
можете ачьсА ва(м) оузвиди(т) радноє на тьш то посліднии 
мистровьі (листьі) такь о(т)писать подлоугь словь того то 
нємєцкого спискоу которьш оу сє(м) нашє(м) листоу замьі- 
камьі (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 

2. (допустові) (2) хоч, хоча (в інтерпозиції) (1): Хочє(м) 
того ачь имь гнєвь нашь о(т)поущє(н) алі тьцх) што щкодьт 
почінилї што (!) и(м) право(м) досьі(т) о(т)повєдалї (XV ст. 
ВС 28 зв.). 

(у сполуч. ачь пакь — у препозиції) (1): ачь пакь 
хотА и тьі(х) пословь о(т) себе о(т)поустиль будє(т) и о(н) 
ихь наза(д) можє(т) к собє вє(р)нути (б. м. н., 1496 
ПДВКА). ' 

3. (причини — у препозиції) оскільки (1): Ачь по(д)- 

лоугь часовь розньі(х) обьіча(и) и учи(н)кьі члвчи измєньї 
(!)... а протожь мьі казимирь... коро(л) по(л)скьі(и)... вьі- 
даваемьі и оуставлАємьі права кгорая жь вшистни в нашєи 
зємли имаютьсоудить (XVст 5С9зв.— 10), 
Див. ще АЧБЬІ, АЧЬКОЛИ, АЩЄ, АЩЄБИ, АЩЄЛИ. 
АЧЬБЬІ див. АЧБЬІ. 
АЧЬКОЛИ спол. (1) (зв'язує підрядне речення) (допу¬ 

стове — в інтерпозиції) хоч, хоча: а тіжь дАдинаА моА 
кнАгини СємєноваА МарьА и зАть єи кнАзь Сємєнь Юрьє- 
вичь слюбовали ми и подьвАзали сА подь го, ачь коли на 
тоть час нє бьіло дочки єи, а жоньї пнАзА (!), сємєновьі, а 
сєстрьі моеи кнАжньї Настасьи, ижь єй того иміньА подь 
мною нє искати (Вільна, 1482 АЗ І, 79). 
Див. ще АЧЬ. 
І АЧЬ НАШЬ <А ЧИНИТЬ) (1): тоть кмєть имє(т) пла¬ 

ти^) па(н)у своємоу вїноу г гривни ачь нашь (! ) ро(ч)ньш 
имєє(т) ємоу платить ка(к) и ... платїль (XV ст. ВС 39). 
Див. А1, *ЧИНШЬ. 

АЩЄ, АЩИ спол. (19) (цсл. ащє) (приєднує підрядні ре¬ 
чення) (умовні — у препозиції) якщо (3): а на томь хотарі 
ащє мочи имоу осадити села, да осадАть сьгЬмь вьішєписан- 
ньімь потвєрьж(д)єнїємь (б. м. н., 1415 Сові І, 122); а а(щ) 
сєго они знаидоуть тамо о(т) тоє прі(д) рєчєноє місто а они 
да имають имь вьзіти сіє что они бо у до у т има (1) прї себі 
(Корочин Камінь, 1458 МіН. Оос 122); 

(у постпозиції) (1): ми Стєфан воєвода... знаменито 
чиним (ис) сим листом... каждомоу добромоу ащє комо у 
потрєбизна (боудєт) (Сучава, 1499 В О II, 442); 

(у сполуч. к о л и... а ш є) (15) див. КОЛИ. 
Див. ще АЧБЬІ, АЧЬ, АЩЕБИ, АЩЕЛИ. 
АЩЄБИ спол, (2) (приєднує підрядні умовні речення — 

у препозиції) якщо б: и ащє би инньї млинь оучинилсА оу 
томь потоці такожь да боудєть половина отнина (Сучава, 
1429 Сові. І, 239); тоє вьішєписаноє ащє кто би хоті(л) 
пороушити о(т) наши(х) дітей или нашєго плімєнє таковь 

да є(ст) проклА(т) о(т) га ба (Сучава, 1448 ОІД № 10 Ь). 
Див. ще АЩЄ, АЩЄЛИ, АЧБЬІ. 
АЩЄЛИ спол. (2) (приєднує підрядні умовні речення — 

у препозиції) якщо, коли ж: Ащели хто... повеления кня- 
жения нашєго переступить дерзнеть... да казнитея и оть 
Бога проклять будеть (Луцьк, 1322 АрхЮЗР XIVІ> 3); 
ащє ли кто пр(і)стЖпить запові(д) сіЖ... да є(ст) прокла(т) 

(!) о(т) ба (б. м. н., 1401 Зі(Є). 
Див. ще АЧЬБЬІ, АЧЬ, АЩЄ, АЩЄБИ. 
АЩИ див. АЩЄ. 
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Б див. БЬІ1. 
БАБИНСКИЙ, БАБИНЬСКИЙ ч. (5) (особова назва): 

А при том бьіл... пань Ивашко Бабинский (Острог, І465 
АЗ І, 57); А при том бьіл... пан Ивашко Бабиньский, пан 
Пашко Бабинский (Острог, 1466 А8 1, 61). 
ФОРМИ: наз. одн. Бабинский, Бабиньский (1465 АЗ 

1, 57; 1466 А8 1, 60, 61). 
*БАБИНЬ прикм. (1) О Бабинь потокь(І) 

(назва потоку у Молдавському князівстві): тЮм мьі вндЮв- 
ш(є> єго правоую и вЮрноую слоужбоу до на(с)... дали 
и потвердили єсми ємоу... села на ниЮ лєвкоушєщи... 
на бабини потока (!) (Сучава, 1442 Сові. II, 96). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. на бабиии (1442 Со5^. II, 96). 
БАБИНЬСКИЙ див. БАБИНСКИЙ. 
БАБИЧ ч. (2) (назва річки у Вітебській землі): и за тоую 

сто коп грошей широких продали єсмо Єго Милостн дво- 
рєц наш... а... землю пашноую... з сєножатми и з лЮсьі, 
оу гранєх, почонши: поМитин роубєж Чирчинский... а в в(!) 
озерє и в рєцє Бабичи є(зьі) и в Тоухоу, а тамже на озєрє 
землю бортьноую на имА Рогозноу а Бабнчиноу, такжє 
оу в оброубє грани, гд'Ь Бабич снАл сА с Чорнороуем 
(Друцьк, 1492 А5 III, 23). 
ФОРМИ: наз. одн. Бабич (1492 А8 III, 23}; міси. одн. 

в Бабичи (1492 А8 III, 23). 
*БАБИЧИНА ж. (І) (назва земельної ділянки у Вітеб¬ 

ській землі): и за тоую сто коп грошей широких продали 
єсмо Єго Милостн дворєц наш... а... землю пашноую... 
з сєножатми и з лЮсьі, оу гранєх, почонши: по Митин 
роубєж Чирчинский... а в в(!) озєрє и в рєцє Бабичи є(зьі) 
и в Тоухоу, а тамжє на озєрє землю боргьноую на имА 
Рогозноу а Бабичиноу (Друцьк, 1492 А8 11, 23). 
ФОРМИ: знах. одн. Бабичиноу (1492 А8 III, 23), 
БАБИЧТ> ч. (5) (особова назва): мьі илїа воєводь... знає¬ 

мо чинимь... ожє тоть истинньш слоуга нашь в'Ьрнни боя¬ 
ринь пань стань бабичь... служить намь правою и вірною 
слоужбою (Хотин, 1435 ОІП«А» 465); а на (то) є(ст)... 
в'Ьра пана (стана) бабича (Сучава, 1436 Сові. ї, 468); 
Мьі Стєфан воєвода... знамєнїто чиньїм... ожє... боАрин 
пан Албоул... продал и отстоупил село Бабишєво на ИМЮ 
Кобьлїєи Вишньш, гдє бил дом Стана Бабиша (Сучава, 
1467 ВО І, 122). 
ФОРМИ: наз. одн, бабичь (1435 £>/#«А» 465); род одн. 

бабича 1 (1436 Сові. І, 468); Бабиша 3 (1467 ВО І, 
122). 

*БАБИШ€ВЬ прикм. (3): мьі Стєфан воєвода., знамєнїто 
чииьім... ожє прїидє прєд нами... пан Албоул... и продал... 
село Бабишєво на имЬ Кобьлїєи Вишньш... та продал зє- 
тоу Стана Бабиша... и жєнє єго, дочци БабишєвЮ... и бра- 
тоу єн, снноу Бабишєвоу Иванкоу (Сучава, 1467 ВО І, 122). 

ФОРМИ: дав. одн. ч. Бабишєвоу (1467 ВО І, 122); знах. 
одн. с. Бабишєво (1467 ВО 1, 122); дав. одн. ж. Бабишєво 
(1467 ВО І, 122). 
Пор. БАБИЧЬ. 
*БАБИШЬ див. БАБИЧЬ. 
*ьАьиУЛ Ь ч. (1) (особова назва, молд. бабз, слов. 

баба): мьі стєфа(н) воєвода... чини(м) знаменито... ожє... 
дали и потврьдили єсмьі нашєи митрополій... єн питомьі 
циганьї на имЬ,.. бабоу(л) и своими дА(т)ми и чєлА(д)ю 
(Сучава, 1465 0/Я«А» 518). 
ФОРМИ: наз. одн. бабоу(л) (1465 £)/Я«А» 518). 
*БАВОВСКИИ прикм. (І) 0 Б а в о в с к и е двори 

(1) (назва садиби у Молдавському князівстві): И пак дадох... 
господство ми... село имєним Боурєщїи... що тото село 
Боурєщїи прислоушно 6Ю кь Бавовских дворов (Сучава, 
1491 ВО І, 464). 
ФОРМИ: род. мн. Бавовских (1491 ВО 1, 464). 
*БАВОЛНА ж. (4) (стп. Ьа\уе1па; стч. Ьауіпа, сен. 

Ьошп\уо1(1)є) бавовна: а што привєзєть изь бєсарабь 

или перець, или баволну, или будь што, оть вї кантари, 
у баков'Ь, польрубєль сєрєбра (Сучава, 1408 Сові. її, 631); 
а що привєзоугь из басарабь или пєрєць, или боволноу 
или боуд што... поль роубль сєрєбра (Сучава, І434 Сові. 
II, 668); А що привєзоут от Басараб или от Тоуркох, или 
пєрєць, или баволноу или боуд що, оу Бакові... от воза 

по в златьі тоурскьіх (Сучава, 1460 ВО II, 274). 
ФОРМИ: знах. одн. баволноу, баволну 3 (1408 Сові. 

II, 631; 1456 Сові. II, 789; 1460 ВО II, 274); боволноу 1 
(1434 Сові. II, 668). 
БАГАВЬСКЬІИ ч. (1) (особова назва): а при то(м) бьі(л) 

ринскьш... а иншихь миого бьіло при томь добрьі(х) (Ка- 
м’янець, 1420 ПГАГ). 
ФОРМИ: наз. одн. багавьскьіи (1420 ПГАГ). 
БАГАЄТСКЬІИ ч. (1). (особова назва): мьі панове госпо¬ 

дарю нашєго... на имА... пань вилча о(т) липникьі... пань 
станчоу(л) багаєтскьш... вьізнаваємь тьімь то... листомь... 
колижь... илїашь воєвода... владиславови, кролю по(л)- 
скомоу... голдь вьірности... є(ст) оучини(л)... мьі такожє... 
обицоуємь и слюбоуємь... тоть истинньш голдь... стєрєчи 
и... ховати (Львів, 1436 Сові. II, 701—702). 
ФОРМИ: наз. одн. багаєтскьш (1436 Сові. її, 

701). 
БАГЛОВ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Буглів: 

кн(А)зю Василью осталсА город Збараж, а к тому села 
Янковцьі... Баглов (Луцьк, 1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Баглов (1463 АЗ І, 54). 
*БАГЛОУИ див. БАХЛОУИ. 
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* БАГНО с. (1) багно: я хвє(д)ка пашкова до(ч)ка дохно- 
вича... даровала єсми... моужа своє(г)... своими име(н)н 
о(т)чизньіми на имА А(б)лон(ь)ньі(м) а по(л)жами з борьі 
злєсьі з болотні с по(л)ми нсь сєножа(т)ми з рєкамн с по¬ 
токи и з багньї (Луцьк, 1490 ЗХП). 
ФОРМИ: ор. мн. багньї (1490 ЗХП). 
БАГОВСКЬШ ч. (2) (особова назва): мьі александрь воє¬ 

вода... знаменито чинн(м)... ожь єсмо просили вєлємож- 
ньі(х) паньї и шлА(хо)тини (!) пано(в) ра(дї) кролєвскои... 
пана яна баговского и иньш панове русцн, ижє мьі слюбу- 
ємь... служити королю єго мл(с)тн... ажбьі коли имала 
неволю зємлА королА єго мл(с)ти роускаа и подолскаа 
о(т) татарь... помо(ч) давати (Банилів, 1455 Сові. II, 769— 
770); А на то св-Ьдковє... пан Халєцкьш и пан Баговскьш 
(Сучава, 1460 ВЛ II, 276). 
ФОРМИ: наз. одн. Баговскьш (1460 ВЛ II, 276); знах. 

одя. баговского (1455 Сові. II, 769). 
*БАГОВТ> РОГЬ ч. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): гЬмь мьі вид'Ьвши єго правою... слоужбою... дали 
єсми ємоу... ещє силищє гдє ста(в) по (!) баговьі(м) рого(м) 
(Сучава, 1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИ: ор. одн. баговьі(м) рого(м) (1437 Сов^. І, 

541). 
БАГРАМЬ ч. (2) (особова назва): а на то свЬдоци... пань 

баграмь соцкии лвовьскни (Львів, 1386 Р 31); а на ть свид¬ 
ин... баграми соцкьії (Львів, 1400 Р 61). 
ФОРМИ: наз. одн. баграмь (1386 Р 31; 1400 Р 61). 
*БАГРИНОВСКИИ ч. (1) (особова назва): просил єсми... 

кнАзА ГригорА Ивановича Багриновского, абьі их милость 
пєчати свои приложили к сємоу моємоу листоу (Друцьк, 
1492 ЛЗ III, 24). 
ФОРМИ: знах. одн. Багриновского (1492 Л8 III, 24). 
*БАГРЬІНОВСКІЙ прикм. (І) (пор. Багриново у Ві¬ 

тебській землі): тамь же вьверхь Кульїгн просто до (ро)гу 
леса, а одь леса ажь до урочища Вирной дольїньї, где за- 
стальїсмо боярь Хмельньїцкихь... которьш признальї по 
тую дольїну Вирпую грунть Мьїкульгнскій, а за дольїною 
Багрнновскій (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8—9). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. Багрьіновскій (1430 ГВКЛ 9). 
БАДЄВ прикм. (1): мьі Стєфан воєвода... знаменито чи¬ 

ним... ожє_ дали єсми... томоу... монастироу, цигане 
на имЬ... Бад('Ь) сь чєлЬдєю, и сьінь Бадєв Микоула сь 
чєл'Ьдєю (Сучава, 1487 ВЛ І, 309—310). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Бадєв (1487 ВО І, 310). 
Пор. БАД'Ь. 
*БАД€ВИЧЬ ч. (1) (особова назва): мьібоАрє... алєксанд- 

ра воеводьі па(н) михаило дорогу(н)скьш... думитрь бадє- 
ви(ч)... знаємо чини(м)... и(ж) єсмьі дали... сєре(т) мисто... 
сєстр'Ь господарА нашєго королА по(л)ского (б. м. її., 1421 
Сові. І, 141 —142). 
ФОРМИ: наз. одн. бадєви(ч) (1421 Сові. І, 141—142). 
БАДЄВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): били дани тоти н цркви не попи... ла црко(в) 
оу бадєвци и(с) попо(м)... (Сучава, 1490 ОС 147). 
ФОРМИ: наз. зам. місц. оу бадєвци (1490 ОС 147). 
БА ДИКА ч. (1) (особова назва, молд. ба де «дядя»): а на 

нмї цигано(м)... бадика и сь чєл'Ьдью єи (Сучава, 1462 
Ш. Л. 11). 
ФОРМИ: наз. одн. бадика (1462 Со5*. Л. 11). 
БАДОУ ч. (1) (особова назва, молд. баде «дядя»): мьі етє- 

фань воєвода... знаменито чини(м)... єжє... дали є(с)ми 

стои црвки (!)... тоти цигани на имЬ хрьма(н) и бера бадоу 
.{Дольний Торг, 1458 ПГСММЦ). 
ФОРМИ: наз. одн. бадоу (1458 ПГСММЦ). 
Див. ще БАДІї. 
*БАДЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

■тЬмь мьі видЬвшє правоую... его слоужбоу... дали єсмьі 
емоу оу иашен зємли молдавскои осемь сель на имА... 
лиєщи... ба(д) (Сучава, 1436 Сові. І, 488). 

ФОРМИ: наз. одн. ба(д) (1436 Сові. І, 488). 
БАДІї ч. (17) (особова назва, молд. баде «дядя»): а на то 

вЬра... боАрь молдавскьіхь... вЬра пана бадЬ сучавского 
(Сучава, 1403 ДГАА); мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ож(є) тоти нстиннїн наши слоуги Фрьциль^. 
и Бьди слоужили нам право и в'Ьрно (Васлуй, 1495 ВО 
II, 47). 
ФОРМИ: наз. одн. БадЬ (1436 Сові. І, 484; 1440 ЛВАг 

32; 1443 Со5^. II, 120; 1487 ВО І, 310); род. одн. бади, ВасІі 
6 (1403 ДГАА\ 1443 Сові. II, 156; 1445 ЛША» 483; 1446 
Сові. II, 241, 248, 270); баді, ба(д^) 4 (1411 Сові. І, 85; 
1438 Сов*. II, 15; 1443 ДГСПМН; Сові. II, 141); дав. одн. 
зам. наз. Бьдн (1495 ВЛ II, 47); знах. одн. бадю (1454 
ПГПММ)\ ор. одн. бадєю (1436 Сові. І, 481). 
Див. ще БАДОУ. 
БАЙКО ч. (4) (особова назва, молд., болг. бай «дядько»): 

и дали и потврьдилн єсми... нашє(м)у монастир» о(т) 
побрати... татарьі, на им-Ь байко и сь чєл'Ь(д)к)... (Сучава, 
1453 Со5^. II, 445); мьі Стєфан воєвода... знаменито чи¬ 
ним... ожє... Шандроу и братїа єго Юрій Байко и Сава... 
жаловали єсмьі их особною нашею милостїю (Сучава, 1495 
ВЛ II, 248—249), 
ФОРМИ: наз. одн. байко (1453 Сові. II, 445, 446; 1465 

ВЛ І, 88; 1495 ВЛ II, 249). 
*БАИКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а на то єст... 

вЬра пана Йвана Баиковича (Сучава, 1441 ЛВАс 40). 
ФОРМИ: род. одн. Баиковича (1441 ОВАс 40). 
БАИКОВЦИ мн. (І) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а мьі також и от нас єсми дали и потврьдили... 
тоє прАдрєчєноє половина село на им^ от Баиковци (Су¬ 
чава, 1489 ВЛ І, 367). 
ФОРМИ: наз. зам. род. от Баиковци (1489 ВО І, 367). 
*БАИКОУЛ ч. (1) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): хота(р)... прости чєрє(с) бїстрїца на грохотиш 
и баикоул (Корочин Камінь, 1458 МіН. Оос. 122). 
ФОРМИ: знах. одн. баикоул (1458 МіН. Оос. 122). 
БАИМАКОВЦИ мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

сє мьі панове Цєцєпєвьскьти... продали єсмо имЬньє 
отчнноу свою и дЬдиноу... па имА Цєцєнєвьци а Баима- 
ковци на рєци на Слоучи (Кременець, 1467 А8 І, 63). 
ФОРМИ: наз. Баимаковци (1467 А5 І, 63). 
*БАИНЦИ мн. (1) (назва села на Буковині): Сє азь 

ра(б) вл(д)ки моєго іу ха іо Стєфа(и) воєвода... знаменито 

чинн(м)... ожє... дали и потврьдили єсми стои нашєи єпи- 

скоупїи о(т) радьвцє(х)... а црко(в) на лоукавци и{с) по- 

по(м)... гі црко(в) оу баи(н)ци и(с) попо(м) (Сучава, 1490 ЛС 
146—147). 
ФОРМИ: наз. зам. місц. оу баи(н)ци (1490 ОС 147). 
БАИЧАН див. БАЛ ЧАН. 
*БАИЧАНОУЛЬ ч. (7) (особова назва): а на то є(ст) 

вьра... ивана баичаиоула (Сучава, 1453 Сові. II, 494); а на 
то єс(т) в-Ьра... пана баичаиоула (Сучава, 1455 Сові. II, 
559), 
ФОРМИ: род. одн. баичаиоула 6 (1453 Со5Г. II, 494; 

1455 Сові. II, 540, 550, 553, 559. 564); ! бличаноула 1 (1454 
Сові. II, 501). 
Див. ще БАЛЧАН. 
*баичаньі мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): пи(с) жоуржь ноилєви(ч) оу баичанє(х) (Байчани, 
1454 ПГПММ). 
ФОРМИ: місц. оу баичанє(х) (1454 ПГПММ). 
* БАКОВСКИЙ прикм. (2)ОБаковскии трьгь 

(2) (назва міста у Молдавському князівстві) Бакеу: мьі 
Стєфан воєвода... чиним знаменито... ожє... даєм и по- 
тврьждаєм... мито от Баковскаго трьга (Бистриця, 1457 
ВЛ І, 3—4). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Баковскаго (1457 ВЛ І, 4). 
Пор. *БАКОВЬ. 
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*БАКОВЬ ч. (44) (назва міста у Молдавському князів¬ 
стві) Бакеу: а кто повєзєть сукно до бєсарабь, дати иметь... 
у бакові, огь гривну два гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 
631); мьі Стєфан воєвода... знаменито чинимь... ожє прїи- 
доша прід нами... попь Григорїє, їгоумєнь и архимандрить 
Бистричьскаго монастира, и сь вьсімн яжє о христь бра- 
тїами... и измінили сь господство ми правоую монастир- 
скоую отниноу... и дали господствоу мьі пєть сель... три 
на Бистрнци, вьішє Бакова (Ясси, 1500 ВО II, 173). 
ФОРМИ: род. одн. Бакові 5 (1435 Со5* II, 677; 1457 

БО І, 4; 1459 £>/Я«Л» 514; 1462 Сові. О. 10); Бакова 4 
(1409 Сові. І, 64; 1460 ШЯ«Л» 515; 1499 Вй II, 162; 1500 
ВО II, 173); місц. одн. оу Бакові, у бакові 32 (1408 Соз^. 
II, 631; 1434 Сові. II, 668; 1439 Сові. II, 59; 1456 Сові. 
II, 789; 1457 ВО II, 258; 1460 ВО II, 274, 275, 276; ОІР«А» 
515; 1462 ВО І, 56; Сові. О. 10 і т. ін.); оу Бакови 1 (1456 
Сові. II, 790); оу Бако(в) 1 (1447 Сові. II, 732); оу Баков 
1 (1460 ВО 11,274) 
Див. ще *БАКОВСКИЙ (Баковскии т р ь г ь). 
БА КОТА ж. (2) (назва села у Волинській землі) Бакоти: 

а кн(А)зю Солтану оу лоуцком повіте... села... Бакота... 
ЛопушнаА (Луцьк, 1463 Л8 І, 55). 
ФОРМИ: наз. одн. Бакота (1463 А8 І, 55; 1482 Л8 І, 81). 
БАКОТСКИЙ, ВАКОТНКІ ч. (2) (особова назва): а ргхі 

іЬігп Ьііі згуісісгу... рап Ріоіг ВакоіЬкі зіЬагохІЬа росіоізкі 
(Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4); а при томь бьілн и свідци 

п(н)ь ггєтрашь бакотский (Ольховець, 1445 СРК), 
ФОРМИ: наз. одн. бакотский 1 (1445 СРК)\ ВакоВікі 

1 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
*БАКШИН'Ь прикм. (2) О Б а к ш и н а гора (2) 

(назва урочища у Волинській землі): к тому село нашое 
Теремьное подь Луцкомь, почонь... оть того коньца... 
кь Бакшиной горе... а огь Бакьшьшьі горьі до дороги 
Лисчииьское (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
ФОРМИ: род. одн. ж. Бакьшьпш (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 

2); дав. одн. ж. Бакшиной (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
*БАКГЬШЬІНЬ див. *БАКШИНТ>. 
*БАЛАК1іРОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): мьі... ива(н) 

балакірови(ч)... чинимьі знамєни(т)... како... ми... ислю- 
буємьі за нєго (Лучиця, 1388 Р 38—39). 
ФОРМИ: наз^одн. балакірови(ч) (1388 Р 38). 
*БАЛАМУТОВТ> прикм. (1): а кь тому дали єсмо ч(о)- 

л(о)в<е)ка у Теребени жь. на имя Баламутова сьіна (Го- 
родно, 1497 РИБ 683). 
ФОРМИ: знах. одн ч. Баламутова (1497 РИБ 683). 
*БАЛАНЄЩИ див. БЬЛЬНЄЩИ. 
БАЛАНЬ1 ч. (4) (особова назва, молдболг. Балан, 

Бьлан): Тімь мьі видівши єго правою и вірною слоуж- 
бою (!) до на(с).. дали єсми ємоу... села... гдє є(ст) миклА 
о(т) бахноу и гдє є(ст) балань о(т) стрьімба (Сучава, 1434 
£)/)?<о4» 463); тім (зіс.— Прим. вид.) мьі видівшє правоую 
и вірноую и(х) слоужбоу до на(с)... дали єсми и(м)... села... 
и пониже єдно місто на имА стпьминоаса и гдє є(ст) балань 
(Сучава, 1439 Сові. II, 41). 
ФОРМИ: наз. одн. балань (1434 ОІД«А» 463; 1436 

ОІР«А» 469; Сові. І, 444; 1439 Сові. II, 41). 
БАЛАНЬ2 ч. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 

Мьі Стєфань воево(д)... чинимь знаменито... оже... даемь... 
монастирю... села... на имА грабовци... и бєрєсци и на... 
телици... балань (Сучава, 1443 ДГСПМН)\ мьі етєфань 
воєвода... чинимь знаменито... ожє... потврьж(д)аємь села 
на имі рєпчичаньї ись оусими прикоуткьі на имі гдє 
ватамань дави(д) и радовци и балань (Сучава, 1446 
ПГСПМР). 
ФОРМИ: наз. одн. балань (1446 ПГСПМР); знах. одн. 

балань (1443 ДГСП МИ) 
БАЛАСИНЄЩИ див БАЛОСИНЄЩИ. 
*БАЛАСИНОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Ми илїа воє¬ 

вода... чини(м) знаємо... ажє тогь истиньш на имА пань 

ивашко баласиновичи (!) и сь своимн братїами... слоужили 
прєжє стопочившємоу род(и)тєлю нашємоу (Сучава, 1436 
Сові. І, 481). 
ФОРМИ: наз. одн. ї баласиновичи (1436 Сові. І, 481). 
БАЛАСИКОБЦИ, БАЛОСИНОБЦИ мн. (3) (назва 

села у Молдавському князівстві): мьі илїа воєвода... зна¬ 
менито чинимь... ожє даль свАтопочившьш родитель 
нашь... монастирю... єдио село на сочаві, на имА бала- 
синовци и сь млиномь (Сучава, 1439 Сові. II, 46); ми алєк- 
сандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє... дали єсми сє(с) 
лн(ст) нашь мои(м) людє(м)... о(т) балосиновци (Сучава, 
1453 Сові. II, 492). 
ФОРМИ: наз. баласиновци 2 (1439 Сові. II, 46; 1444 Сові. 

II, 207); зам. род. о(т) балосиновци 1 (1453 Сові. II, 492). 
Див. ще БАЛОСИНЄЩИ. 
БАЛ АЧ, БАЛАЧЬ ч. (2) (особова назва): мьі Стєфан 

воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... 
Стана... и братаничи єи... и продали... єдно село на Сми- 
лои на имі гдє бил Балач (Сучава, і 49 і В О І, 447). 
ФОРМИ: наз. одн. Балач, Балачь (1491 ВИ І, 

447). 
БАЛАЧАНИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Сє азь ра(б) вл(д)ки моєго іу ха іоСтєфа(н) воєвода... 

знаменито чини(м)... ожє... дали и потврьдили єсми стои 

нашєи єпискоупїи о(т) радьвцє(х)... тоти н цркви ис по¬ 

пи... мг црковь оу бала чани и(с) попомь... (Сучава, 1490 
ОС 146—147). 
ФОРМИ: яаз. зам. місц. оу балачани (1490 ОС 147). 
БАЛАЧЬ див. БАЛАЧ. 
*БАЛ ИЛОВСКИИ прикм. (1) (пор. Балила у Молдав¬ 

ському князівстві): Сє азь ра(б) вл(д)ки моєго іу ха іо Стє- 
фа(н) воєвода... знаменито чини(м)... ожє... дали и по¬ 

тврьдили, єсми стои нашєи єпискоупїи о(т) радьвцє(х)... 

тоти н цркви ис попи... кє црко(в) балиловска (Сучава, 
1490 ОС 146—147). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. балиловска (1490 ОС 147). 
БАЛИНА ж. (2) (назва соляного джерела у Львівській 

землі): побраль па(н) татомирь вепрі оу чєрно(м) лісі 
коло тоурьи оу балиньї... лісь и балина вокно солноє и по¬ 
ле и доубровьі то є(ст) балицкоє (Зудечів, 1413 Р 83). 
ФОРМИ: наз. одн. балина (1413 Р 83); род. одн. балиньї 

(1413 Р 83). 
*БАЛИНОВСКИИ прикм. (1): Сє азь ра(б) вл(д)кн моєго 

іу ха іо Стєфа(н) воєвода... знаменито чини(м)... ожє... 

дали и потврьдили єсми стои нашєи єпискоупїи о(т) радьв- 

це(х)... тоти н цркви ис попи... є црко(в) балиновска н(с) 
попо(м) Сучава, 1490 ОС 146—147). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. балиновска (1490 ОС 147). 
Пор. БАЛИНЦИ. 
*БАЛИНОЄ с. (1)0 кргница балиное див. 

КРЬНИЦА. 
ФОРМИ: знах. одн. балиное (1448 Со5^. II, 324). 
БАЛИНЦИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів- 

стві): и достало сі мьринки... село на имі мьндрєщїи, 
на сирєті, гдє били балинци... тиж на сирєті (Сучава, 1492 
Сові. 3. 161). 
ФОРМИ: наз. балинци (1492 Сові. 8. 161). 
БАЛИЦА1 ч. (7) (особова назва): мьі алєксандрь воє¬ 

вода... знаємо чинимь... ожє тоть истинньїи слуга и боя¬ 
ринь нашь пань Балина мудричка... служить намь пра¬ 
вою и вірною службою (Сучава, 1403 Я 5 338); балина 

воєвода., сьзидашє црковь (Сігет, 1404 ГМ)\ коли єси 
своихь послові до нась прьісшіаль, Йвана Бєрсєиа и Ба- 
лицоу дьяка и они намь огь тебе говорили: намь взять 
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мирь зь вєликимь князємь... литовьскимь... бо ТЬІ сь нимь 
мирь... взяль єси (б. м. н., 1498 ВИ II, 409—410). 
ФОРМИ: наз. одн. балица 3 (1403 ЯЗ 338; 1404 ГМ; 

Сові. II, 625); зам. род. в'Ьра... Балица 3 (1411 Сові. І, 85; 
1495 Ви II, 53); знах. одн. Балицоу (1498 Ви її, 409). 

*БАЛИЦА 2 ж. (1) (назва гори у Молдавському князів¬ 
стві): хота(р)... оу пискоул балиц(н) доль мєждоу таркьоу 
и бистри(ц) (Корочин Камінь, 1458 МіН. йос. 122). 
ФОРМИ: род. одн. балиц(и) (1458 МіН. Оос. 122). 
БАЛИЦКИИ1, БАЛИЦКИ, БАЛІЦКІИ ч. (8) (особова 

назва): а на розьЬздЬ били зємлАнє и пань лєнько зарубичь 
воєвода зудєчовьскии пань коровай процєвичь... пань та- 
томирь балицкии (Зудечів, 1411 Р 79); а при томь боулн 
свЬдоци, Пань Татомирь Балицки, пань ивашко Голєшєвс- 
ки (б. м. н., 1473 ЗНТШ V, 3). 
ФОРМИ: яаз. одн. балицкии, баліцкіи 5 (1411 Р 79, 80; 

1413 Р 83; 1424 Р 104); Балицки І (1473 ЗНТШ V, 3); 
дав. одн. балицкомоу (1413 Р 84); знах. одн. балицко(г) 
(1413 Р 83). 

*БАЛИЦКИИ 2 прикм. (1) изниже тьі(х) врочищь лЬсь 
и балина вокно солноє и поле и доубровьі то є(ст) балицкоє 
(Зудечів, 1413 Р 83). 
ФОРМИ: наз. одн. с. балицкоє (1413 Р 83). 
Пор. * БАЛИ ЧИ. 
*БАЛИЦОВЬ прикм. (1) О г р е бл я бали дова 

див. *ГРЄБЛЯ. 
ФОРМИ: місц. одн. ж. на балицовм (1434 ОІД«А», 

463). 
*БАЛИЧИ мн. (2) (назва села у Львівській землі) Бали- 

чї: тоти старци... визнали... староую границю н врочища 
межи дЬдошичи и межи баличи (Зудечів, 1413 Р 83). 
ФОРМИ: род. баличь (1413 Р 83); ор. баличи (1413 У5 83). 
*БАЛИЧИНЬ прикм. (2): а на то в'Ьра... пана балЬчина 

сьіна бьірлича (Сучава, 1393 Сові. І, 14); а на то... вЬра 
баличина (б. м. н., бл. 1400 Соз^. І, 27). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. баличина 1 (бл. 1400 Сові. І, 

27); балЬчина 1 (1393 Сові. І, 14). 
Пор. БАЛИЦА1. 
БАЛІЦКІИ див. БАЛИЦКИИ1. 
*БАЛКАНЬ ч. (1) (особова назва, молд., болг. балкан 

«гора»): а на то є(ст) вЬра... пана тадора балкана (Сучава, 
1453 £>/#«Л» 503). 
ФОРМИ: род. одн. балкана (1453-0ІЯ«А» 503). 
БАЛКОВЦИ мн. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): а мьі за тьімь... дали єсми тому свтому нашєм(у) 
монастирю о(т) пу(т)нои тоє вишєписа(н)ноє наше село 
на имЬ ба(л)ковци (Сучава, 1471 ДГСМПБ); Сє азь... Іо 
Стефан воєвода... знаменито чиним... ожє... дали и потврь- 

дили єсми... монастироу от Поутнои... є црьков от Балков¬ 
ий (Сучава, 1490 ВИ І, 419). 
ФОРМИ: наз. ба(л)ковци (1471 ДГСМП Б); зам. род. 

от Балковци (1490 В Б І, 419). 
* БАЛОМИРЄЩИ мн. (3) (назва села у Молдавському 

князівстві): хота(р) томоу село у фоундЬнє(м) да єс(т) печен¬ 
ні и о(т)... баломирєщи (Сучава, 1428 Со5^. І, 224); єщє 
єсми дали... црьковь из Тресті Ана и о(т) баломирєщє(х) 
(Васлуй, 1446 Сові. II, 263). 
ФОРМИ: род. баломирєщи (1428 Сові. І, 224); місц. зам. 

род. о(т) баломирєщє(х) (1446 Со5^. II, 263). 
БАЛОСИНЄЩИ, БАЛАСИНЄЩИ, БАЛОСИНЄЩЇИ мн. 

(9) (назва села у Молдавському князівстві): мн Стєфань 
воєвода... чиним знаменито... ожє... Ивоул... и сь нєпо- 
томь єго... дали... села... на Сн(мил)и на имА Доброми- 
рєщи и Балосинєщи (б. м. н., 1440 ОВАс 31); тЬ(м) мн 
видЬвшє єго правою... слоужбою до на(с) жаловали єсми 
єго... и дали єсми ємоу... села... на имА балосинєщи н на 
поли на имА милотннєщїи (Сучава, 1442 Сові. II, 93); на 

имЬ црквамь... д црко(в) оу баласинєщи и(с) попо(м) 

(Сучава, 1490 ОС 148); на имЬ црьквам... є црьков оу 
Балосннєщ с попом (Сучава, 1490 Вй І, 420); мн Стефан 
воєвода... знаменито чиним... ожє тот(ь ис)тиннїи слоу- 
г(а) наш Лоука Бон и плємєници єго.. дали и потврьдили 
єемн им... двЬ села на имЬ Балосинєщїи и Итринєщїи 
оу Нємєцкои волости (Сучава, 1491 ВО І, 491). 
ФОРМИ: наз. Балосинєщи 3 (1440 ОВАс 31; 1441 ОВАс 

37; 1442 Со5^. II, 93); Балосинєщїи 1 (1491 ВО І, 491); 
зам. місц. оу баласинєщи 1 (1490 ОС 148); род. Балосинє¬ 
щи (1491 ВО І, 491); знах. балосинєщи (1453 С05/. II, 
492); місц. оу Баласинєщ (1490 ВО І, 420). 
Див. ще БАЛАСИНОВЦИ. 
БАЛОСИНОВЦИ див. БАЛАСИНОВЦИ. 
*БАЛОСИНЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мн Стєфань воєвода... чини(м) знаменито... ожє 
то(т) истинньш попь Иоиль дали єсми ємоу едноу поу- 
стьіню на кьірлигьтоури гдє є(ст) кьірница близь балосина 
(Ясси, 1434 Сові. І, 391). 
ФОРМИ: род. одн. балосина (1434 Сові. І, 391). 
* БАЛ ОТА ч. (3) (особова назва): Мьі алєксандрь воєво¬ 

да... знаємо чинимь... ожє... маиколА дьщи стоАнова... 
сь балотою... тмгали на влада... ажє имь била очина тото 
село о(т) солка (Баня, 1418 Со5^. І, 126—127); а мн єсмьі 
жаловали наши слуги, балотоу и оанча и дали єсмьі 
имь тоє еєло тамрьташи(н)ци (Сучава, 1432 Сові. І, 327). 
ФОРМИ: дав. одн. балоть (1432 Со5^. І, 327); знах. одн. 

балотоу (1432 Со5^. І, 327); ор. одн. балотою (1418 Сові. 
І, 127). 
БАЛОШЄЩИ, БЬЛОШЄЩИ, БЬЛОШЄЩЇИ мн. (11) 

(назва села у Молдавському князівстві): єщє єсми дали 
прАдрєчєнномоу монастирю... црьковь о(т) балошєщє(х) 
(Васлуй, 1446 Сові. II, 263); дали єсми сє(с) ли(ст)...сє- 
ламь... на имь... бьлошєщи и жеминєщи (Сучава, 1447 
Сові. II, 288); и дали и потврьдили єсми монастирю... 
о(т) нємца... село на имЬ балошєщи, на нємца (Сучава, 
1455 Со5^. II, 564); ТЬм мн видЬвши єго правоую и вЬрноую 
слоужбоу до нас... дали... єсми ємоу... еєла на имь Бьло- 
шєщїи на Юкаши (Сучава, 1475 ВО І, 205—206). 
ФОРМИ: наз. балошєщи 3 (1455 Сові. II, 561, 564; 1458 

ВО І, 6); бьлошєщи, (б)ьлошєщи 3 (1446 Сові. II, 251; 
1447 Со5^. II, 288; 1454 Со5*. II, 517); Бьлошєщїи 1 (1475 
ВО І, 206); дав. Бьлошєщим (1475 ВО І, 206); знах. бало- 
шещи (1455 Сові. II, 561, 562); місц. зам. род. (от) балошє- 
щє(х) (1446 Сові. II, 263). 
БАЛОШЬ див. БЬЛОШ. 
БАЛЧАН, БАЛЧАНЬ, БАИЧАН ч. (64) (особова назва, 

молд., мад. Ьаїкапу «болото»): а на то е(ст) вЬра... пана 
ивана балчана чАшника (Васлуй, 1436 Сові. І, 476); а на 
то єст вЬра... Ивана Баичана (Васлуй, 1436 ВАМ 29); 
а на то е(ст) в'Ьра... пана ивана бал чина (Де.— Прим, 
вид.) чашника (Васлуй, 1442 Сові. II, 101); а панове наши 
по имєню... па(н) ива(н) ба(л)ча(н) па(н) оана пьінтєчє 
(Васлуй, 1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: наз. одн. Балчан, ба(л)чань, ба(л)ча(н), бал- 

чань 5 (1440 ОВАс 32; 1443 Сові 'її, 120; 1445 Сові. II, 
730; 1452 Сові. II, 422; 1456 ЗСФ); баичан, баича(н) 4 (1449 
Сові. II, 386; 1453 Со5*. II, 458; 1455 Сові. ТІ, 562; 1456 
Сові. II, 791); род. одн. балчана, (балч)аиа, ба(л)чана 35 
(1436 469; 1438 Со5^. II, 15; 1441 ОВАс 35; 1445 
£>/Д<о4» 483: Сові. II. 219: 1448 ОІР № 10 а; Сові. II. 317; 
1452 Сові. II, 432; 1453 Сові. її, 462; 1455 Сові. II, 544 
і т. ін.); баичана 18 (1436 ВАМ 29; 1446 Сові II, 248; 
1448 Сові. II, 314; 1452 Со5*. II, 426; 1453 £>/Я«Л» 503; 
Со5*. II, 446, 454; 1456 Сові. II, 569 , 578; МіН. 213 і т. ін.); 
балчАна 1 (1439 Сох/. II, 52); І балчина І (1442 Сові. II, 
101). 
Див. щє*БАИЧАНОУЛТ>. 
! БАЛЧИНА див. БАЛЧАН. 
* БАЛЧАНЬ див. БАЛЧАН. 
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БАЛШЄ ч. (4) (особова назва, молд., слов. балия «чари»): 
Сє азь... Іоан Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє 
прїидоша... Балшєи брать єго Юга, сьшовє Олюшка, нє- 
потове Шєндра... и продали свою правою очиноу (Сучава, 
1489 ВВ І, 376); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє прїидє... Насть... и дала плємєникоу своємоу слоузв 
нашємоу Ба лиш єдно село (Сучава, 1491 БО І, 468). 
ФОРМИ: наз. одн. Балшє (1489 ВО І, 376); дав. одн. 

Балши 2 (1491 ВИ І, 468); балшє 1 (1489 ВО І, 377). 
* Б АЛ Т> ТРОМБИ ч. (1) (особова назва, стп. ВагМотїеі, 

стч. Вагіоіоте], лат. ВагІЬоІошаеий, гєбр. баг-ТЬоІта]) 
Варфоломій: а писана... оу дє(н) свАтого бальтромьА (Га¬ 
лич, 1401 Р 66). 
ФОРМИ: род. одн. бальтроміА (1401 Р 66). 
Див. ще *ВАЛФРОМ1їИ. 
*БАЛ*ЧИНЬ див. *БАЛИЧИНЬ. 
*БАНИЛОВЬ ч. (1) (назва села на Буковині) Банилів: 

пи(с), оу баниловь (Банилів, 1455 Сові. II, 770). 
ФОРМИ: місц. одн. оу баниловЬ (1455 Со5^. II, 770). 
Див. ще БЬНИЛА. 
БАНИЦЬ ж. (2) (особова назва, молд., мад. Ьап «наміс¬ 

ник»): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... 
Дрьгоуш и сестри єго Баниць и Армвнка... жаловали 
єсми их особною нашєю мнлостїю (Сучава, 1490 ВО І, 
391—392); а Дрьгоушоу и сестрам его Баници н АрмВнки 
да ест им (село) (Сучава, 1490 ВО І, 392). 
ФОРМИ: наз. одн. Баниць (1490 ВВ І, 391); дав. одн. 

Баници (1490 ВО І, 392). 
БАНКА ж. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

тв(м) мьі видивиш его правою и вьрною слоужбою до нась... 
дали и потвердили есми емоу єго от(ни)ньі... на оусти 
пожєритьі оу банка (Сучава, 1452 Со5^. II, 426). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. оу банка (1452 Со5^. II, 

426). 
*БАНКО ч. (1) (особова назва, молд., мад, Ьап «наміс¬ 

ник»): Сє азь пань радоуль вицашпань марамоурє(ш)- 
скьі(м) (!) и жоупань ба(н)ко... даємо вьдомо... ажє балица 

воєвода и драгь мєщєрь сьзидашє црковь (Сігет, 1404 ГМ). 
ФОРМИ: наз. одн. ба(н)ко (1404 ГМ). 
БАНОВСКЬІИ ч. (1) (особова назва): Мьі панове... на 

имА пань вилча о(т) липникьі и пань исаїа бановскьіи 
вьізнаваємь... колижь... илїашь воєвода... владиславови, 
кролю по(л)скомоу... голдь вьірности... оучини(л)... МЬІ 
такожє... слюбоуємь... тоть... голдь... ховати (Львів, 
1436 Сов і. II, 701—702). 
ФОРМИ: наз. одн. бановскьіи (1436 Со5^. II, 701). 
*БАНСКИИ прикм. (3): <а) хотарь томоу селу... доро- 

го(ю) що идеть до бани, до хотарв банского (Сучава, 1424 
Сов і. І, 162); и потврьждаємь тому прь(д)рєчєнном(у) мо¬ 
настирю ис сБмь нашимь листо(м)... два млиньї що су(т) 
оу бань та є(стї имь на польї сь банскими поьгапи (Сучава. 
1443 ПГСММ)\ 
дорога банская (1) див. ДОРОГА 1. 
ФОРМИ: род. одн. ч. банского (1424 С05/. І, 162); ор. 

одн. ж. банскою (1423 В/Я«А» 447); ор. мн. банскими (1443 
ПГСММ). 
Пар. *БАНЯ. 
БАНТОВАТИ дієсл. недок. (13) (мад. Ьапіапі) непокоїти, 

турбувати; паки имє(т) кто бантовати тьі(х) люди илиоузь- 
ти о(т) ни(х) боу(д) що, без и(х) воли, томоу шїа плати(т) 
(Сучава, 1444 Сові. II, 208); и дали есмьі тьім селам... сєс 
лист... на то, щобьг... ни глобники ни припашари да нє 
бантовать их (Дольний Торг, 1475 В О І, 200). 
ФОРМИ: інф. бантовати (1444 Со5^. II, 208; 1447 Сові. 

II, 288; 1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 760; 1455 Сові. 
II, 531; 1456 ГПХМ; 1458 ВВ І, 9; 1467 МіН. Оос. 125); 
майб. З ос. одн. имєт бантовати (1444 Сові. II, 208; 1475 
ВО І, 200); нак. сп. З ос. мн. да нє бантовать (1475 ВВ 
І, 200). 

*БАНЧА ч. (1) (особова назва, молд., мад. Ьап «наміс¬ 
ник»): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїи¬ 
доша... слоуга наш Жоуржа сьінь Банчи Продьнєскоула 
и оуноука єго Мика... и продали... едно село на нмБ Срьбїи 
(Сучава, 1493 СУО 5—6). 
ФОРМИ: род. одн. Баичи (1493 СГВ 6). 
Див. ще БАНЧОУЛЬ. 
*БАНЧИНЬ прикм. (1): И оуставшє... Стан Грама и бра¬ 

ті А єго... та заплатили... пинбзн... оу роуки слоузв на¬ 
шємоу Жоуржи сьіноу (в ориг. сноу.— Прим, вид.) Бан- 
чиноу Продьнєскоула (Сучава, 1493 СУО 6). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. Банчиноу (1493 СУО 6). 
Пор. *БАНЧА. 
БАНЧОУЛЬ ч. (18) (особова назва, молд., мад. Ьап 

«намісник»): а на то є(ст)... ввра пана банчоула (Сучава, 
1433 Сові. І, 364); а на то є(ст) вьра... пана банчю(л) (Су¬ 
чава, 1443 Сові. II, 156). 
ФОРМИ: наз. одн. банчоуль (1434 Со5^. II, 666); род. одн. 

банчоула, Банчула 13 (1433 Сові. І, 364; 1434 В/#«А» 
463; Сов і. І, 395; 1435 МЗФ; 1436 ВАМ 29; Со5*. І, 445; 
1437 МІН. 203; 1438 Со5*. II, 15; 1439 Сові. II, 52; 1441 
О В Ас 35 і т. ін.); банчюла 3 (1433 Сові. II, 594; 1434 Сові. 
I, 386; 1436 В/£«А» 469); банчю(л) 1 (1443 Со5*. II, 156). 
Див. ще *БАНЧА. 
*БАНЧЮЛЬ див. БАНЧОУЛЬ. 
БАНЬ ч. (1) (мад. Ьап) намісник: И сьтвори си камєнь 

вь дни іо нбгоє воєвода: сьтвори Барбоу(л) бань и Прьвоул 
дворник и сь братїам ихь (Дял, 1455 Міс. Оос.). 
ФОРМИ: наз. одн. бань (1455 Міс. Вос.). 
*БАНЯо ю. (41) (назва міста у Молдавському князівстві): 

а коли сА воротАть изь угорь... у бани оть каждого терху 
по два гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 631); писа їсаїа ло- 
гофєть оу бани (Баня, 1418 Сові. І, 127); и да є(ст) прихо(д) 
к тьі(м) млино(м) ис нашєго мвста о(т) бани (Сучава, 1448 
Сов і. II, 313); хотар... на поут що идєт до Бани (Сучава, 
1499 ВВ II, 136). 
ФОРМИ: род. одн. бани 17 (1424 Сові. І, 161, 162; 1448 

Сові. II, 313; 1453 Сові. II, 445, 453; 1454 Сові. II, 509; 
1458 В/Я«А» 513; 1499 ВВ II, 134, 135, 136); банБ 1 (1445 
Сові. II, 218); місц. одн. оу бани 21 (1408 Сові. II, 631; 
1418 Сов і. І, 127; 1434 Сові. II, 668, 669, 670; 1454 Сові. 
II, 509; 1456 Со5*. II, 789; 1458 В/Я«А» 513; 1460 ВВ II, 
274 і т. ін.); оу банБ 2 (1443 ПГСММ). 

^БАРАНИНА ж. (3) бараняча шкіра: а тьіе мальїе кожи 
телятиньї, бараниньї и козлиньї мають шевци купити по 
старому, как передь тьімь бьівало (Луцьк, 1495 АЛМ 89). 
ФОРМИ: знах. мн. баранини (1495 АЛМ 88, 89). 
*БАРАНОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а на той сторони 

ставоу в сморд(о)вь дворище барановича... єсмо емоу дали 
(Луцьк, 1451 ДГЛІХ). 
ФОРМИ: род. одн. барановича (1451 ДГШХ). 
БАРАНОВСКИЙ ч. (І) (особова назва): а при том бнли... 

мєщанє бєрєстєйскии... Ян Барановский, а Прєсмьіцкии 
Станислав (Берестя, 1466 А8 І, 62—63). 
ФОРМИ; наз. одн. Барановский (1466 А5 І, 63). 
*БАРАНЬ' ч. (5) баран: а кто имєть купити скоть или 

бапаньї... нє надобв нигдв мьіто дати (Сучава, 1408 Со5?. 
II, 632); А кто оусхочєт ... мито от них брати от оусєго 
их товароу... или воли или Аловицн или барановь мли кони 
или кобили... а имь ничто да (б ориг. никто даа.— Прим, 
вид.) не заборонено... (Сучава, 1466 ВВ І, 96). 
ФОРМИ: род. мн. барановь (1466 ВВ І, 96); знах. мн. 

бапаньї (1408 Сові. її, 632; 1434 Сові. II, 669; 1456 Сові. 
II, 790; 1460 ВВ II, 274). 

*БАРАНЬ2 ч. (2) (назва землеволодіння у Віленському 
воєводстві): Сє язь кн(А)зь Василем Юрєвичь... дал єсми 
и записал... вдВл (!) отчизньї моєй на Барани село на имА 
Совоу (б. м. н., 1470 А5 І, 67); я кн(А)зь Семен Юрьєвич 
чиню знаменито... записую жонб своєи... двв тисАчи коп 
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«а своихь имбиьАх на Барани на Глуску (Ровно, 1483 
АЗ І, 82). 
ФОРМИ: міси. одн. на Барани (1470 А$ 1, 67; 1483 АЗ 

І, ??>■ _ . 
"ЬАРЬІШСКИИ ч. (3) (особова назва): ми алєксандрь 

воєвода... знаменито чинимь... ожє прїйдє прьд нами... 
аноушка дочка маренина вавкармана барбовского... и про¬ 
дала свою правоую отниноу (б. м. н., XV ст. НРРГ). 
ФОРМИ: род. одн. барбовского (XV ст. НРРГ)\ даз. 

одн. барбовскомоу (XV ст. НРРГ). 
БАРБОСИ див. БАРБОСЬ. 
БАРБОСОУЛЬ ч. (1) (особова назва, молд. барбз «боро¬ 

да»): мьі Алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє 
тот истинньш слу(га> нашь Барбосоуль служиль нам (пра¬ 
вою и) вьрною службою (Сучава, 1424—1425 ОБ Ас 19). 
ФОРМИ: наз. одн. Барбосоуль (1424—1425 Б В Ас 19). 
Див. ще БАРБОСЬ, *БАРБОУЛЬ, БАРБЬ. 
БАРБОСЬ. БАРБОСИ ч. (2) (особова назва, молд. барбз 

«борода»): а при томь бьіли... оана барбось (Баня, 1418 
Сові. І, 127); мьі алєксандрь воєвода... чиньїмь знамени¬ 
то... ожє... дали есмьі имь... три села... на имА где єс(т) 
шєрба паоушєскоуль и лазорь, дроугоє гдє єс(т) ньгь 
барбоси (Сучава, 1426 Сові. 1, 182). 
ФОРМИ: наз. одн. барбось 1 (1418 Соз^. І, 127); барбоси 

1 (1426 Сові. 1, 182). 
Див. ще БАРБОСОУЛЬ, *БАРБОУЛЬ, БАРБЬ. 
*БАРБОУЛЬ ч. (1) (особова назва, молд. барбз «борода»): 

И сьтворн сн камєнь вь дни їо Ньгоє воєвода: сьтвори 
Барбоу(л) бань и Прьвоул дворник (Дял, 1455 Міс. Иос.). 
ФОРМИ: наз. одн. Барбоу(л) (1455 АІіс. йос.). 
Див. ще БАРБОСОУЛЬ, БАРБОСЬ, БАРБЬ. 
БАРБЬ ч. (4) (особова назва, молд. барбз «борода»): тьмь 

мьі... виднвшє єго... службою... далиже и потвердили єс¬ 
ми... села... гдє є(ст) барбь стань и станчюль (Васлуй, 
1436 0/У?«Л» 469); мьі пєтрь воєвода... чини(м) знамени¬ 
то... ожє... дали єсми монастирю нашємоу... сє(с) нашь 
лис(т)... а дали есми на то варе кол<ко> сє(л),.. на имь... 
гдє бьіль барбь джамьірь (Нямц, 1454 Сові. II, 516—517). 
ФОРМИ: наз. одн. барбь, (б)арбь (1436 469; 

1439 Соні. II, 41; 1446 Сові. II, 251; 1454 Сові. її, 517). 
Див. ще БАРБОСОУЛЬ, БАРБОСЬ, *БАРБОУЛЬ. 

БАРКЬ ч. (1) (особова назва, молд. баркз «барка»): а на 
тосвьдковє... пан цорим баркь (Сучава, 1456 Сові. її, 791). 

ФОРМИ: наз. одн. баркь (1456 Сох/. її, 791). 
БАРСАНЬ, БАРЬСАНЬ, БОРЬСАНЬ ч. (7) (особова 

назва): а ми... єсми дали и потврьдили мьрїи, дочки Брьса- 
на... тоє прАдречєнноє половина село от Флорєщи (Сучава, 
1495 ВО II, 76); просили нас два братя рожоная: старей- 
шьій пань Барьсань на имя Аньдрей, а другий Барьсань 
пань Япко, меньшьій брать, пана Маськовьі сьіни и про¬ 
сили нась, бьіхьмо ихь розделили ку ихь отчини (Звиняче. 
XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ/ 193). 
ФОРМИ: наз. одн. Барьсань, Барсань З (XV ст. 

АрхЮЗР 8/1V, 193); Борьсань 1 (XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 
ІЙ); род. одн. Брьсана (1495 В О II, 76); дав. одн. Барсану 
(XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 193). 
БАРСОУ ч. (6) (особова назва): того радї мьі видВвши 

доброє произволєнїє и данїє, що даєт Анна слоугам нашим 
паноу Барсоу комисоу и братоу зго Шоушманоу... Ино 
ми такождє єсми дали им тих прАдрєчєних сєл (Сучава, 
1470 ВО І, 155); А на то вєликаА марторие... боАрє мол- 
(давскьі)н: пан Станчоул... пан Барсоу столник (Ясси, 
1476 БО 1, 209). 
ФОРМІ І: наз. одн. Барсоу 1 (1476 Вй І, 209); зам. род. 

пана барсоу, барсу 2 (1475 ВО І, 204; Сові. О. 4); род. одн. 
барса (1475 ВО І, 206); дав. одн. Барсоу (1470 ВО І, 155), 
ВАРТОЛТЬ ч. (2) (особова назва, стч. ВегсЬіоИ, сен. 

Ьегсіаіоіі): Бартолть жалова(л) на Ондрея и(ж) ємоу се- 
ножать покоси(л) (XV ст. ВС 31). 

ФОРМИ: наз. одн. Бартолть (XV ст. ВС 31). 
БАРТОШ див. БАРТОШЬ. 
БАРТОШОВЬСКІИ ч. (1) (особова назва): а закопьі ко¬ 

пали Пань михаль малєховьскіи пань григорь бартошовь- 
скіи (б. м. н., 1424 Р 104). 
ФОРМИ: наз. одн. бартошовьскїи (1424 Р 104). 

БАРТОШЬ, БАРТОШ ч. (II) (особова назва, стч. Ваг- 
іоз, стп. Вагіозг, пор. Бальтромьи): а при то(м) свьдци 
били... па(н) барто(ш) схарбиновн(ч) подкомории судомир- 
ски, па(н) васко тєптюкови(ч) (Медика, 1415 Б 87); мьі пєтрь 
воєвода... вьізнаваюмь... оужє тотьі... пинВзи, котори єсми 
бьіли дали на жолдь оурожєномоу паноу бартьшови з боу- 
чача, старості зємли подолскомоу... пань михаило з боуча- 
ча... намь вєрноуль (Кам’янець, 1458 Сові. II, 814—815); 
а при томь бьіла дочка моА... а... пан Бартош Юшкович 
(Ровно, 1488 АЗ І, 242); при то(м) били... па(н) поунь 
па(н) станисла(в) ба(рт)ошє (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ наз. одн. барто(ш), Бартош, Бартошь, ба(рт)оше 

(1415 Р 87; 1454 Р 162, 163; 1457 Сові. II, 809; 1488 АЗ 
I, 242; 1499 ГОКІР)', род. одн. бартоша (1451 АкЮЗР 
II, 106; 1458 Сові. II, 815); дав. одн. бартьшови (1458 Со5^. 
II, 815); знах. одн. бартоша 1 (1455 Сові. II, 769); бартоу- 
ша 1 (1458 Сові. II, 815). 

*БАРТОУШЬ див. БАРТОШЬ. 
*БАРТЬШЬ див. БАРТОШЬ. 
*БАРХАТЬ ч (2) (сен. ЬагсЬаі) бархат, оксамит: а оть 

крамних рьчєи, што соуть розмантьі рьчи почєнши по¬ 
лотно, бархати, початоє соукно ... от того от оусєго аби 
платили... мито (Сучава, 1456 Со5/. II, 788); и от бархатоу, 
и от початого соукна... щоби платили... мито (Сучава, 
1460 ВО П, 273). 
ФОРМИ: род. одн. бархатоу (1460 ВО II, 273); знах. мн. 

бархати (1456 Сові. II, 788). 
БАРЬСАНЬ див. БАРСАНЬ. 
*БАСАРАБА ч. (1) (особова назва, молд. «бессарабець»): 

даю вам вєданїє, ажє... пал єсмь вь рьцА господиноу Ба- 
сарабє воєводє, та мє дрьжит окован (Торговище, 1481 
ВО II, 358). 
ФОРМИ: дав. одн. Басарабє (1481 ВО II, 358). 

*БАСАРАБСКИИ прикм. (7): ми панове и боАрє землв 
молдав(с)кои... слюбуюмь (!)... помагати... противь кролА 
оугорьского, противь воєводи басарабьского, противь тур- 
ковь (Сучава, 1395 Со5/. II, 612); Иоань Мирча Воєвода 
милостия Божі а Господарь Б. (Чжюрзев, 1403 ДГМ)\ 
Такє(ж) тими часи г(с)дра нашого люди пришли с тоурє(ц)- 
коє зємьли а иньїє з басарабское и поведили г(с)древи на- 
шєму ажь што тамь сльїшали в зємли тоурє(ц)ко(и) и в ба- 
сарабско(и) (б. м. н., 1496 ПДВКА 61); и тогди... крал 
оугорьскїи и чьскїи... имал бьі пройти чєрєс Басарабскоую 
землю (Гирлов, 1499 ВО її, 423). 
ФОРМИ: род. одн. ч. басарабьского, басарабьско(г) 

(1395 Сов і. II, 612); род. одн. ж. Бесарабьскоь 1 (1403 
ДГМ)\ басарабское 1 (1496 ПДВКА 61); знах. одн. ж. Ба- 
сарабскоую (1499 ВО II, 423); місц. одн. ж. в басарабско(н) 
(1496 ПДВКА 61); ск. н. Б. (1403 ДГМ). 
Пор. * БАСАРАБЬІ. 
* БАСАРАБЬІ мн. (15) Бессарабська земля, Бессарабія: 

а до угорь и до бєсарабь слободно имь вивозити сукна... 
а што привєзєть изь бєсарабь или перець, или баволну, 

или будь што, оть вї кантари, у баковЬ, польрубєль серєбра 
(Сучава, 1408 Сові. II, 631); А за никотори нє оуспомиВньш 
рьчи, щож колижь (в орт. голижь.— Прим. вид.) сьстали 
оу Басарабєхь или боуд гдє... нє имаєм оусьпомьпоути 
(Сучава, 1460 ВО II, 270); а мьі имаємо их твердо и ста- 
точно держати... и николи на волю их нє поустити... 
ни до Литви, ани до Басараб (Сучава, 1462 ВО II, 
292). 
ФОРМИ: род. басарабь, Басараб, басара(б) II (1434 

Сові. II, 668; 1456 Сові. II, 789; 1457 Сові. II, 809; 1460 
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ВБ II, 274; 1462 ВБ II, 292); бєсарабь 3 (1408 Сові. II, 
631); місц. оу Басарабєхь (1460 ВБ II, 270). 

*БАСАРАБЬСКИИ див. *БАСАРАБСКИИ. 
*БАСИНЦИ мн. (І) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Се азь ра(б) вл(д)ки моєго і у ха і о Стєфа(н) воєвода... 

знаменито чини(м).., оже... дали и потврьдили єсми стои 
нашєн єпнскоупїн... црко(в)... и(с) попо(м) оу басн(н)ци 
(Сучава, 1490 БС 146—147). 
ФОРМИ: наз. зам. місц. оу баси(н)ци (1490 ОС 14/"). 
БАСКАКОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): пи(с) оанча оу баскаковцє(х) (Баскаківці, 
1431 0/Я«Л» 457). 
ФОРМИ: місц, оу баскаковцє(х) (1431 БІП«А» 457). 
ЇБАСЛОУИ див. ВАСЛОУИ1 
*БАСОВО с. (2) (назва маєтку у Волинській землі): 

даємь и записуємо пану чуси имвнья оу луцкомь повВтє 
Басово со всими сєльї и присєлки (Луцьк, 1434 Р 128). 
ФОРМИ: знах. одн. Басово (1434 Р 128); місц. одн. оу 

басови (1434 Р 128). 
* БАСОВІ» КУТЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) 

Басів Кут: мнв пноу ванкоу досталосє на мою двлницю 
квасилово А басовь ку(т)... со вси(м) с тьі(м) што к тьі(м) 
сєло(м) слоушає(т) (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. басовь ку(т) (1478 ЗРМ). 
БАСОЄ с. (1) (назва села у Волинській землі): Се я Банко 

Скєрдвевнч ... вьізнаваю, иж я... продал есми... от- 
чизну... а то єсть на имА... Басое (Володимир, 1470 АЗ 
І, 64—65). 
ФОРМИ: наз. одн. Басоє (1470 АЗ І, 65). 
! БАТА (БРАТА) див. БРАТЬ. 
БАТИН, БАТИНЬ ч. (4) (особова назва): мьі алєксандрь 

воєвода... чинимь знаменито... оже тоть истинньїи слуга 
нашь вирньїи батинь служн(л) на(м) правою и вирною 
службою (Сучава, 1423 Сові. ї, 153—154); И оуставшє... 
Микоуль Мькьоу та заплатнл оуси тотьі вишєписаннїи 
пинвзи... оу роукьі Іоноу Батиноу от Соучавв (Васлуй* 
1497 ВО II, 109). 
ФОРМИ: яаз. одн. Батин, батинь (1423 Соз£. 1, 154; 1497 

ВО II, 108); род. одн. Батина (1497 ВБ II, 109); дав. одн. 
Батиноу (1497 ВО її, 109). 

БАТИНОВ прикм. (1): мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... оже... прїндє... Іон Батин от СоучавВ, оуноукь 
Ьатинов.., и продал свою правоую отниноу (Ьаслуй, 1497 
ВБ 11, 108). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Батинов (1497 ВО II, 108). 
Пор. БАТИН. 
БАТИНЬ див. БАТИН. 
*БАТИРЄСКУЛЬ ч. (4) (особова назва): И оуставшє 

слоуга наш Нєгриль Бати(рєс)коул и заплатил оуси тоти 
пинбзи (Сучава, 1490 ВБ І, 432); мьі стєфан воєвода... 
знаменито чиним... оже прїидоша... мароушка, сестра 
вльчи батьрєскоула и братанич єи, нєгрило... и жаловали 
нам, аже привилїє вєликоє... они загоубили (Сучава, 1493 
Созі. 3. 175). 
ФОРМИ: наз. одн. Бати<рєс>коул (1490 ВБ І, 432); 

род. одн. батьрєскоула (1493 Соя/. 5. 175); дав. одн. Бати- 
рєскоулоу (1490 ВО І, 432). 

БАТОСЬ ч. (1) (особова назва): твмь мьі видбвшє єго... 

слоужбою... потвердили єсми его очи(н)оу... и цигани 
на имв... доума и батось (Сучава, 1448 Сові. її. 
342). 
ФОРМИ: яаз. одн. батось (1448 Сох/. II, 342). 
♦БАТЬРЄСКОУЛЬ див. *БАТИРЄСКУЛЬ. 
*БАТЬРЄЩИ див. БАТЬРЄЩїИ. 
БАТЬРЄЩЇИ мн. (5) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Мьї стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїи¬ 
доша... мароушка... и... нєгрило... и жаловали нам... 
село наимв батьрєщїи (Сучава, 1493 Сові. 3. 175). 

ФОРМИ: яаз. батьрєщїи (1493 Сові. 3. 175); род. батьрє- 
щи (1493 Сові. 3. 176);див. батьрєщим (1493 Сові. 3. 176); 
знах. батьрєщїи (1493 Сові. 3. 175). 

* БАТЬКО ч. (1) батько: И Борись передь нами рекь: 
мовиль деи ему противь его словь, што мя онь назваль ли¬ 

хого батька сьіномь зрадчичомь (Вільна, 1495 АЛМ 83). 
ФОРМИ: род. одн. батька (1495 АЛМ 83). 
*БАХЛОУЄЦЬ ч. (2) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): и тиж єсми ємоу дали и потврьдили она (!) селищ¬ 
не, на бахлоуєцв на имв сєлншчє мькьоу влада и сь ми- 
стом от млина, на бахлоуєцв, гдє бил млин оничковь (Су¬ 
чава, 1493 Сов і. 3. 176). 
ФОРМИ: місц. одн. на бахлоуєцв, (1493 Сові. 5. 176). 
Див. ще. *МАЛЬІИ БАХЛОУЄЦЬ. 
БАХЛОУИ ч.(\6)( назва річки у Молдавському князівстві): 

а хотарь томоу сєлоу о(т) чнрєша попереки проств полємь 
на бахлоую (б. м. н., 1411 Соз^. І, 84); тВ(м) мьі видввшє 
правоую и вВрноую єго слоужбоу до на(с)... дали єсми 
емоу... села... на имА попєщїи... и михнєщи на Бахлоуи 
(Сучава, 1426 Соз^. І, 178); А хотар да ест... почьнши от 
пискоу Бахлоуи гори Бахлоуєм, и против сєлоу мвсто 
от млина, и от толь гори Баглоуємь до млина Косицина, 
и от толв гори Баглоуєм до КамВнои крьници (Сучава, 
1468 ВО !, 127); ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє прїидоша... Йван и сь... Албою... та продали... єдно 
село на имв Ньмиснич(їи) на Бахлоуи (Сучава, 1487 ВБ 
І. ЗОЇ). 
ФОРМИ: яаз. одн. зам. род. Бахлоуи (1462 Сові. Б. 

10; 1468 ВБ 1, 127); род. одн. БахлоуА (1468 ВО І, 128); 
знах. одн. бахлоуи (1453 Со5/. II, 445; 1456 Со5*. II, 
569); ор. одн. Бахлоуем, бахлоуємь 2 (1411 Соя/. І, 84; 
1468 ВО І, 127); Баглоуєм, Баглоуємь 2 (1468 ВБ 1, 127); 
місц. одя. на Бахлоуи, ба(х)лоуи 5 (1426 Сові. І, 178; 
1431 Сові. І, 317; 1443 ДГСПМН\ 1456 МіН. 213; 1487 
ВО І, ЗОЇ); зам. знах на бахлоую 1 (1411 Сові. І, 84); 
ор. мн. зам. одн. бахлоуими (1434 Сові. І, 395). 
Див. ще БАХЛОУИ ВЄЛИКЬІ. 
БАХЛОУИ ВЄЛИКЬІ ч. (1) (назва річки у Молдавському 

князівстві): хотар... от толв прости оу <ло)зоу оу маткоу 
Бахлоуи Вєликьі, и маткою БахлоуА прости долоув до 
столпа (Сучава, 1468 ВБ І, 128). 
ФОРМИ: яаз. одн. зам. род. оу маткоу Бахлоуи Вєликьі 

(1468 ВО І, 128). 
Див. ще БАХЛОУИ. 
БАХЛОУЯНЬ я. (1) (особова назва): ми Стєфань (в орне. 

Стєфана.— Прим, вид.) воєвод(а)... знаменито чиним... 
ож(є) тот истиньїи слоуга и бояр нашь вврньш пань Сима 
Бахлоуянь слоужил нам правою вврною слоужбою (Су¬ 
чава, 1493 ВБ II, 5). 
ФОРМИ: яаз. одн. Бахлоуянь (1493 ВБ II, 5). 
БАХМАТОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а за проуто(м) на дєрєнико(х) да єсть мвсть (!) 
гдє... стоудєиаА крьннцА н гдє андрїашь и бахматовци 
(Сучава, 1429 Со5^. І. 269). 
ФОРМИ: наз. бахматовци (1429 Сох/. І, 269). 
БАХНА 1 ж. (4) (назва села у Молдавському князівстві3 

молд. бахн^ «багно»): ми алєксандрь воєвода... дали єсми 
попу нашєму... два села на имА миклА о(т) бахну (!) на ту- 
товв и балань о(т) сіримба (Баскаківці, 1431 Сові. 1, 315); 
твм (зїс.— Прим. вид.) мьі видввшє правоую и вврноую 
и(х) слоужбоу до на(с)... дали єсми и(м)... єдно мвсто 
на имА стрьминоаса и гдє є(ст) балань и михнв о(т) бахнв 
(Сучава, 1439 Со5/. її, 41). 
ФОРМИ: яаз. одя. зам. род. от бахна (1436 ОіПаА» 

469); род. одн. бахн:Ь 1 (1439 Сові. II, 41); !бахну, бахиоу 
2 (1431 Соя*. І, 315; 1434 БІД«А» 463). 
БАХНА 2 ж. (4) (яазва річки у Молдавському князівстві, 

молд. бахнз «багно»): а хотарь той поустьіни... прости 
чєрєс бахноу (Сучава, 1438 БВАс 27); А хотарь тон поло¬ 
вина село... до оустїє Бахни (Сучава, 1488 ВО І, 356). 



БАЧАНИЦА — 89 — БЄЗ 

ФОРМИ: наз. одн. зам. род. оусть Ьахна (1468 Ви І, 
125, 126); род. одн. Бахни (1488 В О І, 356); знахч одн. бах- 
ноу (1438 ОВАс 27). 
БАЧАНИЦА ж. (1) (назва села у Волинській землі) Бо- 

чаниця: А пану Оле(х)ну на єго до(л)ницю (!) досталосе 
бачаница а тесово (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. бачаница (1478 ЗРМ). 
БАЧИТИ дієсл. недок. (3) (стп. Ьасгус) пильнувати, 

уважати: оучинили є(с)ми кь сєи слоужбв... паноу влади- 
славоу. кролєви... и єго намвстко(м)... обицоуючи и слю- 
боуючи... сь вьсею пилностїю бачити, противь каждомоу 
нєпрїятєлєви, а любо нєпрїятєлє(м) и(х) приклонити по¬ 
мочи (Львів, 1436 Сов і. II, 698); обицоуємь... присвги... 
господарв нашєго мл(с)тивого при тоу(м)то голдв визнан¬ 
ими єго лихтомь потвєржєнньш оуставичнии бєзь преста- 
нїє вВчнии бачити стерєчи и вирнньїи (!) накаждьіи ча(с) 
ховати (Львів, 1436 Сові. II, 702). 
ФОРМИ: інф. бачити (1436 Сові. II, 698, 702). 
БАЧЮЛ ч. (1) (особова назва, молд., болг. бачо «брат»): 

И такождєрє єсмидали и потврьдили той свАгои нашеи 
црькви... татарє на имв Бачюл сь чєлвдєю (Сучава, 1488 
В О І, 342). 
ФОРМИ: наз. одн. Бачюл (1488 ВО І, 342). 
БАША 1 ч. (1) {особова назва, молд., болг. баша «бать¬ 

ко»): а за (т>аА вьішєписаннаа села тВгалсА па(н) шєнд- 
рика... ис пано(м) нєгрило(м) и сь пано(м) баша (Сучава, 
1447 Сові. II, 273). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. ор. сь баша (1447 Сові. II, 273). 
Див. ще БАШИ. 
*БАША 2 див. БАШЇА. 
БАШИ ч. (1) (іособова назва, молд., болг. баша «батько»): 

твмь мьі... дали єсмьі имь... селище добрїиново... и гдє 
бьіль Баши (Сучава, 1429 Сові. І, 269). 
ФОРМИ: наз. одн. Баши (1429 Сові. І, 269). 
Див. ще БАША 1. 
БАШЇА ж. (12) (назва річки у Молдавському князівстві): 

а хотарь томоу сєлоу... по старомоу хотарєви на баши (Су¬ 
чава, 1427 Сов і. І, 196); А хотар томоу вьішєпнсанномоу 
сєлоу на имв Щоубєюл на Башїоу по обв сторонв Ваиїїа, 
да єст коуда хотарили пан Ядко Хоудич и пан Динга пн- 
тар (Сучава, 1492 ВО І, 510). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. оустїє башїа, Башїа(1435 

Сові. II, 677, 678; 1492 ВО І, 509, 510); дав. одн. кь БашїА 
(1492 ВО І, 510); місц. одн. на баши (1427 Сові. І, 196; 
1434 £>/Р«А» 463; 1437 Сові. І, 541). 
Див. ще БАШЇОУ. 
БАШЇОУ, БАШЇЮ ч., невідм. (5) (назва річки у Мол¬ 

давському князівстві): А хотар томоу вьішєписанномоу 
сєлоу на имв Щоубєюл на Башїоу... черєс поле и чєрєс 
Башїоу право на вєлнкоую могилоу... та повєрноувшє 
кь Башїоу на дАл на копаноу могнлоу (Сучава, 1492 ВО 
І, 510). 
Див, ще БАШЇА. 
БАШКИРТОВИЧЬ ч. (1) (особова назва); а на то послу- 

си... ивань башкиртовичь хватковичь (б. м. н., 1385 Р 28). 
ФОРМИ: наз. одн. башкиртовичь (1385 Р 28). 
БАШОТА ч. (1) (іособова назва, молд., болг. бачо): мьі 

алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє то(т) ме¬ 
ти ннни башота маноуило прїиде прв(д) нами ... и даде єдно 
село... манастьірю о(т) нвмца (Сучава, 1428 Сові. І, 228). 
ФОРМИ: наз. одн. башота (1428 СохЛ І, 228). 
БАШОТА НИ мн. (8) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє 
то(т) истннньш башота маноуило прїиде... н дадє єдно 
село своє оурю(ч)ноє на имА башотвни манастьірю о(т) 
нвмца (Сучава, 1428 Со5^. І, 228); и єщє єсми потвердили 
монастирю... еєла... на имв... башотвни фєнтьірвлє (Су¬ 
чава, 1470 ОІр«А» 522). 
ФОРМИ: наз. башотвни (1428 С05/. І, 228); знах. башо- 

тіни, башотАни, бьшотВни, башотВ(н) (1428 Сові. І, 228; 

1446 Сові. II, 251; 1447 Сові. II, 288; 1448 Сові. II, 355; 
1454 Сові. II, 517; 1470 522); місц. зам. род. о(т) 
башотАнє(х) (1446 Сові. II, 263). 

*БАШОТАНИ див. БАШОТВНИ. 
БДЄШИЦКИИ ч. (1) (особова назва): а при томь оузда- 

ваньВ бьіли... пань гаврилько дробьішєвичь... етєцко бдє- 
шицкии (Перемишль, 1378 Р 26). 
ФОРМИ: наз. одн. бдєшицкии (1378 Р 26). 
*БЄГАТИ дієсл. недок. (1) (від чого) тікати (від чого), 

уникати (чого): А єщо моихь иєсколько єсачньїхь людє(и) 
оть єсака бєгаючи к тобє прихилилисА а моихь пошлииь 
мнє нєдають (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. бєгаючи (1484 ЯМ). 
Див. ще *ЗАБЕЖАТИ, *ПОБЕЖАТИ, ЩОБ'ЙГНОУТИ, 

ЧЇОБ'ЙЧИ, *С/ЬБ'ЙЖАТИ. 
БЄГОНЬч. (1) (назва селища у Волинській землі) Бегеиь: 

досталь сА дєвєрю моємоу... Городокь, а к двору приеєлки 
и селища: Бегонь, Караевичи, Добринь (Манів, 1478 А5 
І, 76). 
ФОРМИ: наз. одн. Бегонь (1478 АЗ І, 76). 
*БЕГЬ див. *Б*ГЬ і. 
*БЄДРИХЬ ч. (1) (особова назва, стч. ВебгісЬ; стп. Віесі- 

ггусЬ, сен. угібегїсЬ): мьі великий кнзь витовгь дали єсмо 
еюю нашу грамоту бєдриху што держить о(т) нась двв се¬ 
ли щи (Турейськ, 1429 Р 112). 
ФОРМИ: дав. одн. бєдриху (1429 Р 112). 
БЄЗ, БЄЗЬ, БЄЗЬ, Б'ЙЗЬ, БЄЗО прийм. (281) 

1. (з род.) (280) 1. (виражає модальні відношення) без 
(203): а за вєлкого кнАзА олькврта... мьі ислюбоуемь (І) 
тоть мирь держати ввлми твердо бєзо всАков хитрости 
(б. м. н., 1352 Р 5); а мьі слюбуємь ему при нашеи вврв 
заплатити безь никотороє о(т)волокьі о(т) сєго велика 

дни за два рокьі (б. м. н., 1411 Р 77); я илїа воєвода... 
присвгаю и обицоуюсА... сь... лю(д)ми моими... слоужбьі 
и обВтници нашеи... безь о(т)молвьі и безь противлинА... 
ховати (Львів, 1436 Сові. II, 698); а то дали есмо ему на 
вВки на вечньш без всАкого подвиженя до єго живота 
(Луцьк, 1444 ,45 І, 40); А мьі имає(м> тоє оусє полнити 
и дилати... без жадного оумьішлиниА и нагабаниА (Сучава, 
1462 ВИ II. 293); коли крвств с конв оупа(л) и оумєра(л) 
бєзь язика и о привиліє на(м)... нє мо(г) пови(с)ти гдє є(ст) 
(Васлуй, 1464 ОІД«А» 517); мои люди с поля старого пяди 
в дуброву Свинюскую без упроса не йдуть (Луцьк, 1475— 
1480 АрхЮЗР 8/IV, 21); зваль мя, господарчу, Борись 
татемь... абьіхь я семь волостей ... закраль безь даниньї 
отца вашое милости (Вільна, 1495 АЛМ 83); Пврвьі(х) 
обьічаевь еждьг бьівали соуженьї безь часу... а такь негдв 
сільньїй оубогь премогль, зань(ж) не по(д)лоугь часовь 
соудь бьіваль (XV ст. ВС 13); да єст слободно и доброволно 
и отворєнно и безпечне и без жаднои шкодї вьити ис их 
милости зємлАх (Гирлов, 1499 ВО II, 422); 

(у грамотах молдавських канцелярій—з іншими відмін¬ 
ками) без (3): про тожь ми... вВдаюмь иже... зємлА 
молдавскаА своА панствьі здавньі(х) часовь коу кролєвствоу 
полском(оу) прислоушають, одною волею и спєвного вВда- 
ньА всвхь на(с), што єсмьі нинВ тоута слюбоуємь... бе(з) 
льсти и бє(з) израдо(м)... иже хочемь... королеви полеко- 

му... вврнє... держати (Хотин, 1448 Сові. II, 738); и па(к) 
би имь доброво(л)но и слобо(д)но и засв поихати сь оусими 
своими трьговлВми бє(з) никоторою забаву и бє(з) нико- 
торою шко(ду) (Сучава. 1456 ПМВП). 

2. (виражає умовно-часові відношення) без (42): а по иа- 
шємь животв, кто боудє(ть) господарє(мь) оу зємли, да 
емоу нє во(з)ме(т) нашєго приданиА и нашихь записо(в) 
бєзь єго виньї (б. м. н., бл. 1400 Со5^. І, 27); а нє имаеть той 
корьчмьі от не(г) отнАти ни одинь староста а ни одинь 
воєвода без нашеи волВ (Медика, 1407 Р 72); и мьі тоую 
зе(м)лю чьігиревщину богдану есмо присудили за(н)жє 
нємогуть татаровє зє(м)ль свои(х) продава(тн) ввчно 
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бє(з) призволєньА о(т)ца нашого, и нашого (Вільна, 
1495 ВСоб.)\ О то(м) жє слоу(ж)бнїкь не има(т) нико(г) 
габа(т) бє(з) прїказанїя соуда его (XV ст. ВС 6); А також 
мьі... ани жаднои... помочи Тоурком не имаєм дати, вгнав¬ 
ши коли бьі нбкотораА моц або сила тоурецкого чьсарв... 
пришла бьі, и нас поневолили бьі соби на помоч, и бьіли 
бьіхом им на помоч без нашєи воли (Гирлов, 1499 ВО II, 
423—424); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) (2): Здє нам жалоуєт слоуга наш Михал- 
ко, аже есте єго промьітили без виноу (Сучава, 1480— 
1484 ВО II, 369); А ин никто без єгоумєновоу волоу (!)... 
да не смбєт оу тотоу бранищоу ни рибоу ловити ни товар 
пасти (Сучава, 1490 ВО І, 421). 

3. (у сполуч. з числівниками або словами на означення 
міри виражає кількісні відношення) без (12): а сє я пань 

михаило ивановичь заставила своє село... во к гривень 
без одноБ гривньї (Львів, 1386 Р Зі); и ми... виньнн... 
сєнькоу момо(т)ливомоу дєвєносто копь бє(з) КОПЬІ (Кра¬ 
ків, 1487 АМЛ); Приходь положили полшеста ста копь 
грошей и три копьі грошей безь девети грошей (Берестя, 
1496 АЛМ 128); взАли есмо полтрети копи грошей без 
дву грошей (б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 79). 

4. (виражає об'єктні відношення) без (8): а о(т) сего 
часоу оть нась к вамь котори(и) посоль при(и)дєть бє(з) 
листа а бе(з) нашє(и) печати, и ви того нєпочьтиво отьпоус- 
титє зану(ж) то ложь єсть (б. м. н., 1484 ЯМ); И то(т) 
курило рв(к), што(ж) дє(и) оки без о(т)ца моєго и бє(з) 
мене в королА єго мл(с)ти били и вкрачили (!) Вільна, 
1495 БСКЩ; коли(ж) дєтї молодьш ни(ж) двоуна(д)цетї 
лє(т) изостаноуть по мтри, алюбо бе(з) оца иа(м) сА какаА 
кри(в)да оучини(т) прїидоуть в розоумь и в лета своя 
могоутьсА правова(т) о сво(и) кри(в)дьі (XV ст. ВС 26 зв.); А 
иньїи квитанцій, што не вь его году... тьіи квитанцьіи за 
ся ему вернути; а иньш безь подьписей писарей старшихь, 
тии тежь за ся ему вернути (Вільна, 1499 РЄА III, 35); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) (2): А кто оусхочет тих люди соудити... или 
мито от них брати... а имь ничто да (в ориг. никто 
даа.— Прим, вид.) не заборонено, и без мито, боуди гдє і 
и оу котором мвств... вездє да ест имь слободно и без мито 
(Сучава, 1466 ВО І, 96). 

5. (виражає означальні відношення) без (5): а хто бортноє 
дрєво зроубить бє(з) пчо(л) то по(л) гривньї заплатіть а | 
соудови др(г)оую польгривньї (XV ст. ВС 37—37 зв.); го- і 
стзмь путь чисті, и ваш имь и паш имь торговцємь бєзь | 
приимь без пакости (б. м. н., 1392—1393 РВФ 170); 
О б є з ь того(З) (виражає приєднання до чого, до- | 

повнення, вказує на наявність чого-небудь поруч з іншим, 
подібним до нього) крім, зверх, до того (3): тиє имаю(т) 
на(м) заплатити л рубли чисто(г) срєбра а без то(г) єщє 
оузри(т) казнь г(с)твами (Сучава, 1446 ОІР^А» 485); И тот 
боудєт под нашею казнию и оргию господства ми, без того 
(Дольний Терг, 1458 ВО І, 9). 

II. (із знах.) (виражає об'єктні відношення, вказує на 
посередника дії) через (1): а небЖде(т) ли розделеньї братїя 

и сестри во очине, тогдьі бе(з) слЖжебнїка имаю(т) бити 
зазваньї по(д)лоугь права (XV ст. ВС 22 зв.). 

* БЄЗБОЖНЬІИ прикм. (3) безбожний, нечестивий: да 
є(ст) проклАть... о(т) тйї о(т)ць ижє вь никєи сьбравшїи(х) 
сА на бєзбожнаго арія (Сучава, 1443 ДГСПМН); да є(ст) 
проклА(т)... о(т) ти и нї (зіс.— Прим, вид.) богоносни(х) 
отець никїискьі(х) сьбравши(х) сА на бєзбожнаго ари а 
(Поляна, 1448 Созі. II, 366). 

ФОРМИ: знах. одн. ч. бєзбожнаго, безбжиаго (1443 
ДГСПМН; ПГСММ; 1448 Соз*. II, 366). 

БЄЗВИННЄ присл. (1) без причини: я кн(А>зь Семен 
Юрьевич... и я кн(А)зь ОндрБи Михайлович... Смотрвли 

есмо того... штож жаловали... зємлАнє (в ориг. зємилА- 
ие.— Прим, вид.) крємАнецкии... на кн(А)зА Олександра 
Сонкгушковича, штож бьі он в них взАл имвнє безвинне 
оу винах оу своих (Луцьк, 1491 АЗ І, 94). 

*БЄЗИЗіп1іННО присл. (і) неодмінно, обов’язково: со- 

бравши всю тую чє(лА)дь) вь шполи поставите на стго 
михаила дє(н) бє(з)измВнно прє(д) паномь радивиломь 
остиковичомь (Перемишль, 1447—1492 ЛКПКВ). 

*БЄЗИН див. *БЄЗИНТ>. 
*Б€ЗИНЬ ч. (3) (назва потоку у Молдавському князів¬ 

стві): а хотар... долоу лопатна до оусти лопатнои гдє оупа- 
даєть з (!) бєзинь оу ставоу почєнши оть усти лопатнои 
бєзинємь оть дола до столпа (б. м. н., 1500 ЗО 7). 
ФОРМИ: знах. одн. бєзин, бєзинь (1500 ЗО 7); ор. одн. 

бєзинємь (1500 ЗО 7). 
*Б€ЗКОН€ЧНЬІИ прикм. (3) безконечний: да имать 

чА(ст) сь онВми иже вьзьпиша иа вл(д)кЖ х(ст)а и крьвь 
єго на ни(х) и на чАдб(х) и(х) є(ст) и бЖдєть вь бєзконєч- 
ньія ввкьі (Сучава, 1438 ОіД«А» 472); крьвь єго на них 
и на чадах их, иже ест и бьдєть вь бєзконєчньїа вБкьі (Су¬ 
чава, 1466 ВЬ І, 106). 
ФОРМИ: знах. мн. ч. бєзконєчньїя, бєзконєчньїа (1438 

£>/Д«А» 472; 1439 Созі. II, 32; 1466 ВО І, 106). 
БЄЗМЄЗДЬНИЦКИИ прикм. (І) який стосується ти¬ 

тулу деяких святих: а при томь оуздаваньБ бьіли... попь 
микулиньскии фєдуть а другий попь бєзмєздьницкии кость 
(Перемишль, 1378 Р 26). 
ФОРМИ: паз. одн. ч. бєзмєздьницкии (1378 Р 26). 
Пор. *БЕЗМЕЗНИКЬ. 
*БЕЗМЕЗНИКЬ ч. (1) (цсл. бєзмьздьникь) (титул де¬ 

яких святих) той, хто не бере плати (мзди) за свою працю: 
Кузьма, пантельимонь, демьянь, кирь иоань, самсонь, 
фалелБй... то все безмезници (Краків, XIV—XV ст. ОБРИ 
112). 
ФОРМИ: наз. мн. безмезници (XIV—XV ст. ОБРН 112). 

*БЄЗА11їНА ж. (1) 0 б ьі т и вбєзмБну див. БЬІТИ1 10. 
ФОРМИ: знах. одн. бєзмБиу (1442 Со5^. II, 719). 
Див. ще *ИЗМ1їНА 2. 
*Б€ЗНОСТ> ч. (1) (особова назва): Бє(з)но(с) дє(р)жить 

землю занєє(в)щиноу а с тоє зємли дани даєть по(л)копьі 
грошє(и) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. Бє(з)но(с) (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
БЄЗО див. БЄЗ. 

БЄЗПЄЧНЄ присл. (2) (стч. Ьегреспе) безпечно, спокій¬ 
но: мьі и... наши дбдичи... маєм... пановати на пришльш 
часьі цБло и безпечне (Гирлов, 1499 ВО 11, 419); а тогдьі 
нам... да ест слободи о и доброволно и отворєнно и безпечне 
и без жаднои шкоді вьити ис их милости землАх (Гирлов, 
!499 ВО II, 422). 

*БЄЗПЄЧН'ЬШИИ прикм. в. ст. (1) (спокійний) певний: а 
Ако ко(л) тако(ж) ислюбили бьі(л) есмо кнА(з) дмнтрию 
москозьско(м)... оужь Вдє(м) и хочє(м) сА порожни оучи- 
нити... абьі коро(л) бьі(л) бзпєчнвшии (!) оу нашєи слоуж- 
бв и оу правдв (Молодечно, 1388 Р 43). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ! бзпєчнБшии (1388 Р 43). 
Пор. *Б€3'ЬПЄЧНЬІИ. 
БЄЗПРАВНЄ присл. (1) (стч. Ьегргаупе, стп. Ьегрга\у- 

піе) беззаконно, протизаконно: я в них того имВнА без¬ 
правне не брал, нижли маю тоє имвнє от них справне а 
купил єсми... за шєстьдєсАт коп широких гроши (Луцьк, 
1491 АЗ І, 94). 

*Б€ЗХАЧИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): тАмь мьі видВвшє єго... вврною слоужбоу... дали 
єсми ємоу... села на имь прокопАни на рєвтА... н близь 
шумуза бєзхачи (Сучава, 1445 Л/Я«А» 483), 
ФОРМИ: знах. бєзхачи (1445 483). 
*БЕЗХЕБИЧТ> ч. (1) (особова назва): а кь тому дали ес¬ 

мо... ч(о>л(о>в(е>ка, на имя Безхебича (Городно, 1497 
РИБ 683). 
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ФОРМИ: знах. одн. Безхебича (1497 РИБ 683). 
БЄЗЬ див. БЄЗ. 
*БЄЗЬОТЧЬСТВО с. (1) (цсл. бєзочьство) безсоромність, 

нечестивість: аіцє ли кто пр(ь)ст^пить заповь(д) сіЖ бєзь- 
о(т)чьство(м), или нєбр(в)жєніє(м) и полакомитсА добьіткоу 

книгьі сєА, и прода(ст) Ж.дає(ст) проклА(т) о(т) ба, и о(т) 

прч(с)тьіА єго мтрє (б. м. н., 1401 ЗКЄ). 
ФОРМИ: ор. одн. бєзьо(т)чьство(м) (1401 ЗКЄ). 
БЄЗЬ ПЄРЄСТАНИ прися. (2) безперестанно, не пере¬ 

стаючи: про ть жь Азь... хочю вВрно и пилно служить 
королю... бєзь перєстани до моего живота (Кременець, 
1434 Р 130); А... присАгль єсмь... ижь... хочу... служить 
крулєви... до моєго живота бєзь перєстани (Черняхів, 
1435 Р 133). 
Див. ще БЕЗЬ ПРЄСТАНЇЄ. 
*БЄЗЬПЄЧНЬІИ прикм. (1) (забезпечений) певний: мьі 

илїа воєвода... знаменито чини(м)... како намисковь на- 
ши(х) наслндоуючи... пану владиславовьі... ко бєзьпечною 
вири ч(с)тою и оуставичнои слоужбьі заввзати хотВчи 
томоу исномоу пану нашємоу... владиславовьі, кролєвьі... 
вирьі правои голдь... оучинили є(с)ми (Львів, 1436 Со5^. 
II, 697—698). 
ФОРМИ: ор. одн. ж. зам. дав. ко бєзьпечною вири (1436 

Сов і. II, 697). 
Пор. *БЄЗПЄЧН'ЙШИИ. 
БЄЗЬ ПРЄСТАНЇЄ присл. (1) безнастанно, без перестан- 

ку, постійно: мьі такожє... обицоуємь и слюбоуємь... тоть 
истинньш голдь, присьгьі... оуськьіи слюбьі наиясньишє- 
моу паноу нашємоу, владиславови, королеви полскомоу... 
бєзь прєстанїє вВчнии бачити стєрєчи и вирнньш (!) на- 
каждьш (!) ча(с) ховати (Львів, 1436 Сові. II, 701—702). 
Див. ще БЕЗЬ ПЄРЄСТАНИ. 
БЄЗЬ див. БЄЗ. 
БЄКБУЛАТЬ ч. (3) (особова назва, тюрк. Ьек «пан», 

перс. Ьиіаі «сталь, булат»): наїдь племеньнн(к) Бєкбула(т)ь и 
Хожа Мєдинь оучинилсА намь ворогь и оуста(ли) на на(с) 
(б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: наз. одн. Бєкбула(т)ь, Бєкбула(т), Бєкбулать 

(1392—1393 РФВ 170). 
БЄКГИЧЬ ч. (1) (особова назва, тюрк. Ьек «пан»-)- сло¬ 

в’янський суфікс -ич): нашь плємєньни(к) Бєкбула(т)ь и 
Хожа Мєдинь оучинилсА намь ворогь и оуста(ли) на на(с) 
и вщє к тьімь Бєкгичь и Турдучакь Бєрди (б. м. н., 
1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: наз. одн. Бєкгичь (1392—1393 РФВ 170). 
*Б€КОВЬ прикм. (1): И також оустала НастА, дочка 

Бєкова, жєна Дьлина и дала она... одно мвсто (о>т (по- 
лВньї на) имв «Ла фьінтьшицє»... Жоуржоу Котецоу (Су- 
чава, 1471 ВБ І, 164). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Бєкова (1471 В О І, 164). 
БЄЛАШОВ ч. (І) (назва села у Волинській землі) Бїла¬ 

тів: я кн<А>зь Юри Василєвич Жаславский вьізнаваю... 
ижєт продал есми... имєнє на Вольїни... рєчєноє Бєлашов 
за тридцат коп широких грошей (Берестя, 1466 А5 І, 62). 
ФОРМИ: наз. одн. Бєлашов (1466 АЗ І, 62). 
*БЄЛГОРОДЬ 1 ч. (1) (назва міста у Київській землі) 

Білогородка: Село Глевака а в томь сєлє и члвка а тьіє 
люди на толокоу хоживали до бєлагорода (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 90). 
ФОРМИ: род. одн. бєлагорода (бл. 1471 ЛКЗ 90). 
*БЄЛГОРОДЬ2 ч. (1) (назва міста на нижній течії 

Дністра) Б і л город- Дністровський: и тако(ж) варе колко 
товарь провадА(т) до бєлагорода или товарь г(с)вами или 
вози или на(ш) или боярскьі (Побрата, 1448 ДГПР). 
ФОРМИ: род. одн. бєлагорода (1448 ДГПР). 
Див. ще БЄЛ О ГО РОД, * Б И Л ГО РОДЬ, * Б И Л ЬІИ ГОРОДЬ, 

•Б'БЛОГРАДЬ, *Б'ЬЛЬІИ ГРАДЬ, ТЬРГОУЛ АЛБОУ, 
ЧЄТАТЄ АЛБЬ. 

*БЄЛ€ВСКИИ прикм. (1) (пор. Бвлєвь у Чернігове- 
Сіверській землі): Ивань землю дє(р)жить Белє(в)скоую 
и да(н) идеть с тоє зємли чотири ведра... мєдоу а две 
коуници ловчомоу чотьіри гроши (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 93). 

ФОРМИ: знах. одн. ж. Бєлє(в)скоую (бл. 1471 ЛКЗ 93). 
*БЄЛ€Г'ІЇТ€ВЬ прикм. (1) О по лБ н а б є л є г в - 

тєва див. ПОЛЕНА1. 
ФОРМИ: знах. одн. ж. бєлєгЬтєвоу (1439 МіН. 205). 
*БЕЛЕНСКИИ прикм. (1): бояринь нашь Ивашко По- 

лозовичь... поведиль... штожь... кнегиня Маря Пинская, 
и синь ее... дали ему имен<ь)ице на имя Теребенское... 
з Беленскими дан(ь>ми (Городно, 1497 РИБ 683). 
ФОРМИ: ор. мн. Беленскими 1497 (РИБ 683). 
*БЄЛЗКИИ див. БЄЛЗЬСКИИ. 
БЄЛЗЬСКИИ прикм. (5) (пор. Белзь): королеви дер¬ 

жати лвовьскую землю исполна а намь держати володи- 
мВрьскую. луцкую. бєлзьскую. холмьскую. бєрєстиискую 
исполна жь (б. м. н., 1352 Р 6); А на то послуси кнАзь 
юрьии глвбовичь бєлзьскии. пань ота пилєцькии староста 
русьсков зємлв (Львів, 1368 Р 16); се я кнАзь юріа холмь- 

скии... придали есмо к цркви... села... при бголюбєзномь 

калисти єп(с)пи холмьскомь и бєльзскомь (Холм, 1376 Р 
22); прислал пай иашь кроль... свои посли и свои пани, на 
имВ пана Добка з Бьішова, пана Бєлзкого (Сучава, 1468 
ВИ II, 305); також и сими рази, по жаданїю... кролв єго 
милости, що коли к нам прислал по єго милости вирного 
н іщгвхотнєго посла, по пана Добека из Бишов, пана Бєл- 
ского... абихом ми... сь єго милости видВли и голдовали 
(Новий Град, 1479 ВП II, 351). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. бєлзьскии (1368 Р 16); знах. одн. ч. 

Бєлзкого 1 (1468 ВИ II, 305); Бєлского 1 (1479 ВИ II, 
351); місц. одн. ч. при бєльзскомь (1376 Р 22); знах. одн. 
ж. бєлзьскую (1352 Р 6). 
БЄЛИЧЬ ч. (1) (особова назва): пакь господство мьі 

даль сьм имь... села... едно ДоумбравВнє, гдє бнль Беличь, 
дроугое Радотєщи, гдє бьіль Борта (Гирлов, 1499 ВБ II, 
162). 
ФОРМИ: наз. одн. Беличь (1499 БО II, 162). 
БЕЛКА ж. (1) (назва села у Волинській землі) Білка: 

и ми... дали есмо... села... в Кремянецком поввте: Бор- 
щовка... Белка (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/IV, 8). 
ФОРМИ: наз. одн. Белка (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8). 
БЄЛКО див. БЬЛКО. 
^БЄЛКОБИЧЬ ч. (1) (особова назва): Сє азь пань ра- 

доуль... и леока бєлковн(ч)... даємо відомо... ажє балица 

воєвода и драгь мєщєрь сьзидашє црковь (Сігет, 1404 
ГМ). 
ФОРМИ: наз. одн. бєлкови(ч) (1404 ГМ). 
БЄЛОГОРОД ч. (1) (назва міста на нижній течії Дніст¬ 

ра) Білгород-Дністровський: а кто нє идєть до Бєлогород, а 
он аби дал оу Лапоушноу мито Бьілогородскоє (Сучава, 
1460 ВИ II, 273). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. идєть до Бєлогород (1460 

ВБ II, 273). 
Див. ще *БЄЛГОРОДЬ2, *БИЛГОРОДЬ, *БИЛЬШ 

ГОРОДЬ, *Б'ЬЛОГРАДЬ, ‘Б'ЙЛЬІИ ГРАДЬ, ТЬРГОУЛ 
АЛБОУ, ЧЄТАТЄ АЛБЬ. 
БЄЛОГОРОДСКЇИ, БЄЛОГОРОДСКИ прикм. (8): А на 

то єст вйра... пана Юргича Бєлогородского (Сучава, 1443 
ВАМ 41); а он аби дал оу Лапоушноу мито Бьілогородскоє, 
колко имал давати оу Би лом городВ (Сучава, 1460 ВО 
II, 273); а на то є(ст) великаа мартоурїА... па(н) доума 
и па(н) хрьма(н) билогоро(д)ски(х) (Сучава, 1479 Сові. 8. 
98). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. бєлогород(ски) 1 (1470 ВО І, 156); 

зам. род. одн. ч. в. п. Станчоула бєлогородски 1 (1467 ВО 
І, 121); в. п. збАри бєлогородскїи І (1467 ВО І, 121); род, 
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одн. ч. 6илогоро(д)ского 1 (1443 Со&(. II, 120); Бєлогород- 
ского 1 (1443 ВАМ 41); знах, одн, с, билогородское 1 (1456 
Сові. II, 789); Бьілогородскоє 1 (1460 ВО II, 273); род. мн. 
билогоро(д)ски(х) (1479 Сові. 5. 98). 
Див. ще БЄЛОГРАДСКЬІ. 
Пор. БЄЛОГОРОД. 
*БЄЛОГРАД див. *Б1їЛОГРАДЬ. 
*БЄЛОГРАДСКИ див. БЄЛОГРАДСКЬІ. 
*БЄЛОГРАДСКЇИ див. БЄЛОГРАДСКЬІ. 
БЄЛОГРАДСКЬІ, Б’ЙЛОГРАДСКЬІ прикм. (60): на 

то є(ст) ввра... пана юргича бвлогра(д)ского (Сучава, 1443 
Сові. II, 144—145); а на то є(ст) вВра... па(н) <пєтра> 
прькалаба билогра(д)ско(г) (Дольний Торг, 1449 Сові. 
II, 379—380); а на то є(ст) вВра... прькалабовє бєлогра(д)- 
ски(х) (б. м. н., 1489 ПГВСА). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. бВлоградскьі 3 (1469 50 І, 138; 

1470 50 І, 141); бєлоградскьі 1 (1469 50 І, 138); бєлоград- 
<ски> 2 (1470 50 І, 150); б<£лог)радскїи 1 (1480 50 І, 
242—243); б"Ь<лоградски) 1 (1472 Сові. 3. 88); род. одн. ч. 
бВлоградского, б£логра(д)ского, б£логра(д)ско(г), (б£ло>- 
градского 6 (1443 Сові. II, 145; 1468 ВО II, 130; 1470 
0//?«А» 522; 1478 ВО І, 219; 1480 ВО І, 243); Бєлоградского 
4 (1466 50 І, 106; 1468 50 І, 130; 1475 50 І, 206); бєло- 
градскаго 3 (1467 50 І, 117; 1469 50 І, 134, 136); б-Ьло- 
градскаго, бВлогра(д)скаго 2 (1453 Сові. II, 446; 1470 50 
І, 148); билогра(д)ско(г) 1 (1449 Сові. II, 380); билогра(д)- 
скаго 1 (1459 Сові. 3. 22); знах. одн. ч. бєлоградского (1468 
50 II, 305); наз. мн. ч. бВлоградски 1 (1472 ВО І, 170); 
бєлоградскьі 2 (1472 50 І, 172; 1473 ШКН 165); бєлоград- 
скьіи 3 (1475 50 І, 204; Сові. О. 4; 1476 50 І, 209); бєло- 
градскїи 2 (1473 50 І, 184; 1479 50 І, 224); бєлоградски, 
бєлогра(д)ски 4 (1472 Сові. О. 26; 1480 50 І, 241; 1482 
50 І, 262, 264); бВлоградсци, б£логра(д)сци 2 (1471 50 
І, 164; 0//?«Д» 525); род. мн. бєлоградских, бєлогра(д)- 
ски(х), бєлоградскихь, бєлогра(д)ск(и(х)> 15 (1473 50 
І, 182; 1479—1480 Сові. 3. 105; 1480 ВО І, 239; 1481 50 
І, 249; 1482 50 І, 260; 1483 50 І, 268; Сові. О. ЗО; 1484 
ВО І, 279; 1489 ПГВСА ї т. їн.); бєлоградскьіх 2 (1457 50 
І, 4; 1484 50 І, 283); бєлоградских 2 (1479 ВАМ 62; 50 
І, 228). 
Див. ще. БЄЛОГОРОДСКЇИ. 
Пор. *Б'£лоградт>. 
*Б€ЛОГРАДСКЬІИ див. БЄЛОГРАДСКЬІ. 
*БЄЛ0ШЄВТ> прикм. (1) (> бєлошєва запо- 

дїа (1) (назва плоскогір'я у Молдавському князівстві): 
а хотарь оуси(м) ти(м) чєтьірємь сєломь почєншє о(т) гдє 
падає(т) (!) бєлошєва заподїа оу милвти(н) (б. м. н., 1425 
Со5*. І, 168). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. бєлошєва (1425 Сові. І, 168). 
Див. ще БЬЛОШЄВ. 
Пор. БЬЛОШ. 
*БЄЛ0ШЬ див. БЬЛОШ. 
*БЄЛСКИИ 1 див. БЄЛЗЬСКИИ. 
*БЄЛСКИИ 3 див. *БЕЛЬСКИИ. 
*БЄЛУХА ж. (І) (особова назва): Ино я после пана своєго 

живота при том остала Мєжирєчи, што пан мой мєнАл 
со кн(А)зєм Йваном Острозким, подлуг оурАду пана моєго 
и<зь>... зАтем своим с паном Ивашком Охрємовичом и з 
дочкою своєю Бєлухою (Луцьк, 1487 АЗ І, 85). 
ФОРМИ: ор. одн. Бєлухою (1487 АЗ І, 85). 
*Б€ЛЬЗСКИИ див. БЄЛЗЬСКИИ. 
*БЕЛЬІИ див. *Б'ЙЛЬІИ1. 
*БЕЛЬСКИИ прикм. (2) (пор. Бвльскь у Тройському 

воєводстві): Продали есмо мьіто Берестейское и Дороги- 
цькое, и Бельское, и Городеньское... Остачьїку а Онатану 
Ильичичомь... на трьі годьі (Краків, 1487 РИБ 226); Про¬ 
дали есмо мито берестейское, и дорогицкое, и белское, 
и городеньское краковАнину Гендрьіху Карловичу на 
трьі годьі за тисАчу копь грошей и за чотьіриста копь 
грошей (Вільна, 1498 АЛРГ 82—83). 

ФОРМИ: знах. одн. с. Бельское, белское (1487 РИБ 226; 
1498 АЛРГ 82). 
БЄНА див. БЄНА. 
*Б€НЄВЬ прикм. (1): почьнши (х)отар той бранищи от 

обрьшїи Лаоури... до дом Бєнєв (Сучава, 1490 ВО І, 420). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Бєнєв (1490 50 І, 420). 
Пор. БЄНА. 
БЄНКО див. Б*НКО. 
БЄНА, БЄНА, БЄН1? ч. (4) (особова назва, молд., пор. 

Бєнєдикьть, лат. Вепебісіиз): мьі алєксандрь воєвода... 
чикьі(м) знаменито... ожє тоть истинньї слоуга нашь пакт» 
бєна слоужиль намь правою и вВрною слоужбою (Сучава, 
1429 Сов і. І, 290); мьіСтєфан воєвода... <чи)нимь знамени¬ 
то... ожь тот истинньїи слоуга наш вБрньш пань БєнВ... 
слоужиль нам право и вврно (Сучава, 1466 50 І, 110); 
мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша... 
слоуга наш Сима БєнА и сестра єго Моуша... и продали... 
єдно село... на имА Ботєщи (Ясси, 1500 50 II, 175). 
ФОРМИ: наз. одн. бєна 1 (1429 Сові. І, 290); БєнВ, БєнА 

2 (1466 50 І, 110; 1500 50 II, 175); дав. одн. бєнВ (1500 
50 II, 175). 
Див. ще Б’ЙНКО. 
БЄРА, БЬРА ч. (2) (особова назва, молд., пор. слов. 

Беривои, Беримир, Берислав): мьі пєтрь воєвода... зна¬ 
менито чинн(м)... ожє то(т)... калоугєри... принесли при- 
вилїє... що дали наши родителє... храмоу... цигани на 
имв Бьра и бадю и комана и сь двтм(и) (Байчани, 1454 

ПГПММ)\ да соу(т)... к той стои цркви тоти цигани на 
имв хрьма(н) и бера (и) бадоу (Дольний Торг, 1458 
ПГСММЦ). 
ФОРМИ: наз. одн. бера, Бьра (1454 ПГПММ; 1458 

ПГСММЦ). 
*БЄРБЄНИЦА ж. (2) (молд. бзрбьінцз, мад. ЬегЬепсе 

«діжка», «бочонок») бербениця: да иє смв брати дєсАтиноу 
от пчєл, ани бєрбєницю мєдоу (Дольний Торг, 1458 50 
I, 8—9); да имают на каждїи год от нас... оусьі бєрбєпицьі 
мєдоу от дєсєтиноу що боудєт от селах их (Сучава, 1466 
50 І, 105). 
ФОРМИ: знах. одн. бєрбєницю (1458 50 І, 9); знах. мн. 

бєрбєниць! (1466 50 І, 105). 
*БЄРБЄНИЦИИ прикм.. (1) 0 бєрбєпицая 

к р ь н и ц я (1) (назва джерела у Молдавському князів¬ 
стві): тв(м) мьї видввши и(х) правую и ввркоую слоуж- 
боую до на(с)... дали и потвердили єсми и(м)... оу бєрбєни- 
цои крьници єдно мвсто о(т) поустини, да осадить собв 
село (Сучава, 1456 Сові. II, 568—569). 
ФОРМИ: род. одн, ж. бєрбєницои (1456 Соз/. II, 569). 
*БЄРБЄНИЦЯ див. *БЄРБЄНИЦА. 
*Б€РБЄШТИ м.н. (1) (назва села на Буковині) Брусни¬ 

ця: воєводови пєта часть села от бєрбєшти (б. м. н., XV ст. 
НРРГ). 
ФОРМИ: род. бєрбєшти (XV ст. НРРГ). 
БЄРБІїЧЄ ч., невідм. (1) (особова назва): твм мьї... дали 

єсми... селище гдє бьі(л) вана бєрбвчє (Сучава, 1443 Сові. 
II, 144). 
БЄРДИ ч. (1) (особова назва, перс, хиба, тюрк. Ьегбі 

«богом даний»): и вщє к тьімь Бєкгичь и Турдучакь Бєрди 
Давьідь (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: наз. одн. Бєрди (1392—1393 РФВ 170). 
*БЄРЄВОЄВЬ прикм. (1) () с є л и щ є б є р (є) в о <є) - 

в о див. СЄЛИ1ДЄ 1. 
ФОРМИ: знах. одн. с. бєр(є>во(є)во (1448 Соз/. II, 

324). 
БЕРЕГ, БЄРЄГЬ ч. (29) 1. берег (25): А король кази- 

мирь... даль єсмь слузв своєму... дворище... а и єщє даль 
єсмь ему ловища... поколА дунино держить до бєрєгь 
днвстра (Казимир, п. 1349 Р 3—4); Се я кнАзь юріа... 

придали есмо к цркви... села стрижово слєпчє космово 
цуцнєво з обєма береги обаполь бугу (Холм, 1376 Р 22); 
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А хотар... почєнши от берег Сирєта (Сучава, 1488 Вй 
I, 348); росгопзгу осі Іоіеу ^еіукоуі богоїіу згіо осі тізіа 
усІеі Ьегекогп гписіїа^са (Тришин, 1500 ДПЖН). 

2. (кінець) край (1): грань... подь Чорньїй лесокь нашь, 
Бродницею берегь леса подь Белую гору (Луцьк, 1322 
ЛрхЮЗР 1/УІ, 2). 

3. урвище, круча (1): ми, дорадивьшися з нашими кня¬ 
зя... дали есмо... село... с полми, з ролями, з гай... и с по¬ 
токи, н з береги, и з бережищи, и з борьі, и з бортьньїми 
землями (Луцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 12). 
дєсАтинньїи берег (1) дає. *ДЄСАТИННЬІИ; 

к р у т ьі й берег (1) див. *КРУТЬІЙ. 
ФОРМИ: наз. одн. бєрє(г) 1 (XV ст. ВС 10 зв.); зам. род. 

от (до) берег, берегь 3 (1493 ВО 11,3; 1495 ВИ II, 63; 1499 
Вй II, 136); дав. одн. берегу (1445 Р 150; 1458 ОЖДМ); 
знах. одн. берегь, берегь.берег, бєре(г) 12 (1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 2; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10; 1489 Вй І, 374; 1495 ВО 
II, 63, 64, 78; ХУ ст. ВС 10 зв.; 1499 ВО II, 136); бЬрє(г) 
1 (XV сг„ ВС 10 з в.); ор. одн. ЬегеЬоіп (1500 ДПЖН); місц. 
одн. на берези (1490 АЗ І, 92); род. мн. берегь, берег 2 
(п. 1349 Р 4; 1488 ВО І, 348); берьговь І (1445 СРК); ор. мн. 
береги, бер ги (1376 Р 22; 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12; 
1451 Р 159; 1475 ВО І, 206). 
Див. іце *БР*ГЬ, *БГ£ ЛЬЇИ БЄРЬГИ. 
БЄРЄЖАКЬІ мн. (2) (назва села у Волинській -землі): 

Се я Банко Скєрдвєвич... вьізнаваю, иж я... продал есми... 
отчизну... а то єсть на имА... Бєрєжаньї... в Луцком по- 
вьте (Володимир, 1470 АЗ І, 64—65); мнв... досталосє на 
мою двлницю Квасилово А басовь ку(т) а бєрєжаньї... 
со вси(м) с тьі(м) інто к тьі(м) сєло(м) слоушає(т) (Львів, 
1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. Бєрєжаньї (1470 АЗ І, 65; 1478 ЗРМ). 
*БЕРЕЖИ1ЦЕ с. (1) смуга землі уздовж берега: и мьі... 

дали есмо... село... с полми, з ролями, з гай... и с потоки, 
и з береги, и з бережищи, и з борьі, и з бортьньїми землями 
(Луцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12). 
ФОРМИ: ор. мн. бережищи (1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 

12). 
*Б6РЄЖКИ мн. (1) (назва села у Троцькому воєводстві): 

казали есмо свєтком присАгноути, они обвели от Бєрєзоє (!) 
к Бережкам к мостоу (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ дав. Бережкам (1478 АЗ III, 17). 
*БЕРЕЗА1 ж. (1) береза: а болото от Новаго ставу, 

мимо Бвйче, около городища, мимо Галичаньї, по похи¬ 
лую березу брату моєму (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18). 
ФОРМИ: знах. одн. березу П459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18). 
*БЄРЄЗА 2 ж. (1) (назва річки у Троцькому воєводстві): 

они обвели от Бєрєзоє (і) к Бережкам к мостоу (Лукови¬ 
ця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: род. одн. ! Бєрєзоє (1478 АЗ III, 17). 
*БЄРЄЗКИЙ прикм. (1) О д ворец Бєрєзкий 

див. ДВОРЄЦ. 
ФОРМИ: з нах. одн. ч. Бєрєзкии (1478 АЗ III, 17). 
Пор. *БЄР€ЗА 2. 
*БЄРЄЗНИКЬ ч. (2) березник, березовий гай: а хотар 

тому селу... чєрєсь поле на могилу от толв скузв бєрєзникь 
на другую могилу (Сучава, 1393 Сові. І, 13); Про то(ж) 
мьі швитрикгаило ннако болєславь... на знамость то чи- 
нимьі... ажє взозрввшє есмо на вврную службу нашєго 
вврно(г) слуги на имА максима... дає(м) и дали єсмо ему 
село... сь лвсьі сь гай сь дубровами сь чащи сь дубники 
сь березники (Снятин, 1424 Р 99—100). 
ФОРМИ: знах. одн. бєрєзиикь (1393 Сові. І, 13); ор. мн. 

березники (1424 Р 100]. 
*БЕРЕ30ВЕЦЬ ч. (2) (назва села у Смоленській землі): 

Се я пань Ивань Олександровичь стретовичь... записаль 
есми сь своего имВнья, зь Березовца, тридцять копь жита 
кь церкви (Березовець, 1486 АкЮЗР І, 295). 
ФОРМИ: род. одн. Березовца (1486 АкЮЗР І, 295); 

місц. одн. у Березовци (1486 АкЮЗР І, 295). 

*БЄРЄЗОВО с. (1) (назва поляни у Галицькій землі): 
ми швитрикгаило... дае(м) и дали есмо ему... двв полАнв 
березово а жабьє (Снятин, 1424 Р 99). 
ФОРМИ: знах. одн. березово (1424 Я 99). 
*БЕРЕЗЦИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Бережні: вь Березцохь не надобе... давати мьіта (Степань, 
2-а пол. ХУ ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. вь Березцохь (2-а пол. ХУ ст. АЛМ 9). 
*БЄРЄЗЬІНА ж. (1) (назва річки у Віденському воєвод¬ 

стві): король... да(л)... пну ма(р)тиноу сєльцо любєць- 
коє на бєрєзьіни (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: місц. одн. на бєрєзьіни (1499 ВФ). 
*БбРЄІЩіИ див. БЄРИНД'БИ. 
*БЄРЄСТ ч. (4) берест: а хотарь... дорогою... на бєрє(ст) 

на коровієво потоци (Сучава, 1488 ДГСПМ); А хотар... 
на єдин бєрєсть знамєнан... от това на єдин доуб знамєнан 
(Сучава, 1489 ВО І, 373—374); А хотар... от доуба на 
берест що ест на край лв(с>а (Ясси, 1497 ВО II, 100). 
ФОРМИ: знах. одн. берест, бєрєсть, бєрє(ст) (1488 

ДГСПМ; 1489 ВО І, 374; 1497 ВО II, 100), 
*БЄРЄСТЄ див. *БЄРЄСТЬЄ. 

БЄРЄСТ ЄЙС КИЙ, БЕРЕСТЕЙСКІЙ, БЄРЄСТЇЙСКЇЙ, 
БЄРЄСТЬИСКИИ, ВЕКЕ$ТЕ.І5Ки прикм. (37): коро¬ 
леви держати лвовьскую землю исполна а намь держати 
володимврьскую луцкую бєлзьскую холмьскую бєрєстиис- 
кую исполна жь (б. м. н., 1352 Р 6); Му Аіехапсіг, аЬо 
У/ііоІІ: х Ьогі Іазкі ^еіікі^ кпіая Ьііо\Узкі) і сіебісг Ного- 
сіепбкі і, Вегезіеізкіі, Оогокіскір.. гпагг.епііо сгіпігп... 
(Луцьк, 1388 2РІ 103); А при томь бьіль господинь отець 
нашь, владьїка Володимерскій и Берестейскій Васьянь 
и пань Левь Боговитиновичь, ключникь Берестейскій 
(Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); а ргу іогп ЬуІу г шоіеу 
гикі гешіапе Вегезіеузкіуі ВоЬсіап а ]*акиЬ Ргупогсгусгу 
а Ьоіагу кпіаЬупу рупзкоу згугша а з рапа шагкои^у гикі 
єІигеЬпусі пгшізпука Ьегезіеу&каЬо (Тришин, 1500 ДПЖН); 
шізіоВегезіеузкоіе (3) див. М'ЙСТО 1 3. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. бєрєстєйскнй, Берестейскій, Ве- 

гезіе^кі] 8 (1388 1РІ 103; 1389 РЕА І, 26; 1401 АкВАК 
III, 2; 1492 АЛМ 31; 1495 АЛМ 85; АЛРГ 60; 1497 АЗ 
I, 112); БєрєстВискии 1 (1496 АЗ І, 245); Бєрєстїйскїй 2 
(1458 ОЖДМ; 1487 АЗ 1, 239); род. одн. ч. с. Берестейского 
6 (1495 АЛМ 85; 1497 АЛРГ 79; АЗ І, 112; 1500 ДПЖН); 
ВеГеяІеузкаЬо 1 (1500 ДПЖН); дав. одн. ч. берестеискомоу 
(1487 РИБ 226; 1489 АМВ; 1498 АЛРГ 82); ор. одн. ч. 
Берестейскимь (1496 АЛМ 128; 1497 АЛРГ 79); знах. одн. с. 
Берестейскоє (1487 РИБ 226; 1496 АЛМ 128; 1497 АЛРГ 
79; 1498 АЛРГ 82); знах. одн. ж. бєрєстиискую (1352 Р 6); 
наз. мн. Бєрєстєйскнй, Вегеаїеузкіуі (1466 АЗ 1, 63; 1500 
ДПЖН); род. мн. Берестейскихь (1495 АЛМ 85; 1497 
АЛРГ 79); дав. мн. Берестейскимь (1389 РЕА І, 27). 
Пор. *БЄРЄСТЬЄ. 
БЄРЄСТЇА с. (1) (назва села на Буковині) Бересте: твм 

(зіс.— Прим, вид.) ми... дали... есми ему... села на имБ 
шизкоуци... и по(д) хотинь бєрєстїа (Сучава, 1456 Сов/. 
II, 577). 
ФОРМИ: наз. одн. бєрєстїа (1456 Сові. II, 577). 
*БЄРЄСТИЄ див. *БЄРЄСТЬЄ. 
*БЄРЄСТИИСКИИ див. БЄРЄСТЄЙСКНЙ. 
БЄРЄСТЇЙСКЇЙ див. БЄРЄСТЄИСКИИ. 
*БЄРЄСТОВТ> прикм. (1) О крьница Бересто- 

в а див. КРЬНИЦА. 
ФОРМИ: яаз. одн. ж. Берестова (1473 ШКН 164). 
*БЄРЄСТОКЬ ч. (1) берестовий гайок: А хотар... да 

ест... чєрєс поле та на долиноу бєрєсткєм (!) на копаноу 
могилоу (Гирлов, 1499 ВО II, 148). 
ФОРМИ: ор. одн. ! бєрєсткєм (1499 ВО II, 148). 
* БЄРЄСТЬ див. * БЄРЄСТ. 
* БЄРЄСТЬЄ с. (17) (назва головного міста у Берестей¬ 

ській землі) Брест: а коли которьш торговець поидєть 



БЄРЄСТ'ЬИСКИИ — 94 — *БЄРХГКЧЬ 

торговать ис торунА через бєрєстиє до лучьска без пєчали 
будтє (б. м. н., п. 1341 Р 2); в город® бєрєстьи подл®тьі 
роз(с)тва х(с)ва тис Ач А л®ть и чотьіри ста (Берестя, 1400 
Созі. II, 618); Ргузгесі 2 Ьиска окоіо Вегезііа, окоіо Ка- 
тепса їузє ризїо дмсхупіп (Липнишки, 1433 ЗНТПІ ЬХХУІ, 
141); у Бєрєстьи. Левону Шаломичу два жеребьи пустьіхь, 
а на третемь два челов®ки, дають сорокь грошей (Берестя, 

1463—1478 РЕА І, 35); Пса(н) в бєрє(ст)и в лє(т) £є мца 

ноя(б) 02 день (Берестя, 1497 ПКИП). 
ФОРМИ: род. одн. Веге&ііа І (НЗоЗНТШ ЬХХУІ, 141); 

Берестья 1 (1497 АЛРГ 79); знах. одн. бєрєстиє (п. 1341 
Р 2); місц. одн. оу (вь) Берести, бєрє(ст)и 6 (1448 А8 І, 44; 
1466 А8 І, 63; 1494 БО II, 36; 1496 АЛМ 128; 1497 
ПКИП)\ в (у) Бєрєстьи, бєрєстьи 5 (1400 Созі. II, 618; 
1463—1478 РЕА І, 35; 1496 АЛРГ 78; ВМКФС; 1497 
АЛРГ 79); в бєрєстью І (1400 Созі. її, 619). 
Див. ще МІЇСТО 1 З (ш і 5 1 о В е г е 8 1 е у 5 к о і е). 
БЄРЄСГБИСКИИ див. БЄРЄСТЄИСКИИ. 
БЄРЄСГБНИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі лєтрь воєвода... знаменито чиним®... ожє... 
дали єсми сє(с) ли(ст)... людемь о(т) чюлинєщи и о(т) бе¬ 
рест® ни (Поляна, 1448 ОУ/<«л» 491). 
ФОРМИ: наз. зам. род. о(т) берест® ии (1448 О491). 
БЄРЄСЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

мьі Стєфань воєво(д)... чинимь знаменито... ожє... даємь... 
тому... монастирю... села... на проут® на имА грабовци, 
и чюлєнєщи и бєрєсци (Сучава, 1443 ДГСПМН). 
ФОРМИ: наз. бєрєсци (1443 ДГСПМН). 
*БЄРЄЩИ 1 мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві 6. Серета): а хотар... о(т) бєрєщи, близ сир®т®, мо¬ 
гила що їоаньшь поставил (Сучава, 1492 Со5^. 5. 162). 
ФОРМИ: род. бєрєщи (1492 Созі. 8. 162). 
БЄРЄЩИ 2 мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві б. Васлуя): Ивашко... т®гал сА сь нєпотом своим... 
за села имєноуєма Бєрєщи и Дринжєщи и Хавати (Ясси, 
1459 ВИ І, 31—32); т®м мьі... дали и потвердили єсмо... 
одно селище гдє бьіл дом дида их... и Бєрєщїи пониже 
Сохолєцїи (Сучава, 1469 ВИ І, 134). 

- ФОРМИ: наз. Бєрєщи (1459 ВО І, 32); знах. Бєрєщїи 
(1469 В О І, 134). 

* БЄРЄЩЇИ див. БЄРЄЩИ2. 
*БЄРЗИНЄЦТ> ч. (2) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): а хотарь ти(м) сєло(м)... дєло(м) до бєрзинца 
гори бєрьзинцомь до вьішє пол®ноу на (доуб)ь (б. м. н., 
1400 Созі. І, 37). 
ФОРМИ: род. одн. бєрзинца (1400 Созі. І, 37); ор. одн. 

бєрьзинцомь (1400 Созі. І, 37). 
БЄРИВОЄСКОУЛ ч. (3) (особова назва, молд., слов. Бе- 

ривои): И оуставшє наши слоуги Іон Парава и Татоул 
Бєривоєскоул и заплатил(и) оусє исполна тоти вьинєписан- 
нїи пин®зи (Сучава, 1484 Вй І, 282). 
ФОРМИ: наз. одн. Бєривоєскоул (1484 ВО І, 282); дав. 

одн. Бєривоєскоулоу (1484 ВО І, 282). 
БЄРИВОЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє 
прїидє... пан Щєфоул Черньтєскоул... та продал... єдино 
селище на им® Бєривоєщїи на Сьрата (Сучава, 1484 ВО 
І, 282). 
ФОРМИ: наз. Бєривоєщїи (1484 Вй І, 282). 
*БЄРИНДЄЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): и тако(ж) потвєржаємь ему єго праваА села... 
на дроугои сторонА серета, на им® побрата и бєри(н)дєєщи 
(Сучава, 1453 Созі. II, 472). 
ФОРМИ: наз. бєри(н)дєєщи (1453 Со§/. II, 472). 
БЄРИНДНИ (26) (особова назва, тюрк. Ьегепбеіі): 

а иа то є(ст)^в®ра... пана бєри(н)д®А сто(л)ника (Сучава, 
1432 ДГВІН); мн... пань бєриндьи столника (!)... вьізна- 
ваємь тнмь то наши(м) листомь... колижь вєлємЖжнїи 
илїашь воєвода... кролю по(л)скомоу... голдь вьірности... 

е(ст) оучини(л)... мьі такожє ижє повьінни єсмьі єго воли 
пристати (Львів, 1436 Созі. II, 701); а на то є(ст) в®ра... 
пана бєрєнд®я столника (Сучава, 1442 Созі. II, 88). 
ФОРМИ: наз. одн. бєринд®и (1436 Созі. II, 701); род. 

одн. бєрєндья, бєрєндЬ/п, бєрє(нд®я) 15 (1435—1436 
Созі. І, 494; 1436 Созі. І, 455, 468; 1437 Созі. І, 530; 1438 
ОВАс 27—28; ОІД^А» 472; 1439 Созі. її, 32; МіН. 206; 
1442 Созі. II, 88 і т. ін.); бєринд®я, бєринд®А, бєри(н)д®А, 
бє(рин)д®я, бєринд®а 10 (1432 ДГВІН; 1435 0//?«Л» 
465; Созі. І, 424; 1436 Созі. І, 484; 1437 Со5*. І, 536; 1438 
Созі. 11,8; 1439 Созі. її, 35; 1440 Созі. II, 66; 144І ОВАс 
40; 1442 Созі. II, 93). 

*БЄРИНТ> прикм. (1): дали наши родитєлє за свою 

дшоу монастироу вьішєписа(н)номоу храмоу... цигани 
на им® бьра и бадю... и карамана брата бєрина (Байчани, 
1454 ПГПММ). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. бєрина (1454 ПГПММ). 
Пор. БЄРА. 
БЄРИЧКА ч. (2) (особова назва, молд., слов. Беривои, 

Беримир, Берислав): а мьі такождєрє и от нас єсмо дали 
и потвьрдили... чєтврьтоую част от село на Оьрат® на 
им® Боузєщїи, гдє бил Бєричка (Ваелуй, 1495 БО II, 55). 
ФОРМИ: наз. одн. Бєричка (1495 ВО II, 55). 
БЄРКИШЄЩЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): т®(м) мьі... дали єсми ему... чєтьіри села на ми- 
л®тини, на имА бєркищєщїи и єрємїєщи (б. м. н., 1425 
Созі. І, 168); А хотарь тому сєлоу на им® Бєркишєщєм... 
почєншє от блота Мьстакиноулоуи... до обиршїа потока 
(Сучава, 1473 ВО І, 183). 
ФОРМИ: наз. бєркишєщїи (1425 Созі. І, 168; 1473 ВО 

ї, 183); дав. Бєркишєщєм (1473 ВО І, 183). 
*Б€РКГБЗ€В прикм. (1) О Р о у н кь Б є р к б з є в 

див. *РОУНКТ>. 
ФОРМИ: род. одн. ч. БєркЬзєв (1490 ВО І, 420). 
*БЄРЛАД1 див. БР'ЬЛАДЬ 
*БЄРЛАД 2 див. *БРТ>ЛАД2. 
*БЄРЛАДТ>СКИИ ч. (1) (особова назва): а на то в®ра... 

негра бєрладьского н в®ра прочєлникова и в®ра кост® 
братиловича (б. м. н., 1411 Созі. І, 84—85). 
ФОРМИ: род. одн. бєрладьского (1411 Созі. 1, 85). 
БЄРНАТЬ ч. (1) (особова назва, стп. Віегпа!, сен. Ье- 

гепЬагсі) Бернард: а при то(м) бьіли... Па(н) бєрнать мар- 
шалко а иньі(х) мно(г) добрьі(х)... бьіло (Луцьк, 1445 Р 
149). 
ФОРМИ: наз. одн. бєрнать (1445 Р 149). 
*БЄРОВО с. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

ти... (не відчит.— Прим, ред.) же мьі дали єсмьі ємоу... 
село бєрово (б. м. н., 1400 ОІДаА» 433). 
ФОРМИ: знах. одн. бєрово (1400 433). 
*БЄРСЄНТ> ч. (1) (особова назва): коли єси своихь по- 

словь до нась прьісьілаль, Йвана Бєрсєна и Балицоу дьяка, 
и они намь оть тебе говорьіли: намь взять мирь зь вєли- 
кимь князємь Алєксаньдромь литовьскимь (б. м. н., 1498 
ВО II, 409—410). 
ФОРМИ: знах. одн. Бєрсєна (1498 ВО II, 409). 
*БЄРТЯ ч. (4) (особова назва, молд., пор. Бальтромьи): 

мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша... 
оуси оуноуковє Петра Бєрт® ... и продали свою правоую 
отниноу (Ясси, 1497 ВО II, 99); мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ожє прїидоша... оуноуковє Петра 
Бєрти... и продали свою правоую отниноу... от оурика 
оуика их Петра Бєрти (Гирлов, 1499 ВО II, 146—147). 
ФОРМИ: род. одн. Бєрти 3 (1499 ВО II, 147); Бєрт® 1 

(1497 ВО І, 99). 
*БЄРХ'ЬЧЬ ч. (5) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): Т®мь мьі видьвшє п(р>авоую и в®рную єго слоуж- 
боу до нас... дали єсмьі ємоу... єдно село на Брьхєчи 
(б. м. н., 1426 ВАМ 21); т®(м) мьі видьвши єго правою 
и в®рною слоужбою до нась... дали и потвердили єсмн 
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ємоу... на оусти бєрхвча вєришєщи (Сучава, 1452 Созі. 
II, 426); Третєє село єсми имь дали на БєрхВчи, на имв 
Давидєщи (Гирлов, 1499 ВВ II, 162). 
ФОРМИ: род. одн. бєрхВча (1452 Созі. II, 426); місц. одн. 

на БєрхВчи 1 (1499 ВВ II, 162); на бєрхАчВ І (1438 
Созі. II, 26); на Брьхьчи, Брьхєчи 2 (1426" ВАМ 21, 22). 

* БЄРХАЧЬ див. * БЄРХ'БЧЬ. 
БЕРТ>ДОХОВТ>СКЬИ ч. (1) (особова назва): А при томь 

сввдоци бьіли кнАзь Ивань Чорьторьшскьи... воєвода 
Городєцькьш Бєрьдоховьскьи (Городок, 1443 Р 145). 
ФОРМИ: наз. одн. Бєрьдоховьскьи (1443 Р 145). 
*БЄРТ>НАДЬ1НТ> ч. (1) (стп. Ьегпапїуп) (монах фран- 

цісканського ордену) бернардинець: кь дочєрьі єго гірьіслаль 
єси отмєтьника грєчєского закону, владику Смолєнского, 
да бискупа Вилєньского и чєрьньцовь Бєрьнадьіновь, сь 
тим в штобьі она виступила зь грєчєского закону и присту¬ 
пила би кь рьімьскому закону (б. м. н., 1499 ВВ II, 448). 
ФОРМИ: знах. мн. Бєрьнадьіновь (1499 ВИ II, 448). 
*БЄРЬГТ> див. БЄРЄГ. 
*БЄРЬЗИНЄЦТ> див. *БЄРЗИНЄЦТ>. 
*БЄСАРАБЬСКИИ див. *БАСАРАБСКИИ. 
*БЄСАРАБЬІ див. *БАСАРАБЬІ. 
*БЄСЄДА ж. (1) О б є с є д у имати (кь кому) 

мати розмову, розмовляти (з ким): а ми вьсємоу добрв 
оуразоумєхмо, вьсє по дробноу; и пак колико бєсєдє имах- 
мо кь вашєи мнлости, а ми по рвдоу вьсє кь ним разброих- 
мо (Дольний Торг, 1475 ВВ II, 336). 
ФОРМИ: знах. мн. бєсєдє (1475 ВВ II, 336). 
БЄЦЄЩИ. БЄЦЄЩЇИ мн. (5) (назва села у Молдавському 

князівстві): твм (зіс.— Прим, вид.) ми... дали и потврь- 
дили єсми ему села, на имв бєцєщи... и щєфанєщи (Сучава, 
1455 Созі. II, 549); да єст ємоу от нас оурик тоє сєл(о) 
Бєцєщїи (Васлуй, 1497 ВВ II, 112). 
ФОРМИ: наз. бєцєщи 1 (1455 Созі. II, 549); Бєцєщїи 

4 (1497 ВВ II, ПІ, 112). 
БЄЦИН прикм. (2) О м л и н Б є ц и н див. МЛИНТ>. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Бєцин (1497 ВВ II, 111). 
Пор. *БЄЦЯ* 
*Б€ЦЯ ч. (6) (особова назва): твм (зіс.— Прим, вид.) 

ми... дали и потврьдили єсми єму села... що... скупи(л) 
о(т) бєцв... и... що проминвли сь бєцєю (Сучава, 1455 
Созі. II, 549); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиними... 
ожє прїидє... слоуга наш Йван, синь Данчоула, оуноук 
Тоадєра Бєцв... н продал свою правоую отниноу от... 
оурика двдов єго Тоадєра Бєцв и Миклв (Васлуй, 1497 
Вй II, 110—111). 
ФОРМИ: род. одн. БєцВ, бєцВ (1455 Созі. II, 549; 1497 

ВВ II, ПО, 111, 112); ор. одн. бєцєю (1455 Созі. II, 549). 
БЕЧЕ див. Б'БЙЧЕ. 
БЄШИКОУР'БНИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): твм мн... дали и потврьдили єсми ємоу от¬ 
ниноу єго, села, на имв... бєшикоурвни и фратєщи, на 
чорно(м) потоцв (Сучава, 1455 Созі. II, 553). 
ФОРМИ: наз. бєшикоурвни (1455 Созі. II, 553). 
! БЗПЄЧН1ЇШИИ (БЄЗПЄЧН^ШИИ) див. *БЄЗПЄЧ- 
ЩШИИ. 
БИ див. БЬІ і. 
*БИБАРЦОВТ> прикм. (1)()Бибарцово сели¬ 

ще (І) (назва селища у Молдавському князівстві): и єщє 
єсми им дали... єдно селище на имв Бибарцово селище 
(Сучава, 1493 В В II, 19). 
ФОРМИ: наз. одн. с. Бибарцово (М93 ££) П, 19). 
*БИВАТИ дієсл. недок. (1) (що) (із значенням повторю¬ 

ваної дії) полювати (на що): какь они новгородокь дєрь- 
жали... завжди в тьіхь ловєхь звєрь би вали (Вільна, 
1499 ВФ). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. бивали (1499 ВФ). 
БИЗИЛЬ ч. (2) (особова назва): мьі Стєфань воєвода... 

чини(м) знаменито... ожє... дали єсми нашємоу монасти¬ 
рю о(т) побратьі... чєтири чєлвди цигань, щобн (!) на имв 

микоула... и кьлима(н)... и бизиль и сь оусєю єго челв- 
дию и славь (б. м. н., 1443 Созі. II, 126); мьі пєтрь воє- 
во(д)а.., дали єсмьі нашєм(оу) манастирю о(т) побратьі... 
чєтирьі чєля(ди) цигань првьі на имв микоула... и кьль- 
мань... и бизиль... и славь (Дольний Торг, 1444 
481). 
ФОРМИ: наз. одн, бизиль (1443 Созі. II, 126; 1444 

ВІЯ«Ау> 481). 
Див. ще БЬІЗЬІЛА. 
*БИКТ> див. *БЬІКЬ. 
*БИЛАВА ч. (2) (особова назва, молдслов. бвль): а на 

то єс(т) ввра... пана билавьі чашника кнАгина (Сучава, 
1428 Созі. І, 202); а на то є(ст) ввра... пана билавьі (Суча¬ 
ва, 1436 Созі. І, 484—485). 
ФОРМИ: род. одн. билавьі (1428 Созі. І, 202; 1436 Созі. 

I, 485). 
*БИЛАЯ КРЬНИЦЯ див. Б'БЛАА КРЬНИЦА. 
*БИЛГОРОДЬ ч. (2) (назва міста на нижній течії 

Дністра) Білгород-Дністровський: а кто нє идєт на бил- 
городв (!), а он абьі дал оу лапоушном билогородское мьіто, 
колко имал дати оу биломгородв (Сучава, 1456Созі. II, 789). 
ФОРМИ: знах. одн. идєт на ! билгород-Ь (1456 Созі. 

II. 7891. 
Див. ще * БЄЛГОРОДІ", БЄЛОГОРОД, *БИЛЬІИ 

ГОРОДЬ, *Б'ВЛОГРАДТ>, *Б'6ЛЬІИ ГРАДЬ, ГЬРГОУЛ 
АЛБОУ, ЧЄТАТЄ АЛБЬ. 
БИЛИК ч. (1) (особова назва, молд., слов. бвль): а на 

то сввдковє... пан станчоул... пан билик (Сучава, 1456 
Созі. II, 791). 
ФОРМИ: наз. одн. билик (1456 Созі. II, 791). 
*БИЛИЦЯ див. *Б'БЛИЦЯ- 
БИЛЇИ ч. (І) (назва озера у Молдавському князівстві): 

дали... єсми... и монастирь... и сь озєро(м) билїи и сь 
оусими грьлами, що извєка прїслоухає(т) ботнои (Сучава, 
1462 Созі. В. 10—11), 
ФОРМИ: наз. одн. зам. ор. билїи (1462 Созі. В. 11). 
БИЛКА ж. (1) (особова назва, молд., слов. бвль): мьі Стє¬ 

фан воєвода... знаменито чиним... ожє... Жоурка Пин- 
тєчє и... Пєтримань... и сєстричича ихь Мьріє Вилка, 
дочка Настина... жаловали єсмьі их особною нашєю ми- 
лостїю (Сучава, 1495 ВВ II, 248—249). 
ФОРМИ: наз. одн. Билка (1495 ВВ II, 249). 
*БИЛОГОРОДСКИИ див. БЄЛОГОРОДСКЇИ. 
*БИЛОГРАДСКИИ див. БЄЛОГРАДСКЬІ. 
БИЛОСОВЦИ мн. (2) (назва села, на \Буковані) Біло- 

усівці: мьі пєтрь воєво(д)... чинимь знаменито... ожє... 
дали єсми сє(с) ли(ст) нашь сєламь... на имв... билосовци 
(и> драгомирєщи (Сучава, 1447 Созі. II, 288); мьі Стє¬ 
фан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша... Ана, 
сестра Доброулова... и дала своимь плємєником... два 
села на имв Кобльчин(и) и Билосовци, на Днистри 
(Сучава, 1470 ВВ І, 155). 
ФОРМИ: наз. билосовци (1447 Созі. II, 288; 1470 ВВ 

I, 155). 
БИЛТУНОВИЧЬ ч. (і) (особова назва): Жаловали намь 

очивисто люди нашьі бортеве, на имя Петко Станковичь 
а Пєтрь Билтуновичь (Вільна, 1495 РИБ 601—602). 
ФОРМИ: наз. одн. Билтуновичь (1495 РИБ 602). 
БИЛЦОУ ч., невідм, (1) (особова назва, молд. білк «бо¬ 

лото»): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїи- 
дошє... Тоадєрь Хьрниш и сь своими нєпоти сь Билцоу 
и сь Никоарь Шєрємєт... и продал(и>... єдино село.., 
Тоадєроу Мареле (Сучава, 1490 ВВ І, 387)*. 

*БИЛЬІИ див. *Б'6ЛЬІИ1 
*БИЛЬ!И ГОРОДІ» ч. (12) (назва міста на нижній те¬ 

чії Дністра) Білгород-Дністровський: а кто идеть... 
у бвльїи городь поль рубель сєрєбра (Сучава, 1408 Созі. 
II, 631); а кто нє идеть до Бєлогород, а он абьі дал... 
колко имал давати оу Бьілом городв (Сучава, 1460 ВВ II, 
273). 
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ФОРМИ; знах. одн. бвльїи городь 2 (1408 Созі. II, 631); 
більї городь, більї город 2 (1434 Созі. II, 668); місц. одн. 
оу Билом городі 4 (1456 Созі. II, 789, 790; 1460 ВО II, 
273); у бвломь городі 2(1408 Созі. її, 631; 1434 Созі. її, 
668); оу Бьілом городі 2 (1460 ВО II, 273, 274). 
Див. ще БЄЛОГОРОД, * БЄЛГОРОДІ2, *БИЛГОРОДТ>, 

^Б^ЛОГРАДЬ, -БВЛЬЇИ ГРАДТ>, ТЬРГОУЛ АЛБОУ, 
ЧЄТАТЄ АЛБТ>. 
БИЛ1ЇКОВО с. (1) (назва пасіки у Молдавському кня¬ 

зівстві): ТАм (зІс.— Прим, вид.) мьі... дали єсми ему... 
села... и сухьі потокь... и пасику єго на (д)нистри, на 
имв билвково (Сучава, 1455 Созі. II, 540). 
ФОРМИ: наз. одн. биліково (1455 Сові. II, 540). 
БИЛЮРМИНТ> ч. (1) (особова назва, тюрк. Ьіїйг «знаю¬ 

чий»): мьі кнА(з) двдь... хома билюрминь... чинимьі зна¬ 
менні)... како кєдьі... коли кнА(з) вєлєбньїи дмитрни 
инВмь имєнє(м) корибу(т)... голдованиє и вврность и по- 
слушьство и такВ(ж) служба... славнєму володиславу... 
вврность правад... слюби(л) а мьі... ислюбуємьі за него... 
ижє... вврє(н) будє(т) королеви (Лучиця, 1388 Р 38—39). 
ФОРМИ: наз. одн. билюрминь (1388 Р 38). 
БИНЄВА ж., невідм. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): твмь ми... дали есми емоу... село где роспо(п) 
доли оу бинєва и село коухарєвци, а дроугоє села коуни- 
чєє по(д) бинєва (Сучава, 1437 Соз/. І, 541). 
БИРАВИЧЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): и привилїє... єщє єсмо имь дали... на тоти 
села, що... дАд нашь Алєксандрь... Бистричьскомоу мо- 
настироу даль три села на Бистрици... на имв Биравичє- 
щи, где бьіль Би рай, и Вльксанєщи, и Маноилєщи (Гир- 
лов, 1499 ВИ II, 162). 
ФОРМИ: наз. Биоавичєши Г1499 ВИ II, 162). 
Див. ще *БИРАИНО. 
БИРАИ ч. (1) (особова назва): и привилїє ... єщє єсмо 

имь дали... на тоти села, що... дАд нашь Алєксандрь,,, 
Бистричьскомоу монастнроу даль... села... на имв Бира- 
вичєщи, где бьіль Бираи (Гирлов, 1499 ВО II, 162). 
ФОРМИ: наз. одн. Бираи (1499 ВО II, 162), 
*БИРАИНО с. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чинимь... ожє... 
ігоумєнь и архимандрить Бистричьскаго монастиря, и сь 
вьсвми яжє о христВ братїами... измвнилн сь господство 
мьі... село Бираино, и село Вльксаново (Ясси, 1500 ВО 
її, 173). 
ФОРМИ; знах. одн. Бираино (1500 ВО II, 173). 
Див. ще. БИРАВИЧЄЩИ. 
*БИРИНТ> ч. (І) (назва волості у Київській землі) Бу- 

ринь: Што король е. м. волости даваль... Макару Волод- 
ковичу волость Биринь на годь (б. м. н., 1482—1491 
АрхЮЗР 7/11, 9). 
ФОРМИ: знах. одн. Биринь (1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9). 
!БИРТ>ОУ (БИРОВОУ) див. *БЇРОВТ>. 
БИСКУП див. БИСКУПЬ. 
*БИСКУПИЦЬКИЙ прикм. (1) (пор. Бискупичи у Во¬ 

линській землі): вєлили єсмо заставити пану ивану му шати 
к дєсАтинному берегу к бискупицькому (Луцьк, 1445 
Р 150). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. бискупицькому (1445 Р 150). 
*БИСКОУПОВЬ прикм. (2) (належний єпископу) єпи¬ 

скопський: аби оуси оугровє... платили бискоупо(в) да(н) 
нашєм(оу) монастирю о(т) бистрици (Сучава, 1459 0/Я«Л» 
514); да не смвю(т) оузАти о(т) ни(х) бискоупово (!) да(н) 
ни оди(н) гро(ш) (Сучава, 1459 0/Я«А» 514). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. бискоупо(в) 1 (1459 

514); 1 бискоупово 1 (1459 514). 
Пор. БИСКУПЬ. 
*БИСКУПСТВО с, (1) (стн. Ьізкирзіуо, стп. Ьізкирзі- 

\уо) єпископство: влодиславь вьібранни ку бнскупству влоц- 
лавскому (Ланчиця, 1433 Р 122). 

ФОРМИ: дав. одн. бискупству (1433 Р 122). 
Див. ще *ПИСКОУПТ>СТВО. 
БИСКОУГЩ БИСКУП ч. (19) (стч.г стп. ЬІ5кир,св«. 

Ьізсіюі, лат. ерїзсориз) єпископ: мьі бискупи мацви прє- 

мьіски(и) и офанасви... чинимьі знаємо... како ко(л) та 
рвчь межи наши(м) г(с)дрмь кролє(м) влодиславомь пол- 
(с)кимь с одной строньї межи панею Адвигою отиною пи- 
лєцкою... с другов строньї о волость о залВсиє и отьічи(н) 
мвсто... прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69—70); 
далєи тьіи то исьтьш листьі мистровьі псслвднии мвли в 

собв таковую рвчь как бьіхо(м) мьі кнзА бискоупа роудо- 
л0а полца (!) апоустольского лєкгата а тоу(т) жо и ва(с) 
твжь оузгордвли (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); 
Будеть ли хто у тьіхь земляхь бискупа и церковь нага- 
бати, я хочью у то уступитися и боронити (Вільна, 1451 
АкЮЗР II, 106); А при томь бьіли шлАхєтнє врожєньш 
панове рада н(а>ша кн<А)зь Вой(тє)х бискуп вилєнский 
(Вільна, 1499 АЗ І, 118). 
ФОРМИ: наз. одн. бискоупь, бискуп, бискоу(п) (1459 

0/Я«А» 514; 1492 АЛМ 31; 1495 РИБ 621; XV ст. ВС 9; 
1499 АЗ І, 118); ск. н. би(с) (1499 ВФ)\ дав. одн. бискоупоу 
(1447—1492 ЛКБВ; 1451 АкЮЗР II, 106; XV ст. ВС 38; 
1496 АЛРГ 72); знах. одн. бискупа, бискоупа (1447—1492 
ЛКБВ; 1451 АкЮЗР II, 106; 1481 ВО II, 365; 1499 ВО 
II, 448); наз. мн. бискуповє 2 (1433 Р 122; 1451 АкЮЗР 
II, 106); бискупи 1 (1404 Р 69); дав. мн. бискоупом (1468 
ВО II, ЗОЇ). 
Див. ще ЄПИСКОПІ, *ІЄПИСКОУПЬ, *ПИСКОУПЬ. 
БИСТРИЦА, БЇСТРИЦА, БЇСТРЇЦА ж. (63) (назва 

річки у Молдавському князівстві) Бистриця: мьі алєксандрь 
воєвода... чинимь знаменито... ожє... дали єсмьі монастирє- 

ви оуепєнїю прч(е)тои бци што на бьістрици два села 
(Сучава, 1411 МіН. АІЬ.)\ того ра(дї) мьі видввшє єго 
правую и вврную службоу до на(с)... даємь и дали єсми 
єму села, оу нашєи зємли, оу мо(л)давекои, єдно село на 
бистрицв (Сучава, 1453 Сові. II, 472); хота(р)... на оустїє 
потока где падає(т) оу бїстрьі(ц) (Корочин Камінь, 1458 
МІН. Оос. 121); А хотарь тоє село... почєньшє от рвцв Би¬ 
стрина (Сучава, 1479 ВО І, 221); И господство мьі... по их 
воли оучинили єсми и дали смо... чьтири села на Бистрици 
ж(є) (Ясси, 1500 ВО її, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. зам.род. от Бистрице 1 (1479 £01,221); 

зам. знах. чєрє(с) Бїстрїца, бїстрица 2 (1458 МіН. Оос. 
122); род. одн. бистрици 17 (1457 ВО 1,4; 1459 иІА» 
514; 1467 МіН. Оос. 125, 126; 1470 £0 І, 150, 153; 1479 
ВО І, 221; 1487 ВО І, 312); бьістрици 7 (1422 О/Я35; 
1439 Сові. її, 59; 1452 ОУЯ«Л» 500; 1455 Сові. II, 531; 
1458 ВО І, 8; 1467 МІН. Оос. 125); Бистрицїи 1 (1470 £0 
І, 153); бьі(с)трьїци 1 (1458 МіН. О ос. 122); бїстри(ц) 1 
(1458 МіН. бос. 123); зам. знах. чєрє(с) бїстрїци 1 (1458 
МіН. Оос. 122); знах. одн. бистрицоу 3 (1468 ВО 1, 125; 
1491 ВО І, 472); бистри(ц), бїстрьі(ц) 3 (1458 МіН. Оос. 
121, 122); зам. род. от бистрицоу 2 (1475 ВО І, 205, 206); 
ор. одн. ! бистриц(1458 МіН. Оос. 122); місц. одн. иа Бист¬ 
рици 15 (1429 Сові. І, 269; 1431 Соз/. І, 325; 1446 Сові. II, 
238, 251; 1460 ОУЯ«Л» 515; 1462 Сові. О. !0; 1468 ВО І, 
125; 1487 ВО І, 310; 1491 ВО І, 464; 1499 £0 II, 155; 
1500 ВО II, 173 і т. ін.); на Бьістрици 4 (1411 МіН. АІЬ\ 
1440 МІН. 208; 1459 ВО І, 35; 1499 ВО II, 154); иа Бист¬ 
рице 3 (1480 В О І, 237; 1491 ВО 1, 463, 464); иа бистриці 
1 (1453 Сові. II, 472). 
Див. ще *МАЛАЯ БЬІСТРИЦЯ* 
БИСТРИЦКІИ, БИСТРИЧЄСКЇИ прикм. (12): а на 

то є(ст) ввра... архимандрита нашє(г), ку(р) єустатїє бист- 
рицскаго (Сучава, 1455 Сові. її, 540); да соуть томоу свА- 
томоу нашємоу монастироу Бистричьскомоу от нас оурикь 
(Ясси, 1500 £0 II, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. бистричєскїи 1 (1459 ОІК«А» 514); 

Бистрицкїи 1 (1464 ВО І, 84); род. одн. ч. Бистричьскаго 
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2 (1499 БО II, 162; 1500 БО II, 173); бьістрицскаго 1 (1455 
Сові. II, 540); Бистрьїчєскаго, Бистричєскаго 2 (1458 
Мік. Оос. 121; 1487 ВО І, 312); дав. одн. ч. Бистрнчьскомоу 
(1499 ВО II, 162; 1500 ВО II, 173); род. одн. ж. Бистриц- 
скои (1470 ВО І, 153); дав. одн. ж. бьі(с)трїчєскои (1458 
Мік. Оос. 122). 
Пор. ^БИСТРИЦЯ 2. 
*БИСТРИЦСКИИ див. БИСТРИЦКІИ. 
* БИСТРИЦЯ 1 див. БИСТРИЦА. 
* БИСТРИЦЯ 2 ою. (4) (назва міста у Молдавському кня¬ 

зівстві) Бистриця: а кто имєть повезти сукно, до бьістри- 
ци, до угорь, у сочавВ, оть гривну по три гроши (Сучава, 
1408 Сові. II, 631); а кто имет повезти соукно до бистрини 
и до оугорь, оу сочавВ, от гривньї три грош (Сучава, 1456 
Сові. II, 789); А кто иметь повєзсти (с)оукно до Бьістри- 
ци... оу Баии от гривньї полфтора грош(а) (Сучава, 1460 
БО II, 274). 
ФОРМИ: род. одн. бистрици 2 (1434 Сові. II, 668; 1456 

Сові. II, 789); бьістрици 2 (1408 Сові. II, 631; 1460 ВО 
II, 274). 
БИСТРИЧЄСКЇИ див. БИСТРИЦКЇИ. 
*БИСТРИЧТ>СКИИ див. БИСТРИЦКЇИ. 
*БИСТРЬЇЧЄСКИИ див. БИСТРИЦКЇИ. 
*БИТ€ див. *БИТЬ€. 
ВІТІ дієсл. недок. і док. (48) 1. (завдавати побоїв) бити 

(1): Петрь гони(л) Яна на оулици, а би(л) и рани(л) его 
(XV ст. ВС 18 зв.). 

2. (умертвляти) убивати, убити (2): Жаловала сА пани 
ВасилєваА Копачєвича на пани Михайловоую Нацєвича, 
мовєчи, ижь он а... звєр поужаєт, бобрьі оукрадомь бьют 
(Лукониця, 1478 АЗ III, 17); О слоужебнико(х) што не 

имаю(т) изь битьі(х) члвко(в) одежи бра(т) (XV ст. ВС 
24 зв.—25); 
О бити чоломь (кому) звернутися до кого з 

гроханням, скаргою, бити чолом (41): Биль намь чоломь 
писарь напіь... пань Григорей Исаевичь Громьїка, о тьімь, 
што перво сего дали есьмо ему мвстце... на будованье двора 
его... й биль намь чоломь, абьіхмо то ему подтвердили 
листомь нашимь на ввчность (Люблін, 1410 АкВАК XI, 
5); А для лепшое твердости того моего листа, я Степань 
Гуща биль есми чоломь господину владицВ е. м. и кня- 
земь и паномь ихь мил., которьіе вь семь моемь листу вьі- 
писаньї, ажбьі ихь милость печати свои приложили кь 
сему моєму листу (Луцьк, 1449 АЛМ 8); Сє А ванн Федка... 
чиню знакомито... будучи єсмо в добром здоровю, есми 
била чолом г(о>с(по>д(а)ру великому королю єго м<и>- 
л<о)сти Казимєру, зжебьі єго м<и>л<ость> допустил мене 
ко имєнАм моим (Ровно, 1488 А5 І, 241); Биль на(м) чо- 
ло(м) ключникь лу(ц)ки(и), кнА(з) ива(н) поутАти(ч)... 
и би(л) на(м) чоло(м) абьі(х)мо тьіе дворища потве(р)дили 
емоу навєчность (Берестя, 1497 ПКИП); Биль намь чо¬ 
ломь окол(ь)ничьій Смоленьскій... и проеиль вь нась 
вь Смоленьскомь повете, вь Катанской еолости, села, на 
иня Давьідкова Сковороди на (Вільна, 1499 РИБ 776); 
Биль намь чоломь игумень Пречистей Богоматери зь Пу- 
стьшки, абьіхмо мьі произволили имь людей за себе при¬ 
звати и нановв за собою посадьіти на церковнои земли 
(Мстиславль, 1500 АСД II, № 3); ч е л о м ь бити а) 
(без додатка) (вітати кого, засвідчувати шану кому, 
кланятися) чолом бити (3): Вгаі \Уазг гпепзгуі \Уе1ікуу 
кпіах ХукЬішоп* сгеїош Ьіеі (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
І-ХХУ1, 142); Слуга вашей милости Ивань Ходкевичь, 
староста луцький ньін., челом бьет (Луцьк, 1475—1480 
АрхЮЗР 8/1V, 21); б) (кому чим) дати кому (що) (1): і гі¬ 
гу)... шаіеР \уіпу гарІаШі, схіт ша]еГ паш схоїот Ьііі, а 
гаппоши таіеі’ сіозуР \усхіпііі, росіїиЬ гап ]е1то, іако 
бгІасЬіісхи (Луцьк, 1388 2,Рі 104). 
ФОРМИ: \нф. Ьііі (1388 2Р1 104); теп. 3. ос. одн.. Ьіеі, 

бьеть, бьет (1433 ЗНТШ БХХУІ, 142; п. 1444 АкЮЗР 

I, 17; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21); перф. 1 ос. одн. ч. 
биль есми 1 (1449 АЛМ 8); би(л) 1 (бл. 1500 ПИ № 2); 
1 ос. одн. ж. есми била 1 (1488 А5 І, 241); била есми 1 (1490 
ЗХП 136); 3 ос. одн. ч. биль, би(л) 16(1410 АкВАК XI, 5; 
1430 ГВКЛ 7; 1440 АрхЮЗР 1/ VI, 5; 1445 АкЮЗР І, 17; 
1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 9; 1497 РИБ 683; 1498 АЛМ 
159; АрхЮЗР 1/УІ, 1; 1499 РИБ 776; 1500 АСД II, № З 
і т. їн.); бьіль 1 (1498 ГВКЛ 22); 3 ос. одн. ж. била (1487 
АЗ І, 87, 241); 1 ос. мн. били єсмо (1491 АЗ І, 97; 1498 
ЧІАФ)\ 3 ос. мн. били, Ьііі (1478 АрхЮЗР 4/1, 8; 1487 
РИБ 227; 1498 ГВКЛ 22; ГВКОО)\ дієприкм. пас. мин. ч. 
род. мн. битьі(х) (XV ст. ВС 25). 
Див. ще ЗАБЙТЬ, *ЗАБЇВАТЙ, *ПОБИТИ, *0УБИТИ. 
БИТИ дня. ! БЬІТИ 2. 
*БИТЬЄ с. (2) бійка: О бїтьи рьщєрьскомоу (XV ст., 

ВС 7 зв.); О бити рьїцєскомь (!) ... Ачь рьїцєрь алюбо 
шлА(х)тА шлА(х)тїчю раноу оучини(т) до крови имбє(т) 

ємЖ платїти за ранЖ єі (XV ст. ВС 29 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. о бїтьи 1 (XV ст. ВС 7зв.); о бити 

1 (XV ст. ВС 9 зв.). 
Пор. ВІТІ. 
БИЦ'б ч., невідм. (1) (особова назва): а єщє (и б)ратоу 

его жоуржоу бицв село єго о(т) милв/тина) (? — Прим. 
вид.) (Васлуй, 1436 Сові. І, 444). 

*БИИ10Вч. (2) (назва села у Польщі, пор. Вузхбм/): при- 
слал пан нашь_кроль... свои посльї и свои паньї на имв 
пана Добка з Ььішова, пана Бєлзкого, и пана Станислава 
с Танчина, подкомориєго Холмского (Сучава, 1468 ДО 
II, 305); також... по жаданїю... господарв нашєго... що... 
к нам прислал по єго милости... посла по пана Добєка 
из Бишов, пана Бєлского а миле пак слоубоуємь... госпо- 
дарєви нашємоу... абьіхом св сь єго милости видВли (Но¬ 
вий град, 1479 ВО II, 351). 
ФОРМИ: род. одн. Бишов 1 (1479 БО II, 351); Бьішова 1 

(1468 ВИ II, 305). 
*БЇРОВТ> ч. (4) (молд. бирьоу, серб, биров, мад. Ьіго^ 

начальник фортеці: нїскоє поклонєнїє бїровоу о(т) брато¬ 
ва, о(т) меншаго прїятєлв г(с)ва ти, шо(л)тоуза хьрлв о(т) 
брьла(д) (Бирлад, 1434 Соз^. II, 675); пишем много здравиє 
и любовно поклонєнїє братиАм нашим, паноу бирьоу и 
паноу митникоу от Брашєва (Сучава, 1480—1484 БО 11,369). 
ФОРМИ: дав. одн. бїровоу 2 (1434 Сові. II, 675); бирьоу 

2 (1480—1484 ВО II, 369, 370). 
БЇСТРИЦА див. БИСТРИЦА. 
БЇСТРЇЦА див. БИСТРИЦА. 
*БЛАГИИ див. *БЛАГЬІИ. 
*БЛАГОВЕШЕНЇЄ див. БЛАГОВ'КШЄНЇЄ. 
* БЛАГОВІРНИЙ прикм. (2) (цсл. благовврьньїи, 

ер. єбЯав*п£) благовірний, благочестивий: А повєлвньємь 

блговврнаго ї хр(с)толюбиваго кнАЗА великого михаїла 

кєдиминовича Сє же придаль юрьиї болковичь... к цркви 

стму николв землю пашную (б. м. н., бл. 1350 Р 8); осно¬ 
вана бьіс. црквь... при вєликом короли казимирВ блго- 
вврн. кнзем семеоном александрові отчичи кіевском (Київ, 
бл. 1470 ОБРИ 129). 

ФОРМИ: род. одн. ч. блговврнаго (бл. 1350 Р 8); ор. одн. 
ч. ск. н. блговВри. (бл. 1470 ОБРИ 129). 
БЛАГОВІЩЄНЇЄ с. (15) (цсл. благоввщєниє, гр. єбау- 

уеЯі^) (назва храму, монастиря на честь церковного свя¬ 
та) благовіщення: мьі алєксандрь воєвода... чин имь зна¬ 
менито... ожє... дали єсмьі мьіто молдовицкоє монастирєви 

блговвщєнїю прч(с)тои бци што на молдовици оурикь со 
оусимь доходо(м) на ввкьі ввчньїА (Сучава, 1409 0/Я«А» 
437); да оутврьдимь и оукрв(пимь) нашь монастирь от 
Молдавица, идеже єсть храмь с<вя)т(а)го Благовещеніа 
и где єсть игумень, нашь молебникь, попа Анастасіе (Су¬ 
чава, 1473 ШКН 164). 
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ФОРМИ: наз. одн. зам. род. благовВщєиїє, блгвЬщєніє 
(1451 Созі. II, 401; 1454 Сові. II, 508); род. сдн. благовЬїцє- 

нїа, блговБщєниа, блговЬщєнїа 7 (1439 Сові. II, 31, 32; 
1443 ПГСММ; 1447 Созі. II, 281; 1453 Сові. II, 453; 1454 
/7/77ЛШ; 1462 ВО І, 70); БлаговещенІа 1 (1473 ШКН 

164); дав. одн. блговВіцєнїю (1409 ОІД«Л» 437; 1449 Созі. 
II, 379; 1458 ОІД«А» 513; ПГСММЦ). 

^БЛАГОДАТЬ ж. (1) (цсл. благодать) благодать: И того 
ради приймете оть вседерьжителя Бога благодать и ми- 
лость (Холм, 1440 ЛрхЮЗР 1/УІ, 5). 
ФОРМИ: знах. одн. благодать (1440 ЛрхЮЗР 1/УІ, 5). 
*БЛАГОИЗВОЛИТИ діесл. док. (2) (цсл. благоизволити, 

гр. єобохєА?) ласкаво (милостиво) зволити: Сє азь... Юга, 
великій вистврникь... ожє благоизволихом благьімь на- 
шимь произволєнїємь... кь свАтомоу мвстоу... ижє на Поут- 
нои, дали єсми а кадєл<ни)цоу (Путна, 1476 ВО 1, 215). 

ФОРМИ: аор. 3. ос. одн. блгоизволи (поч. XV ст. ОБРН 
141); 1 ос. мн. благоизволихом (1476 ВО І, 215). 
Див. ще *БЛАГОПРОИЗВОЛИТИ. 
*БЛАГОІЗВОЛЕНИЕ с. (1) (цсл. благоизволєниє, 

гр. єйбохісОласкаве (милостиве) зволення: блгоізволениемь 

мудртію бга оца всемогущаго по(д)писана бьість сия кап- 
ли(ца) повелвніемь великодержавного короля пресветлого 
казимира (Краків, 1478 ОБРН 130). 

ФОРМИ: ор. одн. блгоізволениемь (1478 ОБРН 130). 
Пор. *БЛАГОИЗВОЛИТИ. 
Див. ще *БЛАГОПРОИЗВОЛЄНЇЄ. 
*БЛАГОПРОИЗВОЛЄНЇЄ с. (5) ласкаве (милостиве) 

зволення: мьі стєфань воєво(д)... чинимь знаменито... по- 
нєжє ... благопроизволи господство ми благьімь благопро- 
изволєнїє(м)... потврьждаємь нашь монастирь о(т) нвмца 
(Васлуй, 1446 Созі. II, 263); мьі стєфань воєво(д)... знаме¬ 
нито чини(м)... ожє нроизволи господство ми нашими 
благимь благопроизволєнїємь... яко да оутврьдимь ... мо¬ 
настирю нашємоу о(т) молдавици... даанїє... родитєлв на- 
шєго (Сучава, 1447 Созі. II, 281). 
ФОРМИ: ор. одн. благопроизволєнїємь, благопроизво- 

лєнїє(м), блгопроизволєнїємь (1446 Созі. II, 250, 263, 
270; ПГСПМР; 1447 Созі. II, 281). 
Пор. *БЛАГОПРОИЗ ВОЛИТИ. 
Див. ще *БЛАГОІЗВОЛЕНИЕ. 
*БЛАГОПРОИЗВОЛ ИТИ дієсл. док. (75) (цсл. благо- 

произволити, гр. єббохєгу) ласкаво зволити: мьі алєксандрь 
воєвода... чиньі(м) знаменито... понєжє блгопроизволи 
гсвоми блгьімь моимь произволєниємь и вь задшиє стопо- 
чившємь родитєлємь нашими... дадо(х) монастироу... єдно 
село (Сучава, 1415 Созі. І, 116); мьі стєфань воєвода... 

чини(м) знаменито... ожє блгопроизволи г(с)во ми на¬ 
шиєм) блгимь произволєниємь... и дали єсмьі... митропо- 
литоу... єдного татарина (Дольний Торг, 1445 Созі. II, 

236); мьі пєтрь воєвода... знаменито чини(м)... ожє блго¬ 

произволи г(с)во ми... и оучинихо(м) вь задшїє стопочив- 
шихь родитєлєи наши(х) (Побрата, 1448 ДГПР); мьі пєтрь 
воєвода... знаменито чини(м)... ижє блгопроизволи г(сд)ва 
ми и сь вьсвми боАри г(сд)вами, прирадили св єсми и дали 
и потврьдили єсми хотарь... монастирю о(т) молдавици 
(Сучава, 1456 Созі. II, 582); а господство мьі оу том благо- 
произволих... и дали єсми томоу свАтомоу мо<нас)тироу 
тотоу вьшієписанноую пасикоу (Ясси, 1497 ВО II, 99—100); 
а аз господство мьі... вьстах и благопроизволих господство 
мьі.., и оучинили єсмо вь задоушїє... дьщєри нашєи Анньї 
(Гирлов, 1499 ВО II, 154). 
ФОРМИ: аор. І. ос. одн. благопроизволих, блгопроиз- 

воли(х) (1462 ВО І, 70; 1476 ВО І, 211; 1488 ВО І, 347, 
355; ДГСВМЩ; 1489 ВО І, 377; 1491 ВО І, 452; 1492 ВБ 

І, 509; 1497 ВО II, 99; 1499 ВО II, 147 і т. ін.); З ос. одн. 

зам. / ос. благопроизволи, блгопроизволи (1415 Созі. І, 
116; 1427 450; 1445 Со5*. II, 236; 1454 Созі. II, 
501; 1462 Созі. О. 10; 1472 ДГСВМ; 1482 ВО І, 263; 1488 

ВО 1, 342; 1499 ВО II, 162 і т. ін.); 1 ос. мн. блгопроизво- 
лихо(м) (1444 ОІД^Л» 481); перф. 1 ос. мн. благопроизво- 

лили 1 (1467 ВО І, 120); бгопроизволили єсми 1 (1446 
ШЯ«А» 485). 
Див. ще * БЛАГОИЗ ВОЛ ИТИ. 
*БЛАГОСЛОВЕНЕ див. БЛАГОСЛОВЕНЬЕ. 
* БЛАГОСЛОВЕННЕ див. БЛАГОСЛОВЕНЬЕ. 
*БЛ АГОСЛО ВЕНЇЄ див. БЛАГОСЛОВЕНЬЕ. 
БЛАГОСЛОВЕНЬЕ с. (9) (цсл. благословенне, гр. 

єйбо^іа) благословення: Тьіе вси села... маеть дер¬ 
жати господинь богомолець нашь Климентьій... а 
всими церквями... радити... архимандрнтьі благословити, 
игуменьї наставляти, попьі и дьяконьї совершати... 
никакоже паче благословеня его церкви созиждатн, или 
самовласте разорити (Луцьк, 1322 ЛрхЮЗР 1/УІ, 3); а 

ивань губька... купиль єсть тоть мунастьірь... изь блг(с)- 
влвньємь пискупа ларивона (Перемишль, 1378 Р 26); Бла¬ 
гословенне Ісидора, митрополита Киевского и всея Руси 
(Холм, 1440 ЛрхЮЗР 1/УІ, 5); И єщє єсми дали... мьі и 
пак сь благословєнїєм молєбника и родїтєлв нашєго Іоа- 

никїа єпископа от Радовцєх, єщє з црьков и с попми (Су¬ 
чава, 1490 ВО І, 420). 
ФОРМИ: наз. одн. благословеиье (1440 ЛрхЮЗР 1/УІ, 

5); род. одн. благословеня 1 (1322 ЛрхЮЗР 1/УІ, 3); 
благословенїА 1 (1481 ГПМ)\ знах. одн. благословеиье 

(1440 ЛрхЮЗР 1/УІ, 5); ор. одн. блг(с)влвиьємь ! (1378 
Р 26); благословєнїєм, бл(с)вєнїємь, благословениемь 4 
(1322 ЛрхЮЗР 1/УІ, 3; 1490 ВО І, 419, 420; БС 148). 
Пор. БЛАГОСЛОВИТИ, * БЛАГОСЛОВЛЯТИ. 
БЛАГОСЛОВИТИ дієсл. недок. (3) (цсл. благословити, 

гр. єббохєгу) 1. (кого на що) наставляти на церковний сан 
(кого) (2): яко самь оть Христа Спаса вдасть господинь 
отець владьїка маеть; архимандрьітьі благословити (Луцьк, 
1322 ЛрхЮЗР 1/УІ, 3). 

2. (що) (освячувати) благословити, хрестити (1): власть 
господинь отець владьїка маеть... антьімисьі благословити 
(Луцьк, 1322 ЛрхЮЗР 1/УІ, 3). 
ФОРМИ: інф. благословити (1322 ЛрхЮЗР 1/УІ, 3); 

дієприкм. пас. мин. знах. мн. благословеиньїхь (1322 
ЛрхЮЗР 1/УІ, 3). 
Див. ще * БЛАГОСЛОВИТИ СА, * БЛАГОСЛОВЛЯТИ. 
* БЛАГОСЛОВИТИ СА дієсл. док. (1) (в кого) одержати 

благословення (від кого), благословитися (в кого): Сє азь... 
ан(д)рє(и) владимирови(ч)... сь своєю жєною и сь своими 
дВтками... бл(с)вили сА єсмьі оу оца нашєго архиман(д)рита 

никольї и оу всв(х) стьі(х) старцєвь (Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. бл(с)вили сА єсмьі (1446 Р 154). 
Лив. те БЛАГОСЛОВИТИ. * БЛАГОСЛОВЛЯТИ. 
* БЛАГОСЛОВЛЮ НТ>€ див. БЛАГОСЛОВЕНЬЕ. 
* БЛАГОСЛОВЛЯТИ дієсл. недок. (1) (цсл. благослов¬ 

ляти, гр. єйХоуєсу) (кого) (напучувати) благословляти: 
И благословляю вашу милость, чтобьі есте о томь опв- 
канье имВли, какь бьі церковь Божая и тоть попь никимь 
бьіли необидньї (Холм, 1440 ЛрхЮЗР 1/УІ, 5). 
ФОРМИ: теп. / ос. одн. благословляю (1440 ЛрхЮЗР 

1/УІ, 5). 
Див. ще БЛАГОСЛОВИТИ, * БЛАГОСЛОВИТИ СА. 
*БЛАГОЧЬСТИВЬІИ прикм. (7) (цсл. благочьстивни, 

гр. єйає|3*і£) благочестивий: а по нашє(м) жив(отв), кто 
боудє(т) о(т) благочстиви(х) господар(єи> и боудє(т) гос- 
подарь нашєи зємли... т(оть що) бьі имь нєпороуши(л), 

нашєго даанїа (Поляна, 1448 Со5^. II, 366); Мл(с)тї/^ бжїєд 
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блгочьстивьш г(д)нь (!) на(ш) І о Стєфа(н) воево(д) госпо- 
да(р) вьсєи зємли молдавскои... оукраси гробь сь своємоу 

првдвдоу (б. м. н., 1479 ОС 11); Блгочьстивьш и... Стє- 
фа(н) воєвода... оукраси гро(б) сьи оункоу (!) своємоу 
(б. м. н., 1480 ОС 12). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. блгочьстивьш, блгочьстивьін 5 

(1479 ОС 11; 1480 ОС 9, 10, 11, 12); блгочтивьи 1 (1481 
/(/); род. мн. благочстиви(х) (1448 Сові. II, 366). 

*БЛАГЬІИ прикм. (88) (цсл. благьіи) 1. ласкавий, ми¬ 
лостивий (87): мьі олєксандрь воєвода... чиньі(м) знамени¬ 
то... понєжє блгопроизволи гсвоми блгьімь моимь пронз- 
волєниємь... и дадо(х) монастироу... єдно село (Сучава, 
1415 Сові. І, 116); мьі илїа воєвода... чини(м) знаменито... 

ажє оумьіслили єсми блгьімь нашимь оумьісломь и дали 
єсми нашємоу манастьіри... єдно село (Сучава, 1438 0/Я«А» 

472); мьі пєтрь воєвода... знаменито чини(м)... ожє блго- 
произволи г(с)воми наши(м) 6лгьі(м) и ч(с)тьімь и сввт- 
льі(м) ср(д)цємь и добрьі(м) промьісло(м) и оучинихо(м) 

вь задшїє стопочившихт> роднтєлєи наши(х) (Побрата, 
1448 ДГПР); Смврєнїи архимандрит Іоасафь, игоумєн 
Поутєнски, и сь вьсвми яжє о христв братїам(и) видавше 
мьі сьіновство и прїатєлство и благоє произволєнїє твоє, 
сьтворихом и о том слюбихом тво(є)и милостн... поколи 
боудєт свАтоє мвсто сїє, да боудєт от нас благоє твоє изво- 
лєн'іє (Путна, 1476 ВО І, 215—216); И оутокмивш(и) и за¬ 
плативши господство мьі вьсє вьішєпнсанноє, а аз господ- 
ство мьі оу том вьстах и благопроизволих господство мьі 
нашим благим произволєнїєм... и оучинили єсмо вь задоу- 
шїє... дьщєри пашєи Анньї... и дали єсмо... села що 
на СєрєтА... монастири що на Бьістрици (Гирлов, 1499 
ВО II, 154). 

2. (у знач, ім.) благочестивий (1): маєть ... богомолець 
нашь Климентмй... благихь миловати, а злобньїхь каз- 
нити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. с. благоє (1476 Вй І, 216, 217); знах. 

одн. с. благоє (1476 ВО І, 217); ор. одн. с. благьімь,благьімь, 

благим, благьі(м), блгьімь, бгьі(м), блгьі(м)55 П415 Сові. І, 
116; 1438 472; 1446 Собі. II, 250; 1453 503; 
1458 п/Я«Л» 512; 1465 518; 1470 £>/7М» 522; 
1479 ОС 140; 1488 ВО І, 342; 1499 ВО II, 147 і т. ін.); 
благимь, благимь, благим, благи(м), блги(м) блгимь 29 
(1443 Сові. II, 126; 1447 Сові. II, 281; 1451 Сові. II, 400; 
1458 ВО І, 8; 1471 ВО І, 158; 1475 ВО І, 200; 1482 ВО І, 
263; 1486 ОС 143; 1488 ВЕ> І, 347; 1492 ВО І, 509 і т. ін.); 
знах. мн. благихь (1322 АрхЮЗР І/VI, 3). 

*БЛАЖАРИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів- 
стві):твмь мьі... дали и потврьдили єсмо имь... на брьладВ 
блажари (Сучава, 1448 Сові. II, 323—324). 
ФОРМИ: знах. блажари (1448 Со5*. II, 324). 
* БЛАЖЕН ИКТ> ч. (7) (назва села у Волинській землі) 

Блаженик: и оттол приехали єсмо к дорожцв, што от Бла- 
женика идеть в лвеь Кгоперецкий (Володимир, 1498 
АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 
ФОРМИ: род. одн. Блаженика (1498 АрхЮЗР 8/IV, 

119); дав. одн. Блаженику (1498 АрхЮЗР 8/1V 119, 120). 
*БЛАЖЕНИЦКИИ прикм. (2); Я, Василей Хребто- 

вичь... розежчаль єсми землю пану Яньчинскому от госпо¬ 
даря нашого великого князя людми з Мокрьічаньї и з игу- 
меномь Блаженицким (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 
118—119); а што Блаженицкии пропаши и сеножати, то 
єсми казал Блаженичаномь робити (Володимир, 1498 
АрхЮЗР 8/IV, 120). 
ФОРМИ: ор. одн. ч. Блаженицким (1498 АрхЮЗР 8/^, 

119) ; наз. мн. ж. Блаженицкии (1498 АрхЮЗР 8/^, 
120) . 
Пор. * БЛАЖЕН И КТ>- 

*БЛАЖЕНИЧАНЕ мн. (2) (назва людей за місцем 
проживання, пор. Блаженикь) блаженичани: на первей 
повел нас пан Янчинский по своимь гранямь долиною, 
што от Блаженика идет подле реки, и рекь пань Янчин- 
скнй: на той долине мои люде мають слидогоиь и з Блаже- 
ничаньї (Володимир, 1498 АрхЮЗР, 8/IV, 119). 
ФОРМИ: дав. Блаженичаномь (1498 АрхЮЗР 8/^, 119); 

ор. Блаженичани (1498 АрхЮЗР 8/1^ 119). 
БЛАЖТ> ч. (1) (особова назва, молд., лат. Віазіиз): ми 

стєфань воєвода... чиньїмь знаменито... ожє тоть истиниьі 
слоуга и боАринь нашь вврньї пань блажь слоужиль свА- 
топочившомоу отцоу нашємоу правою и вврною службою 
(Сучава, 1434 СозГ І, 374). 
ФОРМИ: наз. одн. блажь (1434 Сові. І, 374). 
БЛАИКОУЛ див. ВЛАИКОУЛ. 
БЛАТО с. (4) (цсл., болг. блато) болото: на то варе коли 

имє(т) послати монастирь тьи два вози по рибу на дунавь 
или на єзєра или на блатє(х) или на (д)ннстри или боу(д) 
куда пошлю(т) (Сучава, 1454 Сові. II, 513); щобьі не ходиль 
никто бєзь и(х) воли ни оу блато(х) ни оу чи(м) да сА не 
смВєть оумишати никто (Нямц, 1456 ОІР«А» 511); А хо- 
тарь... право д<о> оустї(а) Чєрлєнои, идєжє єст блато 
МьстєкЖноул (Сучава, 1473 ВО І, 183—184). 
ФОРМИ: наз. одн. блато (1473 В О І, 184); знах. мн. 

блата (1454 Сові. II, 508); місц. мн. на блатє(х) 1 (1454 
Сові. II, 513); оу блато(х) 1 (1456 ОІД«А» 511). 
Див. ще *БЛОТО, БОЛОТО. 
*БЛЄЖНЬІИ див. БЛИЖНІМ. 
*БЛИДАРЬ ч. (2) (особова назва, молд. блидар «гончар»): 

твмь мьі... дали... єсми имь... села на рєбричи... н... гдє 
бьі(л) стоА(н) и жоуржв (? — Прим, вид.) блидарв (? — 
Прим, вид.) (Сучава, 1443 Сові. II, 179); Твм мьі... дали 
и потврьдили єсми ємоу... селище Никооарино и селище 
Жоуржа блидарв, що коупил обв сєлищи оу Бьлн и оу 
дочкьі Иванови (Сучава, 1459 В О І, 27). 
ФОРМИ: род. одн. блидарв (1459 ВО І, 27); наз. мн. 

блидар-Ь (1443 Сов і. II, 179). 
БЛИЖЄ присл. в. ст. (2) (цсл. блажє) (про ступінь 

споріднення) ближче: мьі алєксандрь воєвода... чини(м) 
знаменито... ожє тотьі истинньш слоугьі нашА никнта и 
добре зографи дали єсмьі имь... два села... штобьі имь 
оурикь... и плємєню и(х) кто сА избєрєть ближє нєпороу- 
шєно ник о лиже (б. м. к., 1415 Сові. 1, 121); тоє вьсє што 
бьі имь оурикь... и вьсємоу родоу и(х) кто сА избєрєть 
ближє (Сучава, 1429 Сові. І, 270). 
Пор. НАИБЛИЖЄ. 
*БЛИЖИИ ч. (2) родич, близький: А нє останут ли сд 

дВти по лєнковє животв ино лєнькову ближєму... таА 
села держати ввчно (Житомир, 1433 Р 127); А мон(м) гіна 
ва(н)ковьі(м) двтємь ани мои(м) ближи(м) оу тую двлницю 

оу пноу олє(х)новоу... нє надобв вьступоватисє (Львів, 
1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: дав. одн. ближєму (1433 Р 127); дав. мн. бли- 

жи(м) (1478 ЗРМ). 
Див. ще БЛИЖНІМ 5, БЛИЖШЇИ 5,*БЛИЗКІИ 2. 
! БЛИЖНЄ див. БЛИЖНІМ. 
*БЛИЖНИИ див. БЛИЖНІМ. 
БЛИЖНІМ, БЛИЖЬНИИ, БЛИЖНЬІ, БЛИЖНЬІИ 

прикм. (92) 1. такий, що в силу близького споріднен¬ 
ня має найбільше право на що (11): твмь мьі... дали 
єсмьі ему... єдно село... щобьі ему бьіло оурикь... 
и брату єго... и дитимь ваниномь и... оунучатомь єю и 
првунучато(м) єго н пращуратомь єго и братіАмь <єго) 
кто будє(т) ближній (Сучава, 1423 Сові. І, 156—157); 
А дали єсмо... паней Костюшковой вєтимьи... зверху 
вьіписаное имвнье ей самой ввчно и непорушно, и двтємь 
ее, и ближнему ее, которьш жо будеть ближній кь тому 
имвнью брать ее (Луцьк, 1452 АкЮЗР І, 21); Биль намь 
чоломь часиикь (!) нашь, Федко Гавриловичь, и положиль 

7* 
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передь нами листь отца нашого... которьімь ему даль и 
дозволиль викупити имвніе, на имя Минулими, у Дмитра 
Холмневского, што бьіла ему жена его записала у своемь 
ввнв вь сту копахь, а ближнихь кь тому имвнію никого 
не мвла (Кам’янець, 1494 АЛМ 54). 

2. (про ступінь споріднення) близький (2): И дали есмо 
тому предписаному пану Йвану Мукосвевичу верхумено- 
ва(ньія) мвста вВчно и непорушно ему, и его двтямь, и его 
внучатомь, и его ближннмь счетькомь (Луцьк, 1430 
АрхЮЗР 8/IV, 8); а даємь... пану андрвю волотовичю вер¬ 
ху менованая мвста ввчно и непорушно ему а по нємь ино 
его двтємь и єго внучато(м) и єго ближнимь счеткомь (Київ, 
1433 Р 119). 

3. (про дружні взаємини) близький (2): мьі оуставлАємь 

за тоє моужобо(и)ство городоу томоу д гривни а прїятє- 
лємь ближьнимь шєсть гривень (XV ст. ВС 24). 

4. (про носові відношення) найближчий (1): Єстли бьі 
мистрь... с нами оу которьш хотвль оустоупити тадьінки 
о еднаньє покоя ижбьістє з ва(с) некоторьш паньї радньш 
ввібравши к на(м) рачили зослати... кдвжь южь тАгнє(м) 

оу ближьни(х) днє(х) по стом янє (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ). 

5. (у знач. їм.) родич, близький (76): А іако ааіегпо 
і сїаІеЕгто іепш іЬиіи пазхи сіісііпи па ігпіе Легшоїіпсгі... 
па игікі чуіесхпі іегпи, у іеііо сіііііет, і іеЬо пашіезШкот, 
і іеко Ь1І2ПІеш, хе л\г52Іт ргам^еш (Краків, 1407 АрхЮЗР 
8/1, 4); А даєм тому преречоному пану Каленнку вечно 
н непорушно ему, а по нем и двтем его и внучатом, его 
ближним, щадкомь его (Київ, 1437 АЗ І, 34); а по моємь 
животв нєнадобв сА оу тоє моє село оустоупати ни двтєм 
моим, ни кровньїм моим, ни брати, ни которомоу ближ- 
нємоу моємоу, штожь єсми то продал ввчно кнАзю єго 
м(и>л(о)сти (Острог 1466 АЗ І, 61); тогдьі єго бли(ж)нїи 
алюбо племенникь пре(д) нашимь соу(д)єю... имаєть ос- 
вє(т)ченїє оучиии(т) (XV ст. ВС 20 зв.); мнв вже максимоу 
и жєнв моєи и бли(ж)ни(м) наши(м) не надобв того мвстца 
коморно(г) по(д) оринєю по(д)искива(ти) (б. м. н., бл. 1500 
ПИ № 2). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ближній, ближьнии, бли(ж)нїи 

9 (1423 Сов і. І, 154, 157; 1425 Сові. І, 173; 1427 Сові. І, 
196; 1429 Сові. І, 267; 1446 Р 152; 1452 АкЮЗР І, 21; 
XV ст. ВС 20 зв.; 1488 АЗ І, 88); ближньї 2 (1429 Сові. 
І, 290; 1431 Сові. І, 317); ближньїи 2 (1466 АЗ І, 62; 1497 
АЗ І, 112); ! ближнє 1 (1436 Сові. І, 484); дав. одн. ч. ближ- 
нєму, ближнємоу, ближнему 4 (1451 Р 159; 1452 АкЮЗР 
І, 21; 1466 І, 61; 1488 А5 І, 242); ближномоу 1 (1452 
Р 161); наз. мн. ближнии, бли(ж)нии, бьлижнии, бьли(ж)- 
нии 11 (1433 Р 119; 1438 Р 138; 1445 Р 151; п. 1450 ПИ 
№ 9; 1451 Р 156; 1466 АЗ І, 61, 62; 1487 АЗ І, 85; 1490 
Пам; 1496 АЗ І, 245); ближніе, ближьние 3 (1445 АкЮЗР 
І, 18; 1445—1452 АрхЮЗР 8/ПЛ 13; 1446 АкЮЗР І, 18); 
ближни 1 (1470 АЗ І, 65); блєжньїи 1 (1494 А5 І, 101); 
ближни* 1 (1487 АЗ І, 239); ближньїи 1 (1437 АЗ І, 34); 
зам. род. мн. рапа Мігозіамгоию... і сПІЬу іоко і ЬІігпіу 
іоЬо 1 (1413 (ЗІ 48); род. мн. ближнихь, ближних (1466 
А5 І, 62; 1491 А5 І, 97; 1494 АЛМ 54); дав. мн. ближиимь, 
ближьнимь, ближьнимь, ближьнимь, ближним,бли(ж)ни(м), 
ближнїмь, ближни(м), бьлижьни(м), ближьнимь 38 (1433 
Р 119; 1438 Р 138; 1445 АкЮЗР І, 18; 1461 АЗ І, 54; 1466 АЗ 
1, 62; 1487 ВОРСР 178; 1490 АЗ І, 92; 1496 АЗ І, 244; 
XV ст. ВС 23 зв.; бл. 1500 ПИ № 2 і т. ін.); ближньїмь, 
ближньїм, бли(ж)ньі(м), бьлижньїм 5 (1430 АрхЮЗР 8/IV, 
8; 1446 АЗ І, 43; 1447 АрхЮЗР 8/IV, 11; 1451 АЗ І, 44; 
1471 АрхЮЗР 8/111, 627); Ьііяпіет 2 (1407 АрхЮЗР 
8/1, 3); знах. мн. ближньїи (1497 АЗ І, 112); ор. мн. ближ¬ 
чими (1437 Р 136; 1438 Р 138; 1470 АЗ І, 67); місц. мн. 
оу ближьии(х) (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще *БЛИЖИИ, БЛИЖНІЇИ, *БЛИЗКІИ, 
Пор. НАИБЛИЖНІМ, *НАИБЛИЖШИИ. 

БЛИЖНЬЇ див. БЛИЖНІМ. 
БЛИЖНЬЇИ див. БЛИЖНІМ. 
БЛИЖНІЇИ, БЛИЗШІЙ, БЛИЖНІМ прикм. в. ст. (22) 

1. (к чому) такий, що в силу споріднення або з інших при¬ 

чин має більше право (на що) (5): г(с)дрь нашь кроль вло- 
диславь... ближній єсть к тому мвсту к тичину и к тьімь 
сєломь... нижли тьш пани Адвига и єи дВвка алжбвта (Ме¬ 
дика, 1404 Р 70); Про тожь, коли она его вь тоє нменье 
приняла за сина место своєю доброю волею, а онь кь тому 
именью близшій, а иньшого близьшого кь тому именью 
никого неть, только онь одинь. и ми ему тоє именье дали 
(Краків, 1489 РИБ 438); 

(про об'єкт володіння) (кому) такий, щодо якого хтось 
має більше право (1): тоє имєнїє што ти дрьжишь 
є(ст) мнв бли(ж)шєє, бо тоть што тобв прода(л), а мнв 
бьі(л) до(л)жєнь пєрвїє ни(ж)ли ти коупиль (XV ст. 
ВС 35). 

2. (про часові відношення) найближчий (2): писа(н) 

во лвови, оу нєди(л)ю блишую по стомь матфвив, єоувань- 
гєли(с)тьі (Львів, 1436 Сові. II, 707). 

3. (про просторові відношення) найближчий (2): а ту 
иснпали могилу межи дубо(м)ь а межи буко(м)ь на полку 
а о(т) ближьшєго реченого бука Ако стоить на брєгь долини 
проств на дубь (Галич, 1404 Р 68). 

4. близько споріднений (2): а в то ся имвнье не мают 
вступовати ни двти мои, а ни близьшии мои прирожоньїе, 
бо то єсть моя вврная вислуга (б. м. н., 1476 АрхЮЗР 
8/IV, 154); коли(ж) братїя рожєная боудоуть вьімєнїи а 
помроу(т) тогдьі на стрє(ч)ноую братїю имєнїє прїидв(т), 
а помроу(т) стрє(ч)ньіи бра(т)я тогдьі на блїшьє плємА 
имєнїє прїидв(т) (XV ст. ВС 36). 

5. (у знач, ім.) родич, близький (10): а вьіволиль... колв... 
филь мАковичь и своєю братьєю и своими всвми ближьшими 
ижь оу той половини двдниньї... нь можь(т) габати филь 
а ни єго брать А, а ни его ближьшн (Галич, 1409 Р 74); 
и оузАли єсмьі на янв бвлєцкомь помочноє а лопатичь 
ива(н) юриєвь синь, своєю братиєю стратиль на ввки и єго 
ближшии (Львів, 1421 Р 94); И то єсмо дали на ввки ввч- 
ньіи и двтєм и(х) и(х) ближши(м) по ихь животв (Луцьк, 
1445 Р 148); а продали єсмо то ввчно и нєпорухомо єго 
мл(с)ти и двтє(м) єго и є(г) пото(м) будучи(м) и ближши(м) 
(Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ і наз. одн. ч. ближши 1 (1404 Р 70); ближшіи 1 

(1487 АЗ І, 239); близшій 1 (1489 РИБ 438); род. одн. ч. 
ближьшєго 1 (1404 Р 68); близшого, близьшого 2 (1489 
РИБ 437, 438); знах. одн. ч. блишьіи (1436 Сові. II, 706); 
наз. одн. с. бли(ж)шєє (XV ст. ВС 35); знах. одн. с. блїшьє 
(XV ст. ВС 36); знах. одн. ж. блишую (1436 Со5/. II, 707); 
наз. мн. ближшии, ближьши 3 (1409 Р 74; 1413 Р 83; 1421 
Р 94); близьшии 1 (1476 АрхЮЗР 8/ГУ, 154); род. мн. 
ближьшихь, ближьши(х) (1409 Р 74); дав. мн. ближши(м) 
(1412 Р 81; 1445 Р 148; 1453 Сові. II, 495; 2-а пол. XV ст. 
СПС)\ ор. мн. ближьшими (1409 Р 74). 
Див. ще *БЛИЖИИ, БЛИЖНІМ, *БЛИЗКІИ. 
Пор. НАИБЛИЖНЇИ, *НАИБЛИЖШИИ. 
*БЛИЖТ>НИИ див. БЛИЖНІМ. 
БЛИЖЬНИИ див. БЛИЖНІМ. 
*БЛИЖЬШИ див. БЛИЖШІИ. 
*БЛИЖЬШИИ див. БЛИЖШІИ. 
БЛИЗ, БЛИЗЬ, БЛИЗЬ прийм. (19) (цсл. близь, близь). 

(з род.) (виражає просторові відношення) (17) біля, близь¬ 
ко: дали єсмьі єму... єдно село близь бани на имА бу- 
чумвни (Сучава, 1424 Сох/. І, 162); дали єсми... селище... 
и сь вєликьі(м) гаємь що є(ст) бли(з) милВтина (Сучава, 
1443 Сові. II, 144); А хотар... о(т) поянь о(т) лВсов рог, 
що близ поутв, лип, о(т) той лип чєрєс поут (Сучава, 1492 
Со5*. 5. 162); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими відмін- 
кажи) (2): а хота(р)... до могилоу що є(ст) близ дорога 
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(Сучава, 1428 Созі. І, 224); А хотарь... оу єдна могила 
близ дорохою (Сучава, 1479 В О І, 221). 

*БЛИЗКІИ прикм. (8) 1. (к чому) такий, що в силу спо¬ 
ріднення або з інших причин має більше право (на що) 
(1): Ино мьі тое вьішейписаное имен(ь>ицо... взяли кь своей 
руде оть всихь тьіхь, которіе бьі мели близкіе кь тому 
имен<ь)ицу бьіти (Городно, 1497 РИБ 683). 

2. (у функції іменника) родич, близький (7): волни 
во вьсехь тьіхь именьяхь кому отдати, и продати, и про- 
менити пан Йван Мукосвевичь и его близкии по немь бу¬ 
дучий (Луцьк, 1430 ЛрхЮЗР 8/іУ, 8); А дали есмо... у вер- 
хуписаное село вечьно и непорушно ему самому князю 
Михайлу, и его детям, и его близкимь, и его щадкомь 
(Луцьк, 1452 АрхЮЗР 8/1V, 61); и то потвержаемь... 
Ивашку Полозовичу и его жоне, н ихь детемь, и его близ¬ 
кимь, вечно (Городно, 1497 РИБ 684). 
ФОРМИ: наз. мн. близкіе 1 (1497 РИБ 683); близкии 2 

(1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1492 АЗ III, 24); дав. мн. близкимь, 
близким (1446 АЗ III, 5; 1451 АрхЮЗР 8/IV, 17; 1452 
АрхЮЗР 8НУ, 61; 1492 АЛМ 31; 1497 РИБ 684). 
Див. ^*БЛИЖИИ, БЛИЖНІМ, 1, 5, БЛИЖШЇИ 1,5. 
Пор. НАИБЛИЖНЇИ. 
БЛЙЗКО прийм.. (4) (з род.) (виражає просторові від¬ 

ношення) близько: твм (зіс.— Прим, вид.) мьі... дали єсми 
и(м)... селище... и сь вьсвмь трьнїє(м) що соу(т) близко 
милвтина и на поли (Сучава, 1443 Созґ. II, 144); а хотарь... 
на єди(н) боу(к) знамєна(н) що є(ст) бли(з)ко вєликои до¬ 
роги гдє вьходи(т) дорога из лвса (Сучава, 1490 ДГСХМ). 

*БЛИЗК0СТЬ ж. (5) право одержання у спадщину маєт¬ 
ку, що випливало з близького споріднення: А которое будеть 
дело Я кубу до него близкостью кь тому именью, и онь 
нехай передь нами на немь ищеть (Краків, 1489 РИБ 

438); Коли хто коупїть деди(ч)ство а то держіть г лвта 
и три месАци со покоємь бє(з) нагабанія, а коли(ж) нєко- 
торьіи прїєтєль а лю (!) прїроженьї по тьі(х) трє(х) лвтв(х) 
бли(з)кость (1) хотєль бьі вьїкоупить тогдьі мьі право оустав- 

лАємь коли (ж) тьі три лвта и трї м(с)ца мо(л)ча(л), тогдн 
имєє(т) на вєкьі ввчньїи мольча(т) (XV ст. ВС 34 зв.— 35); 
Глвбову жону Остабьевича оставили есмо близкост<ь)ю 
при тьіхь имвньяхь всихь отчиньї ее, што отець ее держаль 
Василей Корсаковичь... и што бьіль Глвбь Борисовой 
жонв за ввно даль дворець свой, на имя Старинки... и мьі 
вьтогь дворець... Глвбу дали увязанье по близкости жоньї 
его (Вільна, 1495 РИБ 620—621). 
ФОРМИ: дав. одн. близкости (1495 РИБ 620); ор. одн. 

близкост(ь>ю, близкостью 2 (1489 РИБ 438; 1495 РИБ 
620); ! бли(з)кость 1 (XV ст. ВС 34 зв.). 

*ВІЛ2ІЧМ див. БЛИЖНІМ. 
*БЛИЗЧАТА мн. (2) близнята: хотар... на два доуби 

близчата и знамєнани (Бирлад, 1495 ВО II, 63). 
ФОРМИ: знах. близчата (1495 В[) II, 63). 
БЛИЗШЇИ див. БЛИЖШЇИ. 
БЛИЗЬ див. БЛИЗ. 
*БЛИЗТ>ШИИ див. БЛИЖШЇИ. 
БЛИЗЬ див. БЛИЗ. 
*БЛИНЯ ж. (1) (назва річки у Смоленській землі)', мьі 

князь Михайло Ивановичь Юрьевичь прьідалисмо... землю 
бортную Измаловскую на Блинв (Мстиславль, бл. 1500 
АСД 'ІІ, № 4). 
ФОРМИ: місц. одн. на БлинВ (бл. 1500 АСД II, № 4). 
*БЛИСЧАТУЛЬ див. БЛИСЧВТУЛ. 
*БЛИСЧЕЦЕЛЬ ч. (1) (назва озера у Молдавському 

князівстві): и дали и потвьрдили семи... монастирю... 
едно озеро на имв Блисчвтул ись блисче целомь мальїмь 
озеромь (Сучава, 1473 ШКН 164—165). 
ФОРМИ: ор. одн. блисче целомь (1473 ШКН 165). 
БЛИСЧВТУЛ ч. (3) (назва озера у Молдавському князів¬ 

стві)'. мн етєфань воєво(д)... знаменито чини(м)... ожє 
произволи господство ми нашимь благимь благопроизво- 

лєнїємь... яко да оутврьдимь... даанїє... на проутв едно 
озеро, на имв блишчатоу(л) и сь оусими своими грьлами 
(Сучава, 1447 Сові. II, 281); и дали и потвьрдили єсми... 
монастирю... на ПрутВ едно озеро на имВ Блисчвтул... 
и вьіше озера Блисчатула другое озеро на нмв Будоеле 
(Сучава, 1473 ШКН 164—165). 
ФОРМИ: наз. одн. БлисчВтул 1 (1473 ШКН 165); блиш- 

чатоу(л) 1 (1447 Созі. II, 281); род. одн. Блисчатула (1473 
ШКН 165). 

І БЛИЧАНОУЛА (БАИЧАНОУЛА) див. *БАИЧАН- 
ОУЛТ>. 

*БЛИШЧАТОУЛТ> див. БЛИСЧВТУЛ. 
*БЛИШЬІИ див. БЛИЖШЇИ. 
*БЛЇШЬИ див. БЛИЖШЇИ. 
БЛОГАРЬІ див. БЛЬГАРЄ. 
*БЛОТИШЄВЬСКИИ ч. (1) (особова назва): тогдьі они... 

молвили абьі в добромь покои в(ж)ити твхь вжковь (!) 
пану вАтславу яко вьздали при пану блотишєвьскомь воє- 
водв илвовьскомь (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ місц. одн. при блотишєвьскомь (1370 Р 18). 
Див. ше. БЛОТИШОВСКИИ. 
БЛОТИШОВСКИИ ч. (1) (особова назва): А на то послу- 

си... пань воєвода лвовскии блотишовскии (Львів, 1368 
Р 16). 
ФОРМИ: наз. одн. блотишовскии (1368 Р !6). 
Див. ще *БЛОТИШЄВЬСКИИ. 
*БЛОТО с. (1) (стп. Ьіоіо) болото: А хотарь томоу сє- 

лоу... почєншє от блота Мьстакиноулоуи на злїн брод 
(Сучава, 1473 ВИ І, 183). 
ФОРМИ: род. одн. блота (1473 ВО І, 183). 
Див. ще БЛАТО, БОЛОТО. 
*ВЬІЮМІ КІ мн. (1) (назва села у Галицькій землі) Блюд- 

ники: іесіу... Оіезгко Рикоззо\УІС2 у зо зіагешу Ііисіту 
ууішуі гетііи зего ко Роикоззошсгот рапи Мігозіау/и осі 
Вкісіпік Ьгапісга (Галич, 1413 ОБ 48). 
ФОРМИ: род. Віибпік (1413 ОБ 48). 
* БЛУДОВІ» с. (1) (назва села у Волинській землі) Блу- 

дів: што бьіла зємлА о(т)шла о(т) склвнА кь блудову оу дє- 
сАтину ино то есмо опать привернули кь Склиню (Луцьк, 
1445 Р 150). 
ФОРМИ: дав. одн. блудову (1445 Р 150). 
БЛЬГАРЄ, БЛОГАРЬІ мн. (4) (назва села у Молдавсько- 

, му князівстві): мьі илїа воєвода... чини(м) знаменито... 
і ажє... пань алєксандро (в орне, алєксандо.— Прим, вид.) 
спатарь... добьіль на (п)аноу мьшдри свою отчиноу на 
имв... блогарьі (Сучава, 1436 Сові. І, 454); и(н)и никто да 
нєсмвєть тьі(х) монаСтирски(х) люди о(т)... бльгарє... 
соудити ани глобоу ис ки(х) брати (Сучава, 1467 МіН. Оос. 
125). 
ФОРМИ: наз. бльгарє 1 (1462 Сові. й. 10); блогарьі 1 

(1436 Соз/. І, 454); зам. род. о(т) бльгарє 1 (1467 МіН. Оос. 
125); місц. оу Бльгарєх (1441 О В Ас 35). 
БЛЬГАРИНЬ ч. (2) болгарин: твмь мьі... дали єсмьі... 

села... на имА рошїори гдє є(ст) нєгрило и пониже по(д) 
лвсомь гдє е(ст) павєль бльгарииь (Сучава, 1434 Сові. 
І, 374); А такожєесми потвердили монастироу... <...оуси 
татаровє)... и оуси бо(л)гарє (Сучава, 1462 Сові. О. 11). 
ФОРМИ: наз. одн. бльгаринь (1434 Сові. І, 374); знах. 

мн. бо(л)гарє (1462 Сові. О. 11). 
БЛЬЖЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): твмь мьі... дали єсмьі ємоу оу нашєи земля молдав- 
скои... села на имв... парчино село и бльжєщи (Сучава, 
1436 Сові. І, 467). 
ФОРМИ: наз. бльжєщи (1436 Созі. І, 467). 
БЛТ>КО див. БЬЛКО. 
БЛЬКОЄ див. БЖЛКОЄ. 
БЛЬЦАЦИ, БЛЬЦАЦЇИ мн. (2) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): мьі алєксандрь воєвода... чиньїмь зна¬ 
менито... ожє... дали єсмьі имь... села на крьлигЖтоури на 
имА гдє ест шєрба паоушєскоуль... и бльцаци (Сучава, 
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1426 Сові. І, 182); и дали и потвьрдили єсми ... монасти¬ 
рю... едно село оу гьрли Гьтури на имн Бльцацїи (Сучава, 
1473 ШКН 164—165). 
ФОРМИ: паз. бльцаци 1 (1426 Сові. І, 182); Бльцацїи 1 

(1473 ШКН 165). 
БЛЬЇЩАНОВИЧ'Ь ч. (1) (особова назва): Ввить намь 

чоломь земеньшь Вруцкий, на имя ©едорь Бльнцановичь 
(Мозир, 1498 ГВКЛ 22). 
ФОРМИ: наз. одн. Бльнцановичь (1498 ГВКЛ 22). 
БЛЮВИНИЧИ ми. (1) (назва земельної ділянки у Во¬ 

линській землі): А жеребьемь имя: Вороновь, Бьїковь, 
Блювиничи (Берестя, 1463—1478 РЕА І, 35). 
ФОРМИ: наз. Блювиничи (1463—1478 РЕА І, 35). 
БЛЮСТИ діесл. недок. (1) (цсл. блюсти) (чого) оберігати, 

стерегти (що): а города луцьска блюсти ми а никому не 
дати (б. м. н., бл. 1386 Р ЗО). 
ФОРМИ: інф. блюсти (бл. 1386 Р ЗО). 
Див. ще БЛЮСТИ СА. 
* БЛЮСТИ СА дієсл. недок. (1) (цсл. блюсти сА) (чого) 

остерігатися, боятися: не блюдитєсА ничєго поиднтє 
(б. м. н., п. 1341 Р 2). 
ФОРМИ: нак. сп. 2 ос. мн. блюдитєсА (п.134І Р 2). 
Див. ще БЛЮСТИ. 
БО1 спол. (25) (зв'язує підрядні речення) (причинні — 

у постпозиції) (23) бо, тому що, через те що: оставили єсмьг 
воитка при сулимовн бо воитє(к) за другую половину да(л) 
м ко(п) (Львів, 1412 Р 81); не пойдемь тамь, бо мьі о томь 
ведаемь, але своеи петки земли пьілнуемо (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 7); а не оустоупатисА оу тоє имйньє нидйтєм 
моим ани жадномоу природькоу нашомоу, бо продали єсмо 
тоє имбньє кн(А>зю Алєксандроу Санькгоушьковичоу 
вйчьно и нєпороушно (Кременець, 1467 АЗ І, 63); И таїсь 
абьі єстє знали ваша милость, бо нсь тьімь вашьімь посломь 
и великого князя московьского посоль до нась пришоль 
(б. м. н., 1499 БО II, 447); 

(із сполучником на другому місці) бо (2): а намь... досто- 
игь исполняти Божия церкви и ихь свещеньниковь, а не 
обидети; есмо бо нини... одн по братя християне латьіни 
и Русь (Холм, 1440 АрхЮЗР 1 /VI. 5); не оубоися малая 

моє стада блгоизволи бо оц мои небесньгі (б. м. н., поч. 
XV ст. ОБРН 141). 
Див. ще ИБО. 
БО 2 наст. (2) (підсилювальна) ж, же, бо: мьі Стєфаи 

воєвода... знакомито чинимь... яко хотА... прєдкоув на¬ 
ших... наслидова(ти)... сє бо достаточнй и свои по тоумь 
боудоучи записали и заобвАзаЛи так и мн... их воли... 
послоухати заоуждьі винни єсми (Сучава, 1462 ВИ II, 
283—284); А далей Бориса на князя Костантина передь 
нами рекь: вйдаю бо я ещо на тебе и иньїхь рйчей много, 
але какь того чась будеть, тогдьі буду мовити (Вільна, 
1495 АЛМ 83—84). 

*БОАЗНЬ див. БОЯЗНЬ. 
1 В0АіЕ\иУС2 (ВКАІЕАУУС2) див. БРАЄВИЧЬ. 

*БОБОВЬ ч., невідм. (6) (молд. бобоу) рід тканини: але 
полотно и бобовь локтємь да продаю(т), а соукна сь ви- 
гомь да продаго(т) (Васлуй, 1449 Со5*. II, 743). 

* БОБОТЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): а хотарници бьгли пань мьінзу(л) и пєтришорь... 
и око(л)ньіи мєжїаши боботєщи... ивашко жоудє и михаиль 
скоу(м)поу(л) (Сучава, 1446 ПГСПМР). 
ФОРМИ: род. боботєщи (1446 ПГСПМР). 
*БОБОШЄВТ> прикм. (1): а от Бобошєва хотарА, доловь 

Шоумузомь до устїа єго (Сучава, 1424—1425 О В Ас 19). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Бобошєва (1424—1425 О В Ас 19). 
Пор. *БОБОШЬ. 
* БОБОВІЇ* ч. (1) (назва місцевості у Молдавському кня¬ 

зівстві): А хотарь томоу селу от Бобоша по старому хотару 
(Сучава, 1424—1425 ОВАс 19). 
ФОРМИ: род. одн. Бобоша (1424—1425 ОВАс 19). 

*БОБРОВНИКТ> ч, (14) (феодально залежний селянин, 
обов'язком якого було полювання на бобрів і нагляд за бо¬ 
бровими гонами) бобровник: давьівали пятдесять куниць 
княгини великой Витовтовой, сь дьіма по куницьі... а боб¬ 
ровий кь одинь сь конемь и со псомь, а доход а ему грошь 
(б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17); а с тоє земли даєть сорокь 
грошє(и) и полюдьА двє вєдрє мєдоу а двє коуници... а бо- 
бровнику пА(т) грошє(и) а пАть восковь (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: дав. одн. бобровийку, бобро(в)никоу, бобро(в)- 

нику (бл. 1471 ЛКЗ 93,93 зв.); знак, одн. бобровий кь 
(п. 1444 АкЮЗР І, 17). 

*БОБРОВЬІЙ прикм. (45) 1. (з хутра бобра) бобровий 
(1): Я княз Михайло Иванович Роговицкий чиню знамени¬ 
то... продал єсми тоє имєнє... за двєсте коп... грошей... 
и за кожух бобровьій сукномь порьпрьіяномь крьітьій (Во¬ 
лодимир, 1475 АЗ І, 72). 

2. (де водяться бобри) бобровий (1): грань... зь леса 
Лютьіцею подь задний островь наїїгь Росохи вь стависче 
бобровое, кь Соколю (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); 
фбобровьіе гоньї (41) угіддя, де водилися боб¬ 

ри: Я Любарть Кгедеминовичь... записаль єсми н даль 
село... зь людми данньїми и бобровими гоньї по Стьгру 

(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 1—2); мьі великий кнзь швит- 
рикгаиль... чнни(м) знакомито... ижє... даємь и дали єсмо... 
село михлинь оу луцкомь ПОВБТЄ... со всими оуходьі и при¬ 
ходи... и з бобровими гони (Київ, 1433 Р 118—119); а 
имкєть лєнько заруби(ч) тне села держати вьчно... сь гай 
и з бобровими гоии (Житомир, 1433 Р 126—127); и ми 
порадивши сА из нашою радою... дали єсмо єму село... 
из бобровими гони (Луцьк, 1451 А5 І, 44); Я пан Янько 
Чаплич промєнїл єсми... село свбє... ис бобровими гони 
(Острог, 1466 АЗ І, 60); Я єщє будучи в добром здоровю... 
дала єсми... имєнє... з бобровими гони (Ровно, 1488 АЗ 
І, 241—242); ВидБвши есмо службу намь вірную... пана 
Петра Мушчича... дали єсмо пану Петру Мушчнчу... тая 
нмбнія... и зь бобри ми (!) гоньї (Вільна, 1492 АЛМ ЗО); 
будуть вони тоє село... держати... и зь бобровими гони 
(Троки, 1498 ГВКОО)\ гони бобровне гони- 
вати (1) Зив. *ГОНЬ!; лови бобровнє(І) див. 
ЛОВЬІ. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. бобровий (1475 АЗ І, 72); знах. 

одн. с. бобровое (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); знах. мн. ч. боб- 
ровнє (бл. 1471 ЛКЗ 92); ор. мн. бобровими 39 (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1438 Р 138; 1444 
АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 61; 1465 АЗ І, 57; 
1470 АЗ І, 65, 67; 1487 АЗ 1,86; 1497 РИБ 684; 1499 АЗ І, 
117 І т. ін.); бобровими 1 (1493 АЛРГ 56); ! бобрьіми 1 (1492 
АЛМ ЗО). 

! ВОВКОК (БОБРУЙСЬК?) ч. (1) (назва міста у Гре¬ 
цькому воєводстві): і зіопішзкоіе \уо1о5Іу гасгеріїі; БасЬот, 
ВоЬгок, Буреск (Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 141), 

ФОРМИ: знах. одн. ВоЬгок (1433 ЗНТШ БХХУІ, 
141). 

*БОБРУЙСКІИ прикм. (1) (пор. Бобруйськ у Віден¬ 
ському воєводстві): и што бьіль Гльбь Борисовой жонь 
за вино даль дворець свой... а двои данники Жомойтскіи 
а Бобруйскіи... и ми вь тогь дворець и вь данники ГлЬбу 
дали увязанье по близкости жони его (Вільна, 1495 РИБ 
620—621). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. Бобруйскіи (1495 РИБ 620). 
* БОБРІ* ч. (5) 1. бобер (4): а о суди межа головщнна, 

о сокольее гнЬздо, о бобри, зь еремя (!) (б. м. н., п. 1444 
АкЮЗР І, 17); и мьг... дали єсмо... село... и з бори з борГь- 
ньгми зємлАми и зь бобри з бобровими гони и зь зєрємАни 
(Луцьк, 1451 Р 156); Жаловала сА пани ВасилєваА Копа- 
чєвича на пани Михайловоую Нацєвича, мовєчи, ижь она... 
оу доубровн, поущоу и оу входи оуєжьдчает, звєр поужа- 
єт, бобри оукрадомь бьют (Лукониця, 1478 АЗ III, 17), 
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2. (шкура бобра як рід податі) бобер (1): а идє(т) с нє(г) 
колода мєдоу и сь всєми пошлинамн з бобрьі и с куницами 
и с полю(д)ємь (Київ, 1427 Р 108). 
ФОРМИ: знах. мн. бобрьі (п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1478 

АЗ III, 17); ор. мн. бобрьі (1427 Р 108; 1445—1452 АрхїОЗР 
8/1V, 12; 1451 Р 156). 
БОБРЬЇКОВИЧ ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли 

свбткьі: ...пан Фєдко Бобрьїкович, войть луцкьій Вацюта 
(Луцьк, 1461 АЗ І, 54)! 
ФОРМИ: наз. одн. Бобрьїкович (1461 АЗ І, 54). 
*БОБОУЛОВЬ прикм. (3): И оуставшє Анна, дочка 

Бобоулова, та заплатила оуси тоти вишеписаннїи ниньзи 
(!) (Сучава, 1494 БО II, 32). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Бобоулова (1494 БО II, 32); 
дав. одн. ж. Бобоулови (1494 БО II, 32). 
*БОБЬ ч. (І) (особова назва, пор. слов. Богдан, Бонн, 

Борис): мьі боАрє... станисла(в) милишєвь, бо(б) опри- 
ша(к)... знаємо чини(м)... и(ж) єсми дали... сєрє(т) мисто... 
кнАгини ри(м)гаиль (б. м. н., 1421 Сові. І, 141—142). 
ФОРМИ: наз. одн. бо(б) (1421 Созі. І, 142). 
БОБЬІНА ч. (1) (особова назва): Я се есми я пан Опанась 

Бобьіна Хмелевский продал есми свою верную вьіслугу 
Хьмелевь (б. м. н., 1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154). 
ФОРМИ: наз. одн. Бобьіна (1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154). 

*БОВБЛИ мн. (3) (назва села у Волинській землі) Боблі: 
поехали есмо дорожкою, што от Блаженика идеть кг Бов- 
бломь (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 
ФОРМИ: рад. Бовбол (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119, 120); 

дав. Бовбломь (І498 АрхЮЗР 8/ІУ, і 19). 
БОВБЛЯНЕ мн. (2) (назва людей за місцем проживання, 

пор. Бовбли): Мьі Бовблян опитали, и Бовбляие рекли 
вси (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 
ФОРМИ: наз. Бовбляне (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119); 

єнах. Бовбляи (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 
1БОВОЛНОУ (БАВОЛНОУ) див. *БАВОЛНА. 
БОГ див. БОГЬ1. 
БОГАТА ж. (2) (назва потоку у Молдавському князів¬ 

стві): тє(м) мьш (!)... дали и потврьдили єсмьі ємоу... 
єго о(т)нни (!) и сєла(м) (!)... сь гри(н)дь о(т) богата, до(л)- 
нєи о(т) рєн(т>€ богата до оустїє грьла а(н)дрїєша (Сучава, 
1459 Созі. 3. 22). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. (от) богата (1459 Созі. 

3. 22). 

*БОГАТЬІИ прикм. (4) 1. багатий (2): А сет мьі @єок- 
тисть, митрополит молдавскїи, и сь оусими доуховньїми 
и пак и свьцкими паньї молдавскими, и богатьіми и оубоги- 
ми... внзнавами... аже мьі слюбоуємь... вєлєбномоу Ка- 
зимирови (Сучава, 1462 БО II, 288—289); а колї оу нє- 
мєцькомь правь кмєть осАДЬ(т) тогдьі не можєть о(т)итї 
о(т) пана одно двди(ч)ство прода(в)ши а оу мьсто себь 
кметА такь богато(г) ка(к) себь о(т) са(ди)ть (ХУ ст. 
ВС 39). 

2. (у функції іменника) багатий, багач (2): а коли(ж) 

оубогьій бгато(г) зовє(т) о квал(т)ь, бгатьі(и) о то(т) квалгь 
имєєтсА очистити свь(т)кьі алюбо имєеть бьіть осоужєнь 
(ХУ ст. ВС ЗО). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. бгати (и) (ХУ ст. ВС ЗО); знах. 

одн. ч. бгато(г) 1 (XV ст. ВС 30);богато(г) 1 (ХУ ст. ВС 
39); ор. мн. богатьіми (1462 БО II, 289). 
БОГАЧЬ ч. (1) (назва озера у Чернігівській землі): Я вол- 

чько бодє(н)ковьскии Исвоими дє(т)ми... вьізнаває(м)... 
и(ж)... продали єсмо... свлища наши... ис тьіми озьрьі... 
на имА озьро ньжє(и) а богачь (Овруч, 2-а пол. XV ст. 
СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. богачь (2-а пол. XV ст. СПС). 
БОГДАН див. БОГДАНЬ. 
БОГДАНА1 ж. (8) (назва річки у Молдавському кня- 

вівстві): твмь мьг... дали єсми ємоу оу нашєи зємли села 

па имА, на богдань гдє є(ст) балань и синь дражановь 
(Васлуй, 1436 Созі. І, 444); Тьм мьі... дали и потврьдили 
єсми ємоу... єдино село от наших селах, на нмь гдє бил 
Фєтє на Богдана (Сучава, 1488 ВВ 1, 345). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. на Богдана (1488 ВВ І, 345); 

місц. одн. на богданЬ (1436 Созі. І, 444; 1453 Созі. II, 467, 
468; 1468 ВВ І, 130; 1469 ВВ І, 138). 

! БОГДАНА 2 див. БОГДАНЬ. 
БОГДАНЄЩИ, БОГДЬНЄЩЇИ мн. (3) (назва села у Мол¬ 

давському князівстві): Тьм мьі <<ви)дьвшє их право) (!)ю 
службою до нас <...от> дьда нашєго от Ал<єксандра воє¬ 
води... сєла) на Крьлигьтоурь, на имь Прочєлничи... 
и Богданєщи (б. м. н., 1490 ВВ І, 434); слоузь нашємоу, 
михоулоу пожароу, да є(ст) село, на имь богдьнєщїи (Су¬ 
чава, 1491 Созі. В. 37). 
ФОРМИ: наз. богдьнєщїи 2 (1491 Созі. В. 37); Богда- 

иєіци І (1490 ВВ І, 434). 
БОГДАНОВ див. БОГДАНОВЬ. 
БОГДАНОВИЧ, БОГДАНОВИЧЬ, БОГДАНЬВИЧЬ 

ч. (5) (особова назва): а при томь бьіли сввдьци... па(н) 
васко бь(г)дановьчь (Погоничі, 1422 Р 98); А при томь 
бьіль князь Иванг Путятич-ь... а пант> Немера Богдановичь 
(Луцьк, 1495 АЛМ 89). 
ФОРМИ: наз. одн. бь(г)даиовьчь, Богданьвичь, Богда¬ 

нович, Богдановичь (1422 Р 98; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 103; 
1487 АЗ І, 87; 1495 АЛМ 89); знах. одн. Богдановича 
(1492 АЗ ПІ, 24). 

БОГДАНОВЬ, БОГДАНОВ прикм. (6): а на то ввра... 
брати єго, вира олекса(н)дрова, вира богданова (б. м. н., 
бл. 1400 Созі. І, 27); А при тих моих умовеньїх речах... 
били... пан Семантико... а братанич мой родньїй пана Бог- 
дановь син Немнра (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/1II, 3); 
А при томь били... Ивашко Литавор Богдаиов сьш Хрєб- 
товича, а писар наш Ивашко Ацкович Владика (Луцьк, 
1487 АЗ І, 241). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Богданов, Богдановь (1472 

АрхЮЗР 8/111, 3; 1487 АЗ І, 241); наз. одн. ж. богданова 
(бл. 1400 Созі. І, 27; 1401 РІР; 1411 Со5*. 1,84; 1432 Созі. 
І, 338). 
Поп. БОГДАНЬ. 
БОГДАНЬ, БОГДАН, БОГДАНЬ, БОГДАНА ч. (304) 

(особова назва, пор. гр.Вгббсоро£): а сє зємлАнє пань ходько 
бьібєльскии... богдань тивунь (Перемишль, 1359 Р 10); 

а на то свьдоци... пань бьдань лАшковьскии (Львів, 1386 
Р 31); а при то(м) бьіль... богда(н) дїа(к) (Сучава, 1432 
Созі. І, 343); А иа то ест ввра иашєго господства... и вбра 
прбвьзлюблених сьінов господства ми Алєксандра и Бог- 
дана-Влада (Сучава, 1479 ВВ І, 221—222); А при <томь) 

(в ориг. а при мл били.— Прим, вид.) били: ключникь 
луцкий Богдан Сєнкович Гоский (Луцьк, 1494 АЗ І, 102); 
Биль намь чоломь бояринь Полоцкій Богдань Остафье- 
вичь (Вільна, 1498 АЛМ 159); А на то єст вьра... Богдана 
воєводи (Ясси, 1500 ВВ II, 175). 
ФОРМИ: наз. одн. богдан, богдань, богдань, ВоНбап, 

богда(и), бьдань 43 (1359 Р 10; 1386 Р 31; 1400 ВІрнА1» 
433; 1421 Созі. І, 142; 1445 Созі. II, 730; 1459 АрхЮЗР 
8/ІУ, 18; 1470 АЗ І, 65; 1484 ЯМ; 1496 ВМКФС; 1500 
ДПЖН і т. ін.); ! богдана 1 (1451 Созі. II, 402); зам. род. 
візра... богдань І (1451 Созі. II, 400); зам. ор. ис мо- 
имь смньми олєксаньдро и Богдань 1 (1392 Со5*. І, 7); 
род. одн. богдана, ВоКбапа, бо(г)даиа, богда(н), Богдаи(а), 
бог(д)ана, Богдан(а) (1393 Созі. І, 14; 1400 ВІР«Ау> 433; 
1430 Деп; 1437 Созі. І, 516; 1446 Созі. II, 238; 1458 МіН. 
Вос. 121; 1473 ВВ І, 182; 1478 ВВ І, 219; 1479 ВВ І, 226; 
1500 Созі. 3. 234 і т. ін.); дав. одн. Богдану, Бог(д)аиоу 
(1461 ВВ І, 45; 1465 АкВАК III, 4; 1479 ВВ І, 222; 1480 
ВС 8, 11; 1493 СУВ 6; 1495 ВСоб; 1496 АЗ І, 244; 1480 
ВС 12; 1498 АЛМ 159); знах. одн. Богдана (1488 АЗ І, 242; 



БОГДАНЬВИЧЬ 104 — БОГОРОДИЦА 

1495 ВСоб; 1496 ВМКФС; 1498 АЛМ 159, 169); ор. одн. 
Богданом, Богданомь, богдано(м) (1401 ДІЯ, 1411 Сові. 
1, 84; 1456 Сові. II, 583; 1496 ВВ II, 402; 1499 ВВ II, 419, 
425). 
БОГДАНЬВИЧЬ див. БОГДАНОВИЧ. 
БОГДАНЬ див. БОГДАНЬ. 
БОГДЬНЄЩЇИ див. БОГДАНЄЩИ. 
БОГОВИТИН див. БОГОВИТИНЬ. 
БОГОВИТИНОВИЧ, БОГОВИТИНОВИЧЬ, БОГОВИ- 

ТИНОВИЧЬ ч. (17) (особова назва): А при томь биль гос¬ 
подине отець наше, владика Володимерскій и Берестей- 
скій Васьянь и пане Левь Боговитиновичь, ключникь Бе- 
рестейскій (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); Я Пєтрь Бого¬ 
витинович сознаваю симь моим листом... иж... дал єсми 
братаничоу своємоу ... имвнье (Боковичі, 1496 А8 1, 244); 
делал єго милость личбу с ключником берестейским Лев- 
комь Боговитиновичомь (Вільна, 1497 АЛРГ 79). 
ФОРМИ: наз. одн. Боговитинович, Боговитиновичь, Бо¬ 

говитиновичь, Б(о>говитинович (1401 АкВАК Ш, 2; 1466 
А8 І, 61; 1467 А8 І, 63; 1478 АЗ І, 76; 1482 А5 І, 80; 1483 
А5 І, 82; 1487 АЗ І, 239; 1491 АЗ І, 97; І496 А5 1, 244, 
245; 1497 А5 І, 112); знах. одн. Б<о)говитиновича (1497 
А8 І, 112); ор. одн. Боговитиновичомь 1 (1497 АЛРГ 79); 
! Боготиновичомь 1 (1496 АЛМ 128). 
БОГОВИТИНЬ, БОГОВИТИН ч. (2) (особова назва): 

А при томь бьіли сведьки. наша верная рад(а): ...пан Бо- 
говитин (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8); а при том бьіли 
светки, наша верная рада: владьжа луцкий Феодосий... 
пан Боговитинь (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/IV, 11). 
ФОРМИ: наз. одн. Боговитин, Боговитинь (1430 АрхЮЗР 

8/ІУ, 8; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ II). 
*БОГОЛЮБЄЗНЬІИ прикм. (І) (цсл. боголюбьзнь, 

гр. ФебсріАо?, фіАбФєо£) угодний богові: Сє я кнАзь юріа 

холмьскии... придали есмо к цркви бжои... села стрижово 

слєпче... к столцу єп(с)пїи холмьскоє при бголюбєзномь 

калисти єп(с)пи холмьскомь и бєльзскомь (Холм, 1376 
Р 22). 

ФОРМИ: місц. одн. ч. при бголюбєзномь (1376 Р 22) 
*БО ГОМАТИ ж. (27) (цсл. богомати) І. божа мати, бо- 

гомати (20): Милостию Божею и светое его Богоматери, 
и светого Иоаньна Богослова, я Любарть Кгедеминовичь... 
изгадаль есми саме о своюй души (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
І/УІ, 1); па(к) кто св покоуси(т) пороушититого... даанїА... 

таковїи да єсть проклА(т) о(т) га ба и спса нашєго іу ха, и 

о(т) првч(с)тьіА єго бгомтрє (Ясси, 1500 Сові. 8. 231). 

2. церква на честь божої матері (7): и я дамь на прч(с)тую 

бо(г)мтрь дєс’Атую бочку ис того Става (Луцьк, 1445 
150); Биль намь чоломь игумень Пречистей Богоматери 
Р зь Пустьшки (Мстиславль, 1500 ДСД II, Аг2 3). 

ФОРМИ: род. одн. богоматери, бгомтри 10 (1322 АрхЮЗР 
1/УІ, І; 1376 Р 22; 1398 ДГПМ, 1429 Р 114; 1489 ВВ 1,378; 
1499 АЛМ вип. 2, 36; ВВ II, 149, 155; 1500 АСД II, № 3); 

богоматєрє, бгомтрє 9 (1486 АкЮЗР 1, 295; 1488 ВВ 
І, 343, 357; ДГСПМ; 1490 ВВ І, 437; ДГСХМ; 1499 АСД 
VI, 3; 1500 Сов і. 8. 231); богоматери 2 (1500 АСД II, № З, 
№ 4); дав. одн. б(о)гоматєри (1470 АЗ І, 67); знах. одн. 

богоматєрь, бо(г)мтрь 2 (1445 Р 150; 1499 АСД VI, 2); 
богоматерь І (1499 АСД VI, 3); вам. род. от богоматєрь, 

о(т) бгоматєрь 2 (1488 ВВ І, 349; ДГСВМШ). 
*ЬОГОМОЛЄ с. (1) (цсл. богомолиє) молитва за помин 

душі: Сє я кнАзь юріа холмьскии... придали есмо к цркви 

бжои прєч(с)тои бгомтри на бгомолє вєчистоє села стрижо¬ 
во слєпче космово (Холм, 1376 Р 22). 

ФОРМИ: знах. одн. бгомолє (1376 Р 22). 
*БОГОМОЛЄБНИКЬ ч. (1) (епітет духовної особи) 

богомолець: коли єсми хотарили то(т) хотарь, бьіль... 
на(ш) бгомолєбни(к) по(п) роуси(н) сь свои(м) сно(м) бог- 
дано(м) (Сучава, 1456 Сові. II, 583). 
ФОРМИ: наз. одн. бгомолєбни(к) (1456 Сові. II, 583). 
Див. ще БОГОМОЛЕЦЬ. 
БОГОМОЛЕЦЬ ч. (4) (цсл. богомольць) (епітет духов¬ 

ної особи) богомолець: Тьіе вси села... маеть держати 
господинь богомолець нашь Климентьій, владьща Луцкий 
и Острозский (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); Биль 
намь чоломь богомолець нашь Єфремь, владика Луцкий 
и Острозский (Городно, 1498 АрхЮЗР 1/У 1, 1). 
ФОРМИ: наз. одн. богомолець 2 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 

1498 АрхЮЗР І/VI, 1); бгомолєць 1 (1481 ГПМ); знах. 

одн. бгомо(лШа (1467 СП № 131. 
Див. ще *БОГОМОЛЕБНИКЬ. 
БОГОМОЛЬЯ ж. (1) (цсл. богомолие) (місце, де відбуваю¬ 

ться моління) церква: и что-би и ньшв вашимь опвка- 
немь та богомолья стояла с покоемь, а тоть бьі попь 
оть нее прочь кь ииой церкьви не шель (Холм, 1440 
АрхЮЗР І/УІ, 5). 
ФОРМИ: наз. одн. богомолья (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
*БОГОНОСЄЦЬ ч. (І) (цсл. богоносьць, гр. ОєофброЄ) 

(титул святого Ігнатія) богоносєць: вь днь (!) стго игна- 
тіа бгоно(с)ц(а) (Сучава, 1414 Сові. І, 112). 
ФОРМИ: род. одн. бгоно(с)ц(а) (1414 Сові. І, 112). 
*БОГОНОСНЬІИ прикм. (21) (цсл. богоиосьнь, гр. О’єо- 

фбро£) (який носить бога в серці) богоносний, благочести¬ 
вий: а коли которьі господарь порушить таковьіи да єсть 

проклАть о(т) га ба... и о(т) тиі стхь и бгоноснихь о(т)ць 

никєискьіхь и о(т) усбхь стхь (Сучава, 1403 ДГАА)\ по- 
клонили сА єсмьі... антонїю и @єо(до)сїю и прочи(м) 

нрп(д)бнь](м) и бгоносньі(м) оцє(м) пєчєрьскьі(м) (Київ, 
1446 Р 154); А кто сА покоусит пороушити нашєго даанїА... 

тот да єст проклАт... от свАтьіх тиі богоносньїх отець ижє 
вь Никєи (Гирлов, 1499 ВВ II, 155). 
ФОРМИ: род. мн. богоносньїхь, богоносньїх, богонос- 

ньі(х), бгоносиьіхь, бгоносньі(х), бого(но>сньі(х), бого(нос- 
нмх) І4 (1403 ДГАА; 1429 Сові. І, 249; 1435 Сові. II, 679; 
1438 В1Р«А» 472; 1443 ПГСММ; 1446 Р 154; 1448 Сові. 
II, 366; 1454 Сов і. II, 502; 1455 Сові. ГІ, 531; 1499 ВВ II, 
і49 і т. ін.); богоносиих, богоносии(х) 6 (1455 Сові. II, 
564; 1458 ВВ І, 9; 1489 ВВ І, 378; 1490 ВВ І, 437; 1492 ВВ 

1, 511; 1497 В В II, 100); дав. мн. бгоноснм(м) (1446 Р 154). 
БОГОРОДИЦА ж. (74) (цсл. богородица, ер. фєо- 

гбход/ 1. богородица (61): а ивань губька... 

купиль єсть тоть мунастьірь именємь калєниковь црквь 

стов бци оуспвньє причистов (!) (Перемишль, 1378 
Р 26); А хто сію грамоту мою порушить... тому судить 
Богь и Святая Богородица (Київ, 1398 ДГПМ)\ мьі алєк- 
сандрь воєвода... знаємо чиньі(м)... понєжє... дали єсмьі 
монастироу оуспєнїоу прв(с)тви богородици што є(ст) на 
бистрици... двВ пасбкьі (Бистриця, 1431 Сові. І, 325); 
азь... алєксандрь воєвода... знаменито чини(м)... ожє... 
дали и потвердили єсми обро(к) нашємоу монастирю о(т) 
молдавииє, идєжє є(ст) хра(м) стаго блговвщєниа првстви 
бци (Сучава, 1453 Сові. II, 453); И оутокмивш(и) и запла¬ 
тивши господство ми вьсє вишєписанноє, а аз господство 
мьі оу том вьстах... и оучииили єсмо вь задоушїє... дьщєри 
нашєи ... и дали єсмо... села... свАтомоу монастири що 
на Бистрици, идєжє єст храм оуспєнїє прВсвАтьіА владьі- 
чици нашєи богородицн и приснодввви Мар'іи (Гирлов, 
1499 ВВ II, 154). 
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2. церква, побудована на честь богородиці (3): Сє язь 

вєлнкьії кнА(з) дмитриї олгипдовичь помолилсА єсмь боу... 

даль есмь сто(ї) бци гнидковича лукно (б. м. н., 1386 Р 33); 
Се язь кнАзь олєксаньдро володимировичь... даль єсмь 

дєсАтину с(с)ть (0 бци оу лаврошєвь манастьірь (Лавра- 

шів, 1429 Р 113); а на(м) тоє зємли о(т) пр(с)то(и) бци 
иє о(т)води(ти) (б. м. н., 1498 ЧІАФ); 
О Воведеніе Богородици (2) див. *ВОВЕ- 

ДЕНІЕ; р о к г о \у а ВоЬогосІіс2І(І) див. ПОКРОВА; 
покровь богородици (2) див. * ПОКРОВІ»; 
рождєство богородици (2) див. РОЖДЄСТВО; 
свАтая богородица (2) див. СВАТЬІИ 1; о у с п є- 
ньє богородици (1) див. ОУСПЄНІЄ. _ 
ФОРМИ: паз. одн. Богородица 1 (1398 ДГПМ); б(д)цА 

1 (1422 ОІЯ фотокоп. 35); род. одн. богородици, бци, Во= 
Когосіісгі 9 (1378 Р 26; 1395 ОБ 166; 1399 Р 59; 1415 Р 87; 
1449 Сові. II, 379; 1470 ВИ І, 150; 1498 ЧІАФ; 1499 ВО 

її, 154); богородица, бца, бдца 9 (1398 ДГПМ; 1443 
ПГСММ; 1446 Р 154, 155; 1470 ОБРИ 129; 1473 ВО І, 

181; 1488 ДГСПМ); богородицА, бцА, бць, ' богородиці, 
бці 7 (1352 Р 6; 1434 Р 131; 1440 Мік. Оос. 208; 1443 
ДГСПМН; 1459 ВО І, 34; 1470 ВО І, 153); дав. одн. бого¬ 

родици, бци, бци, б(д)ци 44 (1386 Р 33; 1409 0/Р«Л» 437; 
1415 Сові. І, 116; 1439 Со5*. II, 59; 1447 Сові.П, 281; 1455 
Сові. II, 544; 1457 ВО І, 4: 1467 ВО І, 120: 1490 ВО І, 436; 

1492 ВО 1, 510 і т. ін.); богородицє, бцє 3 (1453 Сові. 
II, 461; 1458 Мік. Оос. 121; 1491 ВО І, 473). 

* БОГОРОДИЦА див. БОГОРОДИЦА. 
♦БОГОСЛОВЬ ч. (4) (цсл. богословь, ер. $е,оХ6уо$) 

(титул євангеліста їоана) богослов (3): Мнлостию Божею 
и светое его Богоматери, и светого Иоаньна Богослова, я 
Любарть Кгедеминовичь... изгадаль есми самь о своюй 
души (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1); мьі стєфа(н) воєво¬ 
да... знамєнїто чини(м)... ожє...дали и потвердили есми 

томоу стомоу монастироу села... и... монастирь, гдє є(ст) 

хра(м) стго бгослова (Сучава, 1462 Сові. О. 10—11); Биль 
намь чоломь богомолець нашь Єфремь... и покладаль пе- 
редь нами листь данини певньїхь маетностей на Вольїню, 
ку церкви соборной Луцкой святого Иоанна Богослова, оть 
князя Луцкого и Володимерского Люборта Кгедиминовича 
(Городно, 1498 АрхЮЗР 1/УІ, 1); 
святній Иоаннь Богословь (1) див. СВА- 

ТЬІИ 1. 
ФОРМИ: род, одн. Богослова, бгослова (1322 АрхЮЗР 

1/УІ, 1; 1462 Сові. О. II; 1498 АрхЮЗР І/УІ, 1); дав. одн, 
Богослову (1322 АрхЮЗР 1/УІ, І). 

*БОГОСПАСА€МЬІИ прикм. (2) благоденствуючий; та¬ 
кий, що знаходиться під опікою бога: Тьіе вси села... маеть 
держати господинь богомолець нашь Климентьш... а всими 
церквями... радити... вь богоспасаемьіхь городахь вь Луц- 
ку и вь Острозе (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); а (з)нати 
и(м) тимь а(р)хима(н)дрито(м)... нашєго патрїа(р)шєского 
благослоьєнїА, а вєлики(х) господарєй свои(х) владьющи(х) 

вєлики(м) княжєиїє(м) роускимь и кїєво(м) бгоспасаємьшь 
градо(м) (б. м. н., 1481 ГПМ). 

ФОРМИ: ор. одн. ч. бгоспасаємьшь (1481 ГПМ); місц. 
мн. вь богоспасаемьіхь (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 

іБОГОТИНОВИЧОМЬ (БОГОВИТИНОВИЧОМ ь> див. 
БОГОВИТИНОВИЧ. 

*БОГОТИНЬ див. БОХОТИНЬ. 
БОГОТИНЬСКЬІИ прикм. (1): а єщє монастирь бого- 

тиньскьш имаєть слухати о(т) того монастир А (Сучава, 
1411 Мік. АІЬ.). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. боготиньскьіи (1411 Мік. АІЬ.). 
Пор._ БОХОТИНЬ. 
*БОі ОАВЛІїНЬЄ с. (2) (цсл. богоявлєние, ер. 'Оєофалгєа) 

(назва церковного свята, також календарна дата) бого- 
явлення, водохрещі: на крвпость сєму нашєму листу нашю 
пєчАть привьсили єсмь, в нашємь городБ, в сочАвв, вь 

день свАтго богоАвльньА кр(с)шчвньА г(с)ьнА (Сучава, 
1395 Сові. II, 612). 
ФОРМИ: род. одн. богоАвл^ньА (1395 Сові. II, 612, 613). 
БОГОУШ, БОГОУШЬ, БОГОУШЬч. (35) (особова назва, 

стч. ВоЬиз, пор. Богуславь): ми алєксандрь воєвода... 
чнии(м) знаменито... ожє... слуга иашь вврньїи па(н) богу(ш) 
служи(л) на(м), правою и вьрною службою (Сучава, 1422 
ДГОБ); мьі... князь Швидрикгяль... чинимь знаменито... 
ижь... видввь... службу... пана Богуша Оверкича Тимо- 
ха... надаємо волности в(шєля)ков... єму (Луцьк, 1438 
Р 140); А при том бьіл... пан Богоушь Боговитинович 
(Острог, 1466 АЗ І, 61); А при томь бьшь... дьякь князя 
великого пань Богушь (Вільна, 1499 АСД VI, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. Богуш, Богоуш, Богушь, богоушь, 

Богушь, Богоушь, богу(ш) (1422 ДГОБ; 1434 Сові. II, 
666; 1445 Сові. II, 730; 1452 АкЮЗР І, 21; 1466 АЗ І. 
61; 1478 А8 І, 76; 1482 АЗ І, 81; 1487 АЗ І, 239; 1491 АЗ 
I, 97; 1499 ВО II, 450 і т. ін.); род. одн. богоуша, Богуша, 
богу(ш) (1432 Сові. І, 338; 1436 Сові. І, 455; 1438 Р 140; 
1443 ДГСПМН; Сові. II, 120, 129, 156, 180; ПГСММ 
і т. ін.); дав. одн. Богушєви (1499 ВО II, 450); знах. одн. 
Богуша (1499 ВО II. 447): оо. одн. Богушомь П499 ВО 
II, 447). 

♦БОГОУШОВЬ прикм. (1): Я Пєтрь Боговитинович со- 
знаваю симь моим листом... иж... дал єсми братаничоу 
своємоу Богданоу, пана Богоушовоу сьіноу, имвньє (Бо- 
ковичі, 1496 АЗ І, 244). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. Богоушовоу (1496 .45 І, 244). 
Пор. БОГОУШ. 
БОГОУШЬ див. БОГОУШ. 
БОГОУШЬ див. БОГОУШ. 
БОГЬ1, БОГЬ, БОГ ч. (636) бог (496): А щє ли хто... 

сия... повелеиия... переступить дерзнеть... оть Бога про¬ 
клять будеть (Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/VI, 3); просити му 

ба за королА и за королєвьі намьстькьі (Казимир, п. 1349 
Р 4); А хто сію грамоту мою порушить... тому судить 
Богь и Святая Богородица во второе и страшное Христово 
прншествіе (Київ, 1398 ДГПМ); мьі Стефань воєво(да)... 
знаменито чини(м)... ожє... оумьіслнхмо сь наше А доброА 

волєя и о(т) ба помощиа да оутвьрдимо на(ш) монастирь 
єжє є(ст) на молдавици (Сучава, 1443 ПГСММ); отьколє 
даль мильїй богь оу роуки Стєфаноу воєводє отьчиноу 
его... а онь слоужиль и слоужить господароу своємоу 
(б. м. н., 1481 ВО II, 364); А по нашєм животе, кто боудєть 
господарь нашєи зємли, от двтєи наших или от нашеге 
родоу, или пакь боуд кого богь избєрєть господарємь 
бьіти нашєи зємли молдавскои, тот би не пороушиль на¬ 
шєго даанїа (Ясси, 1500 ВО II, 173—174); 
О бога и правду знаючи (1) по правді 

і совісті: тогдьь.. мно(г) добрьі(х) люди ис право(м) оумбю- 

чи(х) ради оуживши(х) и оу єдин(с)твб воли нашєи бга 

и правду знаю(ч) осудили єсми... ажє г(с)дрь нашь кроль 
влодиславь... ближши єсть к тому мбсту.... нижли тьш 
пани Адвнга и єи дьвка алжбьта (Медика, 1404 Р 70); 
з бога милості ю (1) (титул) з ласки бога: ми Стє- 
фаи воєвода... знаменито чиним... ожє слоубоуєм... госпо- 
дарєви нашемоу миломоу КнзимировБ, з бога милостїю 
кролєвЬ полскомоу (Новий Град, 1479 ВО II, 351); п є ■ 
рєдь бога поити (І), поити пєрєд бог (І) 
померти: и я, познав по соби, иже с тое раньї маю пойти 
перед Бог, записую Пресвятой Божей Матери Земенского 
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села по своей души Марков СтавБ (б. м. н., XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 27); а вві хота и сами оте цар а о(т)ца моєго 
котори(и) же пєрєдБ бога пошолб чєрєс трєта потому же 
присАги хотєли бьши єстє, нинє пакт» сєго годоу ПОТОмуЖБ 
и оте нась о томе дєлє оусказали єстє поправьдє пє(р)вє(и) 
(б. м. и., 1484 богь нє дай (9), боже н є 
давай (4), боже нє дай (13) (вставні слова): 
не дай бог. не дай боже, не призведи господи: пак лн бьі 

его жь бь нє дай хо(т)л бьі коли о(т)статн тоне (І) исньї кнА(з) 
корнбу(т)... тогда мьі... хочємьі єго о(т)стати... а ни в чємб 
его не хочємб послушни бьіти (Лучиця, 1388 Р 39); а єго, 
бжє нє дай, аж бьі сА що стало над нами самьіми, алибо 
над нашими паньї, а зємлАмб мир*ь правьі держати и вЕч- 
ньі (Ясси, 1445 Сові. II, 726); А боже того нє давай, если 
по нашомь животе наслЕдниковБ наших'ь ке тому именью 
ко ЗдетелЕ не будеть тое имбнє Здєтєлб <дер>жати и они 
мають тьіе две колб грошей давать и пятнадцать бочокь 
жита солянокб (Вільна, 1499 АСД VI, 3); б о г ь дасть 
(6), д а с т ь б о г е (10) (вставні слова) (уживаються при 
вираженні надії, сподівання на добре завершення чого) 
бог дасть: а коли бь дасть стану митрополитомь я за то 

слкбоую и хочю дати ожє бь дасть моєму милому г(с)дрю 
королю двб сте гривень рускихь (Опатів, 1398 ЗЛЄІКУ 
И мьі бьши тое именье ему дали во опеканье до нашого, 
ажь дасть богь щасного, прьіеханья (Краків, 1489 РИБ 
437); ажь богь дасть по(д)ближаємься та(м) по(д) оукран- 
ньі к тьіме нашьімь пант»ствомЕ и отьтоуль дасть богь вьі- 

правимь И ШЛЄМЕ до тебе ншьі(х) ПОСЛОВЕ (б. м. н., 1496 
ПДСВВ)\ Бог допоустилЕ (що на кого) (1) ста¬ 
лася божа воля (над ким), помер (хто): Ино єстлибьі што 
на мене Бог допоустил и жєна моА кнАгини УлиАна маєт 
сєдєти на вдовим столци (Кобринь, 1454 А8 III, 10); б о г е 
оте сєго свєта взяле (1), богь с. того свє- 
та взяле (кого) (1), 6оге с того свєта 
с о б р а л е (кого) (1) помер (хто), богові душу віддав 
(хто): К аз яле єго мл(с)ть твое(и) мл(с)ти прьіятєлю своєму 
поклонитисє а каза(л) твоє(и) мл(с)ти повєдити прьігодоу 
нашу... иже о(т)ца нашого приятеля вашоє мл(с)ти кази- 
мєра короля по(л)ского8і. 6оге доушу єго мл(с)ти с того 
свєта собраль (б. м. н., 1492—1493 ПВФЧ); 6оге мильі(и) 
о(т)ца нашого короля єго мл(с)ти с того свєта взяле (Віль¬ 
на, 1493 ОПВВ 152); как богь пороучил (1) 
як бог дав, як судилося: и пал єсме ве рЕЦА господиноу 
Басарабє воєводє, та мє дрьжит окован, как ми богь порЕ- 
чил (Торговище, 1481 ВВ II, 358); про б о г б (1) ради 
бога: возми, панє костє, тоє, бо иноє ничо(г) нє имаю, а 
що боудєть болшє, ти ми про 6б о(т)поусти (Сучава, 1449 
Сов і. II, 3§5); божє вховай (2) (вставні слова) 
не дай боже, не доведи господи: А естли бьі сА, Боже 
вховай, твій мита надказили, тогдьі маєт он... тьш мита нам 
спустити (Вільна, 1498 АЛРГ 83); божє заховай 
того (1), чого Боже заховай (1) (вставні 
слова) не доведи господи (до чого), боже сохрани, боронь 
боже (від чого): а тако(ж) да сА нє станови(т)... наши(м) 

трьговцє(н) (!) трБГОвлю... хотА размирїє боу(дє)ть, бє 
заховай то(г) (Васлуй, 1437 Сові. II, 709); а чого Б<о>жє 
заховай што сА надомною пригодит, по моєме животе 
нє вступати са в тую землю жонЕ моєй (Луцьк, 1490 АЗ 
І, 92); 6оге мєнє побии(І) побий мене сила бо¬ 
жа: алюбо оте иноє сторони гдє моА сила нєстєчєть а рать 
на конь оузБсАдєть, а я о томе оузьвєдаю а к тобє исб пти- 
ЧЄЮ ЯЗНКБ вєсти нє пошлю землю и небо котори(и) и ство¬ 
ри^) 60ГЕ мєнє поби(и) (б. м. н., 1484 ЯМ); в и д А ч и 
бога прєдо очима (1) див. ВИДАТИ 3; в б в е- 
дати сА пєрєдЕ богомЕ (І), оуввдати 
са п є р є (д) б о г о м е (1) див. *ОУВ1їДАТИ СА; 
господь 6оге (73) див. ГОСПОДЬ; дай божє 
(1) див. ДАТИ 1; далЕ Боге (1) див. ДАТИ 1; д а л б 

б ьі б о г е (1) див. ДАТИ 1; дАкуючи богу 
(1) див. * ДЯКО ВАТИ; и маючи бога прєд о ч и- 
м а (2) див. ИМАТИ2; имєти бога гірєдБ очи- 
м а (1) див. ИМ'БТИ; п о и тикь богу (1) див. 
ПОИТ4Р ]. 
ФОРМИ: наз. одн. богь, богь, бог, бо(г), ЬоЬ 197 (1398 

ДГПМ; 1420 Сові. І, 136; 1429 Сові. І, 243; 1435 МЗФ; 1443 
ВАМ 41; 1454-45 III, 10; 1460 Сові. 5. 41; 1470 ВО І, 148; 
1471 АрхЮЗР 8/111,627; 1500 ВО II, 173 і т. ін.); ск. н.бь, 

бь, бгь, бгь, бг, бь, бь 175 (бл. 1350 Р 8; 1386 Р ЗО; 1398 
ЗЛЄІК; 1400 Сові. II, 619; 1414 Сові. І, 112; 1422 О О? 
№ 35; 1427 Сові. І, 194; 1433 Сові. І, 350; 1500 Сові. 3. 
231 і т. ін.); род. одн. бога 66 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1403 
ДГАА; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1456 ГПХМ; 1470 ВО І, 
147; 1479 ВО II, 351; 1481 ВО І, 256; 1487 ВО І, 310; 

1490 50 І, 419; 1499 ВО II, 162 і т. ін.); ск. н. ба, бга, ба, 
бга 82 (1386 Р ЗО; 1400 0/Р«-4» 433; 1414 ОУР«-4» 441; 
1427 Р 108; 1440 МІН. 208; 1445 Сові. II, 726; 1449 Сові. 
II, 392; 1455 Сові. II, 525; 1460 0/Р«Л» 515; 1500 Сові. 3. 
230 і т. ін.); дав. одн. богоу, богу 15 (1401 АкВАК III, 
2; 1431 Сові. І, 325; 1457 ВО 1, 5; 1467 ВО І, 120; 1487 ВО 
I, 311, 313; 1489 ВО І, 378; 1490 ВО І, 421; 1493 ПОСВВ 
151 зв.; 1497 ВО II, 101; 1-&3 ВО II. 163 і т. ін.); ск. н. 

боу, бгоу, бгу 14 (1386 Р ЗО, 33; 1434 Р 130; 1446 Р 154; 
1453 Сові. II, 454; 1455 Сові. II, 774; 1486 ОС 144; 1488 
ДГСПМ; 1490 ДГСХМ; ОС 149; 1500 Сові. 3. 231 і т. ін.); 
зам. ор. одн. перед Богови 1 (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 29); 
знах. одн. бога, ЬоЬа 19 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1421 Р 
94; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1458 
50 І, 9; 1484 ЯМ; 1489 ВО І, 378; 1499 50 II, 149; 1500 
АСД II, № 4 і т. ін.); Бог 1 (XV ст. А,хЮЗР 8/ІУ, 27); 

ск. н. ба, ба, бга 11 (п. 1349 Р 4; 1404 Р 70; 1453 Сові. 
II, 766; 1454 Сові. II, 502; 1455 Сові. II, 531, 564; 1456 
9СФ; 1488 ДГСВМЩ; ДГСПМ; 1490 ОС 149; XV ст. ВС 
33 зв.); ор. одн. богомь, богом, ЬоЬош, богомь, б(ог)омь 
9 (1401 АкВАК III, 2; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139; 1444 
АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1462 50 II, 290; 1465 АкВАК III, 4; 
1470 -45 І. 67; 1476 ВО І, 216, 217; 1497 50 II, 100); ! бьі- 

гомь 1 (1443—1446 Р 147); ск. н. бго(м), бгомь, б(г)мь, 

бгмь, б(г)мь, бомь, бгомь, бмь 11 (бл. 1350 Р 8; 1385 Р 28; 
1386 Р 33; 1390 Р 176; 1427 Р 108; 1435 Р 132; 1446 Р 154; 
1483 ВОРСР 178; 1487 ВОРСР 178; поч. XV ст. Р 76 
і т. ін.); місц. одн. по бозі 4 (1462 50 І, 70; 1476 ВО І, 211, 
215, 216); оу бозА 1 (1467 ВО II, 297); кл. ф. божє, Б(о)жє 
14 (1442 Сові. II, 716, 719; 1449 Сові. II, 747; 1462 50 II, 289; 
1466 А8 І, 60; 1468 50 II, 302; 1490 -45 І, 92; 1493 ПОСВВ 
151 зв; 1499 50 II, 421,423; -4СД VI, 3 і т. ін.); ск. н. бжє, 

бжє, бє 8 (1437 Сові. II, 709; 1445 Сові. II, 726; 1453 Сові. 
II, 766; 1454 Р 162; 1455 Сові. II, 769, 770); бо(г), богь 2 

(1412 Р 81); ск. н. бь, бь 6 (1388 Р 39; 1401 Р 64; 1411 
Сові. II, 638; 1433—1443 АРМ; 1436 Сові. II, 707; 1457 
Сові. II, 811). 

*БОГЬ2 ч. (1) (назва річки) Південний Буг; и мьі єсмо 
ему и записали... скла оу крємєнєцкой волости на имА: 
Цєцєновци, а Красилов на Случи, а Захаровци на Богу 
(Луцьк, 1444 Л5 І, 40). 
ФОРМИ: місц. одн. на Богу (1444 /15 І, 40). 
*БОГЬДАНТ> див. БОГДАНЬ. 
БОГЬ див. БОГЬ1. 
БОДАКИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) Бодаки: 

А мне... достали сА тьіє села на имА: Олєксинець... а Бо¬ 
даки (Вишнівець, І482 АЗ І, 81). 
ФОРМИ: наз. Бодаки (1482 АЗ І, 81). 
БОДЄ див. БОД'й. 
*БОДЄНКОВЬСКИИ ч. (1) (особова назва): я волчько 

боде(н)ковьскии исвоими дє(т)ми... вьізнаває(м) си(м) 
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свои(м) листо(м)... и(ж) есмо то оучинили... длА бо(л)шаго 
оужитку нашєго (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. бодє(н)ковьскии (2-а пол. XVст. СПС). 
БОДЄЩИ, БОДЄЩЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському 

князівстві): того ради и г(с)во ми, даемь... нмєнуємаа села 
на побрать три села на имА нвгомирєщи и юрчєщи и бодєщи 
(Сучава, 1443 ДГСПМН); ми стєфа(н) воево(д)... знамени¬ 
то чини(м)... ожє... дали єсми сє(с) ли(ст)... на то оу трїє(х) 
монастирски(х) села що прислоухаю(т) кь монастирю име- 
нємь сєламь бодєщїи и татарїи и юрканїи на побратА... 

а оу ти(х)... г села(х) да не смВєть... ходити ни єдинії на(ш) 
оурА(д)ни(к) (Сучава, 1472 £/р«А» 530). 
ФОРМИ: наз. бодєщи 1 (1443 ДГСПМН)-, бодєщїи 1 

(1472 530); род. Бьдєщи (1443 Сові. II, 155). 
*БОДНАРСКИЙ прикм. (1) О Дворище Б од¬ 

на р с к о є див. ДВОРИЩЄ. 
ФОРМИ: знах. мн. с. Боднарская (1408 АкЮЗР І, 6). 
БОД'й, БОДЄ ч. (34) (особова назва, молд., пор. болг. 

Бода): а на то є(ст) ввра... пана боди (Сучава, 1443 Сові. 
II, 180); да осадит Бодв соби село и да оучинит соби паси- 
коу (Дольний Торг, 1466 БО І, 113); И оуставшєнаши слоу- 
ги Стан Грама и братїА єго Сима и Бодв и Богдан та за¬ 
платили... пинбзи (Сучава, 1493 СУО 6). 
ФОРМИ: наз. одн. Бодв 13 (1466 БО І, 113; 1469 БО 

I, 138; 1470 БО І, 141; 1471 ДГСМПБ; 1472 БО І, 170; 
Сові. 8. 88; 1473 БО І, 187; 1474 РГС; 1476 БО І, 209; 
1493 СУО 6 і т. ін.); Бодє 1 (1470 БО І, 153); род. одн. 
боди 13 (1443 Сові. II, 180; 1470 І, 148; БО 11,310; 
0/Д«И» 522; 1471 БО І, 164; 1472 £>/Д«Л» 528; Сові. О. 
26; 1473 БО І, 182; 1475 БО І, 204; Сові. О. 4 і т. ін.); 
БодБ 2 (1489 БО І, 374); бодн І (1471 ОІП«А» 525); дав. 
одн. Боди 3 (1466 БО І, 113; 1493 СУО 6); БодБ 1 (1493 
СУО 6). 

*БОЄРИНЬ див. БОЯРИНЬ. 
БОЖЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

тА(м) мьі видввш<є> и(х)... слоужбою до на(с)... дали 
єсми и(м)... села на имВ кьлнмьнєщи... и божєщи (Сучава, 
1448 Сов і. II, 316). 
ФОРМИ: наз. божєщи (1448 Сові. II, 316). 
*БОЖИИ див. БОЖЇИ. 
БОЖЇИ прикм. (848) а) (який походить від бога) божий 

(32): своимь тьівуномь приказуємо судово церковоньїхо не 
судити, ибо мирскимо не гтросчено ото закона Божьія досту- 
поватьіся во гьіе радь] (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3); 
тогдьі мої имвємь на его землю потАгнути, на землю королА 

оугороского, з бжиєю помочїю, и чинити што коли будє(м) 
болше мочи оучинити нашєго господар А, королА польского 
двлА (Дольиий Торг, 1411 Со5(. II, 638); єстли бьі св при- 
годило с которого допоущєнїА божїєго... иж бьі МЬІ от нв- 
которого нєпрїятєлв моцнєго... та воидємо ис нашєи зєм- 
ли... тогди их мшюсти зємли да соут отворени нам (Гирлов, 
1499 ВО 11, 421—422); 
божа воля станет ся (2), станєт с А 

в о л А б о ж А (2) (над ким) хтось помре: а б(о)жє того 
не давай єстли сА станєт надо мною волА божА, ино кто 
ближний мой отложит тни гроши... а именє возмєт... (Ост¬ 
рог, 1488 Л5 І. 88); А если ся надь нами Божья воля ста- 
неть, ино коли хто по нашом животв со наслвдниково на- 
шихо будеть тое имвньє... держати, и они мають тьіе двВ 
копв грошей давати (Вільна, 1499 АСД VI, 3); з б о ж и о и 
в о л и (І) з божої волі; так и мьі, з божиои воли, их влас¬ 
ного двдичєваня поживами, их воли вврньїм наслидова- 
нєм послоухати заоуждь] винни єсми (Сучава, 1462 ВО 
II, 284); 
божиєи милости(І2), милости божи и (5), 

з (и з, с і) б о ж є и милости (16), и з милости 
божии (1), божїєю милості* ю (100), ми лос- 
тїю божїєю (550), за божьею милостию 
(1), з божїєю милостї ю (3) (формула, що додава¬ 

лася до титулу або імені світських і церковних правителів) 
божою милістю, милістю божою: Милостию божєю и свє- 
тоє его Богоматери, и светого Иоаньна Богослова, я Лю¬ 
ба рть Кгедеминович'ь, Луцкий и Володимерский князь, из- 
гадаль єсми самь о своюй души... хотечи душу спасти 

(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1ЛП, 1); Бжіи мл(с)ти мьі кнАзь 
федорь любортовичь чинимь сввдочно и знаємо... ажє што 
пань данило задеревецкии дажбоговичь замВнильсА сельї 
ис воитомь ись зудечовьскимь (Зудечів, 1411 Р 78—79); 
мьі болєславь инако швитрикгайло з божьеи мл(с)ти кнАзь 
чєрниговскии и нньі(х) знаємо то чини(м)... ажє даровали 
єсмо и даємь слузВ нашєму юркови козєнАти на своємь 

сєлв на хватовцєхь н копь рускои личбьі краковскои 
монвтьі (Коломия, 1424 Р 102); прєна(і)Аснвишєє кнАжА 

и па(н) казимирв (1), з бжїєю мл(с)тїю, коро(л) полски, 
господарь нашь мл(с)тивьш, иа(с) напомАноу(л) (Хотин, 
1448 Сові. II, 733); по(д)пнсана бьість сия капли (ца пове- 
лвнї)емь великодержавного короля пресветлого казимира 

за божьею млтию короля польского (Краків, 1478 ОБРН 
130); Божьїю милостію и господара нашого здоровьємь 
великого короля Александра, мьі князь Михайло Ивано- 
вичь Юрьевичь прьідалнсмо на храмь Пречистой Богома- 
терьі землю бортную Измаловскую (Мстиславль, бл. 1500 

АСД II, №4); безіаіего Ь о ± і ргікагапі (1) 
див. *ОЕ$іАТЕКО; 

б) (присвячений богові) божий (22): Тьіе вси села, огь 
нась ку церкви -Божой приданьїе, маеть держати госпо¬ 
динь богомолець нашь Климентьій, владьїка Луцкий и Ост- 
розскии (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3); Биль намь чо- 
ломь игумень Пречистей богоматери зь Пустьгнки, абьіх- 
мо ми призволили имь людей за себе призвати и нановв 
за собою посадити на церковнои земли, которая кь той 
Церкви Божей Пречьістей Богоматерьі прислухаеть (Мсти- 
славль, 1500 АСД II, № 3); 
божая служба (1) богослужіння, відправа: Про 

то я... записала єсми... к манастьіру... село Корчичи... 
и зо всими тими доходи, што коли предкомь нашимь тие 
Корчичане давали и намь самимь, а по тому игумену Спас- 
кому Андрею... ижь бьі себв дер жаль попа, ижь бьі кож¬ 
ного дня не вмешкала Божая служба (Кобрииь, 1401 
АкВАК III, 2); 

в) (про рік християнського літочислення) божий (6): на 

то жь дали єсми грамоту (с)и... подь лєтьі бьими а. ю 

и т. п. з. є м(с)цА ноАбрА оу в и днь (1) (б. м. н., 1387 
СП № 12); А псань у Вилни, априля мвсяця ЗО день, 
индикть 14, лвта Божего тисячного чотириста пятдесят- 

ного и первого (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); Пса(н) оу 
вилни лвта б(ж)иєго... чотириста дєв.Атьдєс.Ать дєв.Атого 
(Вільна, 1499 ГОКІР)', 

г) (у присвійному значенні) божий, бога (33): \уо і те 
Во^іе зіапзіа (Луцьк, 1388 ХРЬ 103); про ть жь Азь... 

присАгль єсмь бгу и мтцВ божиюи и оусв(м) свАтьімь 
(Кременець, 1434 Р 130); ми... І о Стєфан воєвода... сь 
вьсвми пани радними... присвгаємь и слюбоуем... прєз 
бога живаго и матци божїи... иж от тьіх мВсть наперед 
сь... кралєм полскьім... и из землвмьі их... а мьі имаемо 
имБти и ховати вАчнїи... мир и покоуи (Гирлов, 1499 ВО 
II, 419—420); 

д) (який виступав від імені бога) божий (2): А пак кто 
св пєрєкоусит (раздр)оушити нашєго даанїА и потврьж- 

дєнїА, тот да ест проклАт от господа бога... и от кд пророк 
божїи х (Сучава, 1488 В О І, 348—349); а ктосА пєрєкоуси(т) 

раздрушити... дааиїа ... то(т) да є(ст) проклА(т) о(т) га ба... 

и о(т) кд проро(к) бжїи(х) (Сучава, 1488 ДГСВМЩ); 



божій — 108 — божій 

е) (про хрест) святий (1): Ино єсми оучьіниль мой листь 
твоей милостн... и прьісєгаль єсми самь... на святоє євань- 
гєлиє и на крьсту божомь, и на томь листе прьюєгаю, ко- 
торою намь дали посли твоєй милости, тою присегою єсмо 
присягали твоєй милости... и зємяномь твоєй милости 
(б. м. н., 1496 ВО II, 402); 
божиє дерево (2), д р є в о божїе (І) святий 

хрест: присАгль есмь бгу и мтць божиюи и оусв(м) свАтьімь 

и на бжиє дерево и поцблова(л) есмь бжиє дерево (Креме¬ 

нець, 1434 Р 130); ми нлїа воєвода... знаменито чнни(м)... 
како намисковь наши(х) наслидоуючи... пану владиславо- 
ви, по(л)скомоу кролювьі... оучєра... вири правом голдь 

првзь оурьдь присьги, тими слови, доткноувшисА стго 

крижа и дпєва бжїа я илїа воєвода... присьгаю и обицоую 
сА... вйрєнь хочю бити (Львів, 1436 Сові. II, 697—698); 

є) (відданий богові) божий, бога (2): Азь рабь бжїи... 
имєнемь стефань по прозвищоу винць коупи(х) сь тєтрає- 

у(г)ль за своЖ циіЖ (б. м. н., 1401 ЗКЄ)\ Сє азь рабь бжїи 

кнзь ан(д)рє(и) владимирови(ч) приьз(д)иль есмь вь кїезь 
(Київ, 1446 Р 154); 
О Б о ж а я мати (І) церква, побудована на честь 

богоматері: и я... записую Пресвятой Божей Матери 
Земенского села по своей души Марков Ставь (б. м. н., 
XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27); божеє нарожєниє1 
(19), н а р о ж в н и є б о ж є є 1 (2), б о ж о є нарож- 
д е н ї є (1) (початок християнського літочислення) на¬ 
родження Хрнста: а писана грамота... оу день свАтого яку- 

ба по божии нарожєни, тисАча лить, т льт, шєстьдесАт 

а лвта (Судомир, 1361 А 02 6); писань в Троцохь подь льтьі 
Божиего нароження тьісеча чотириста деветдесять осмое 
месеца Сентебрий (!) пятнадцатьій день (Троки, 1498 
ГВКОО); б о ж є є нарожєньє2 (3), нарожь- 
ньє божеє2 (І) (назва церковного свята, також ка¬ 
лендарна дата) різдво: Коли би сА то дьяло около свлта 
нарожвнья бо(ж)єго оуже проминоулого тогдьі коли єсмо 
очивистє с вами оу кнАзьствб вєлико(м) бьіли (Брест Куяв- 
ський, 1447—1492 ЛКБВ); Ино от того днА до Божего 
нароженья взАли єсмо полтрети копи грошей без дву гро¬ 
шей, а от Божяго нароженя до середопостья мито взАли 
єсмо дванадцать копь и осмь грошей (б. м. н., 1497 і 1498 
АЛРГ 79); божьє рож єство (3) (початок хри¬ 
стиянського літочислення) народження Христа: А писана 

грамота тисАча ль(т) по бжьмь рожєствь т лв(т) о ль(т) 

и одно лв(т) (Львів, 1370 Р 18); оу льто божєєго (І) рожє- 

ства а чноє гипии писано листо оу луцкоу (Луцьк, 1388 

Р 37); а писано листо... оу льто бжоєго рожєства а и тпй 
(Сучава, 1388 8Ь); В о г е і е ї і І о (1) причастя, святі 
дари: Как ге і Іуші гагу, кисіу Каіііа згІаЬ ісЬ, сегк\уі 
паьгу гіліі, Вогеіе Шо шуутаіа, тесга па гіетііи, поЬату 
Іорїаіі (Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 141); другая 
матка божья (2) див. МАТКА1; изчАтьА мат¬ 
ки божьєи (І) див. *ИЗЧАТЬЄ; матка божья 
(2) див. МАТКА Шматки божии (3),матки бо¬ 
жии пєрвое (5), пєрвов матьки божиь 
(1) див. МАТКАнарожєниє сина божого 
(4) див. *НАРОЖЄНИЄ; Покрова Матере Бо¬ 
жо е (1) див. ПОКРОВА; рож єство матки бо¬ 
жии (1) див. РОЖДЄСТВО; оучинити правду 
б о ж ї ю (І) див. ОУЧИНИТИ 1 ; чєловбкьбожии 
(1) див. ЧОЛОВ'БКЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Божій, бжїи (1446 Р 154); род. одн. 

ч., с. божьєго, б(ж)ьєго, божьєго 6 (1388 Р 41; 1400 Р 62; 
1401 Я 64; 1478 ОБРН 131; 1492—1493 ПВФЧ); ЬоіеЬо, 

Божего, бо(ж)єго, 6о(ж)є(г) 6 (1388 2РЕ 108; 1447—1492 
ЛКБВ; 1451 АкЮЗР II, 106; 1490 ЗХП 136; 1497 АЗ 
I, 112; 1497 і 1498 АЛРГ 79); божиего, божїєго, бжїєго 
б(ж)иєго 4 (1448 Сові. II, 733; 1498 ГВКОО; 1499 В О II, 

421; ГОКІР); божьА, бьА, бікья 5 (1366 Я 12; 1375 Я 20; 
1398 ЗЛЄІК; 1411 Я 80; 1478 АЗ І, 76); божія 1 (1438 

ОБРН 121); божьія 1 (1322 АрхЮЗР І/VI, 3); бжоєго І 

(1388 ЗЬ); божєєго І (1388 Я 37); Божяго 1 (1497 і 1498 
АЛРГ 79); Ьожого 1 (1389 НЕ А І, 28); БжїА, бжїа 2 (1436 

Сові. II, 698; 1473 ЗНТШ V, 3); ск. н. бж І (1388 Я 39); 

дав. одн. ч., с. бжьему 1 (XV ст, ВС 15); Божьію 1 (1440 
АрхЮЗР І/VI, 5); ор. одн. ч., с. божїємь, божїємь, божїєм, 
бжїємь, бжїємь 5 (1453 Сові. II, 453; 1457 Сові. II, 809; 
1472 Ви І, 170; 1485 ВО II, 371); б(ж)ьимь і (1401 Я 66); 

божиімь 1 (1393 Сов і. II, 608); бжимь 1 (1370 Я 18); місц. 

одн. ч., с. по бжьюмь 5 (1377 Я 24; 1378 Я 26; 1390 Я 176; 

1391 Я 45; 1393 Я 52); по бьимь, бжьїмь 2 (1375 Я 20; 
1400 Я 61); по божии 2 (136! А 02 6; 1412 Я 81); на божомь, 

по божомь 2 (1378 З/УГД/ІЛ, 5; 1496 ВИ II, 402); по бжьи 

1 (1368 Я 15); по бжьмь 1 (1370 Я 18); ! кожиєм (1491 /СЄ); 
наз. одн. с. бжїє (1473 ЗНТШ V, 3); знах. одн. с. божоє, 
божьє, бжьє, бж(с)ьє 12 (1388 Я 44; 1399 Я 59; 1403 ДГМ; 

1412 Я 81; 1415 Я 86; 1424 Я 99; 1433 Я 124; 1436 Сові. 

II, 706; 1461 А5 І, 53; 1487 РИБ 227 і т. ін.); божиє, бжиє, 
Вохіе 10 (1388 2РЕ 103; 1393 Сові. II, 607; 1408 АкЮЗР 
I, 6; 1433 Я 120; 1434 Я 130; 1448 Сові. II, 737; 1462 ВО 
II, 283; 1485 ВО II, 371; 1499 ВО II, 419); боже 5 (1451 
АкЮЗР II, 106; 1454 АЗ Ш, 9; 1463 АЗ 1, 54; 1492 .45 
I, 244; 1499 А5 І, 117; АСД VI, 2); божоє ! (XV ст. 
АрхЮЗР 8/ІУ, 27); Вогеїе 1 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); 
наз. одн. ж. божїа 1 (1467 ВО II, 297); Божая, божа А З 
(1401 АкВАК III, 2; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1488 АЗ І, 
241); божья, Божья 2 (1493 ОПВВ 152; 1499 АСД VI, 3); 
божА 3 (1488 АЗ І. 88; 1489 АЗ І, 69); род. одн. ж. божїєи, 

бжиєи, бжієи, бжиєї 9 (1402 Сові. 11,621; 1411 Я 76; 1433 
Я 122, 123, 124; XV ст. ВС 10; 1499 50 11,419); б(ж)ьєи, 
божьєи 8 (1388 Я 39, 42; 1400 Сові. II, 619; 1404 Сові. II, 

625; 1424 Я 99, 102); божии, божїи, бжїи 6 (1404 Сові. 
II, 625; 1411 Я 78; 1439 Сові. II, 712, 713; 1453 Сові. II, 
453); божоє 4 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1389 РЕА І, 26; 
1408 АкЮЗР І, 6); божьЬ 2 (1403 ДГМ; 1421 Я 92); бжьє* 
1 (1436 Сові. її, 706); Божей, божей 3 (1393 Сові. II, 607; 
1408 АкЮЗР І, 6; 1440 АрхЮЗР І/УІ, 5); Ьогеу 2 (1395 
01 166; 1407 АрхЮЗР 8/1, 3); 6ожиои 2 (1462 ВО II, 283, 

284); божи£, бжий 2 (1409 Я 75; 1418 Я 89); Ьогі. бжи 
З (1388 2РЕ 103; 1392 Сові. І, 7; 1497 і 1498 АЛРГ 79); 
божєєі 1 (1393 Сові. II, 607); бо(ж)єє 2 (1492—1493 ПВФЧ; 

1498 АЛРГ 83); ск. н. бьє 2 (1393 Я 51; 1394 Р 53); б(ж)ьє 
2 (1399 Я 59; 1402 Сові. II, 623); 6(ж)а 1 (1433—1443 

АРМ); дав. одн. ж. Божей, бо(ж)єи, бжєи II (1435 Я 133; 
1440 АрхЮЗР І/VI, 5; 1444 АрхЮЗР 1Д/І, 8; 1447 
АрхЮЗР 8/1V, 11; 1467 СП № ІЗ; 1470 АЗ І, 67; 1488 АЗ 
І, 241, 242; 1489 А5 І, 89; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27; 1500 

АСД II, №3); божой, бжой 4 (1322 АрхЮЗР 1 /VI» 2, 3; 

1376 Я 22; 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); божїи, бжїи (1446 
ШЯ«А» 485; 1458 Я 169; 1462 ВО II, 292; 1499 ВО II, 
420); божиюи І (1434 Я 130); Бжїеи 2 (1471 П/Я«Л» 527; 
1472 АрхЮЗР 1/ІУ, 5; 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158); ск. н. 

бьи І (1375 Я 20); знах. одн. ж. б(ж)ию, бжїю 4 (1457 
Сові. II, 809; 1498 ЧІАФ; 1499 ГОКІР)\ божую 1 
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(1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); б<о>жєю 1 (1443—1452 А5 І, 39); 

Єожью 1 (1421 Р 92); ск. н. бжї 1 (1440 Р 142); ор. одн. ж. 

божїєю, бжиею, бжиєю, бжїєю, бжїеж, Ьогі 450 (1361 А 02 6; 
1378 ЗНТШ І.І 4; 1398 ДГПМ; 1407 Соаі. І, 56; 1415 Сові. 
І, 116; 1426 Сові. І, 178; 1443 Сові. II, 126; 1473 ВБ І, 186; 

1489 Сові. 5. 133; 1500 Сові. 8 . 233 і т. ін.); божїю, бжию, 
бжию 120 (1409 Сові. І, 64; 1428 Сові. І, 209; 1441 БВАс 
34; 1452 Сові. II, 425; 1456 Сові. II, 582; 1458 0/Я«Л» 
513; 1459 Р 174; 1499 ВО II, 130; 1500 АЛМ еип. 2, 

58 і т. ін.); божьєю, бьею, бжьєю 18 (1375 Р 20; 1378 
Р 25; 1395 Сові. II, 611; 1408 Сові. II, 630; 1427 Р 108; 
1445 ЗНТШ СХУ, 19; Р 150; 1447—1492 ЛКНКВ; 1451 

ДГШХ; 1478 ОБРН 130 і т. ін.); божєю, бо(ж)єю, бжею 
18 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1; 1388 Р 36; 1430 АрхЮЗР 8/IV, 
7; 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1447—1492 ЛКБВ; 1451 А5 
1, 44; 1483 Л5 І, 82; 1489 А5 1, 89; 1496 ПСВВ 192 зв.; 
1499 Л5 І, 117 і т. ін.); божю, бо(ж)ю, бжю 21 (бл. 1429 
Р 114; 1444 45 І, 39; 1487 45 І, 87; 1495 ВК; 1496 ВМКФС; 
ПЧФГ; 1498 ГВКОО; 1499 АЛРГ 94 і т. ін.); божью, 
бо(ж)'ьк) 11 (1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12; 1452 АрхЮЗР 
8/IV, 60; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20; 1487 АМЛ; 1489 
АКВ; АМВ; 1493 АЛРГ 55; 1494 РИБ 560; 1495 РИБ 
601; 1496 ВБ II, 407; 1497 РИБ 683); божьєю 7 (1445 
АкЮЗР І, 17; 1446 АкЮЗР І, 18; 1452 АкЮЗР І, 20; 
1493 ОПВВ 152; ПОСВВ 151 зв.; 1494 ВБ II, 387; 1498 
ВБ II, 409); божою, Ьогоіи 7 (1410 АкВАК XI, 5; 1438 Р 
140; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 16; 1459 ЗНТШ XI, ІЗ; 1478 
АрхЮЗР 4/1, 8; 1487 45 І, 240; 1498 ГВКЛ 22); божїєА 
1 (1436 Сові. І, 454); в(о>2уїеіи 1 (1403 ОБ 156); Божїа 
1 (1403 ДГМ)-, бжїєн І (1455 Сові. II, 549); бжїи 1 (1467 
МІН. Бос. 125); божеє 1 (1498 АЛРГ 83); Боі. ьію 1 (1500 

АСД II, № 4); бєєю 1 (1388 З Б 678); роб. мн. божїих, 
бжїи(х) 2 (1488 ВО І, 349; ДГСВМЩ); ! Ьогі 1 (1388 
2. РБ 105); знах. мн. ж. Божия (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); ор. 
мн. бьими (1387 СП № 12). 
БОЖНИЦА ж. (2) божннця, синагога: На которьіхь 

тихь плацахь над Городницею божница ихь... стоить 
(Вільна, 1389 РЕА І, 27). 
ФОРМИ: наз. одн.. божница (1389 РЕА І, 27); рад. одн. 

божницьі (1389 РЕА І, 27). 
*БОЖОВСКИИ прикм. (2) (ігор. Божовь у Подільській 

землі): а сеиожати от Божовское границьі до Олзаровское 
границьі (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18). 
Божовский ста вії (І) (назва ставка у Поділь¬ 

ській землі): под Божовскимь ставомь половина болота 
(б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18). 
ФОРМИ: ор. одн. ч. Божовскимь (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 

18); род. одн. ж. Божовское (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18). 
*БОЖОКЬ ч. (1) (назва лівої притоки Південного Бугу): 

мьі великий кн(я)зь Швитрикгаил... чиним знаменито... 
иж оузрєвше єсмо верност... н<а)ш(о)го... слуги... мьі 
есмо ему и записали... сьла оу крємєнєцкой волости на 
имА... Котюжиици на Божку (Луцьк, 1444 АЗ 1, 39—40). 
ФОРМИ: місц. одн. на Божку (1444 АЗ І, 40). 
*БОЖЬИ див. БОЖЇ И. 
*Б0ЖЬІИ див. БОЖІ И. 
* БОЖБИ див. БОЖЇ И. 
*БОЗИАНЄ див. БОЗЇАНЇИ. 
*БОЗЇАНЄ див. БОЗЇАНЇИ. 
БОЗЇАНЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тбмь мьі... далижє и потврьдили єсми ємоу... села... 
рєтєзещи и на врь(х) брьлазела бозїанє (Васлуй, 1436 
Сові. І, 475); А хотарь томоу сєлоу да ест по оусимь ста¬ 
рим хотарємь... и от Бозиан (Сучава, 1467 ВО І, 119). 
ФОРМИ: наз. бозїаиїи (1446 Собі. II, 247); род. Бозиан 

(1467 ВО І, 119); знах. бозїанє (1436 Сові. І, 475). 

*БОЗЇОВЬ прикм. (І) О роункь Бозїовь див. 
♦РОУНКЬ. 
ФОРМИ: род. одн. Бозїова (1491 ВО І, 473). 
! БОЗО див. БЄЗ. 
*БОЗОВЬ прикм. (1) Л пасика бозова див. 

ПАСИКА 1. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. бозова (1453 Сові. II, 445). 
БОИКОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прї- 
идо(ша)... Тома и сестра єго Сорнць... и продали... поло¬ 
вина село на имй Боиковци (Сучава, 1489 ВО І, 366—367). 
ФОРМИ: наз. Боиковци (1489 В О І, 367). 
*БОИІЦЄ с. (і) (назва місцевості у Молдавському кня¬ 

зівстві): ми стєфаиь воєво(д)... чинимо знаменито... понє- 
жє... потврьждаемь нашь монастирь о(т) ньмца... и дали 
єсми прАдрєчєнномоу монастирю єдинь монастирю оу бои- 
щи, гдє била кєлїа влдкЖ носифова (Васлуй, 1446 Со5^. 
II, 263). 
ФОРМИ: місц. одн. о у боищи (1446 Сові. II, 263). 
! БОКОВИНОУ (БУКОВИНОУ) див. БУКОВИНА. 
^БОКОВИМИ мн. (І) (назва села у Волинській землі): 

Писан оу Боковичох (Боковичї, 1496 А5 І, 245). 
ФОРМИ: місц. оу Боковичох (1496 АЗ І, 245). 
*БОЛБОО£ ч. (1) (особова назва): а панове наши по 

имєню... па(н) бо(л)босн постє(л)нн(к) (Васлуй, 1456 9СФ). 
ФОРМИ: наз. одн. бо(л)босЬ (1456 9СФ). 
*БОЛВАНЄЦЬ ч. (1) (назва річки у Подільській землі): 

ми великий кнзь витовть дали есмо сюю нашу грамоту 
бєдриху што держить о(т) нась двь селищи одно сволочи- 
гачи а другоє вєрхь болванпА оу смотрицкои волости 
(Турейськ, 1429 Р 112). 
ФОРМИ: род. одн. болванцА (1429 Р 112). 
*БОЛГАРИН'Ь див. БЛЬГАРИНЬ. 
*БОЛДА ч. (1) (особова назва, молд. болд «верх»): А хо¬ 

тарь томоу сєлоу... до пояна Болди (Сучава, 1473 ВИ І, 
183—184). 
ФОРМИ: род. одн. Болди (1473 Вй І, 184). 
Див. те БОЛДОРЬ. 
БОЛДОРЬ, БОЛДОР, БОЛДОРЬ, БОЛДОУР ч. (139) 

(особова назва): тьм-ь ми видАвшє правоую и вВрноу(ю) 
єго слоужбоу до на(с)... дали єсми емоу... село... що ємоу 
продаль слоуга на(ш) пань ива(и) болдорь (Нямц, 1443 
Сов і. II, 119); БоАрїн аноумє... Болдоур вист... ШандрБ 
комисоул (Сучава^ 1491 ВО І,_453); А на то єст... в. п. Бол- 
дора дворника (Ясси, І500 ВО II, 175). 
ФОРМИ: наз. одн. Болдор, болдорь, Болдорь 4 (1443 

Сові. II, 119; 1487 ВО І, 312; 1499 ВО II, 425, 444); Бол¬ 
доур 2 (1491 ВО І, 453, 464); род. одн. Болдора, бо(л)дора 
104 (1486 ВО І, 290; 1487 ВО І, 292; 1488 ВО І, 318; 1489 
ВО І, 367; 1490 Сові. 3. 142; 1491 ВО І, 459; 1492 ВО 
І, 511; 1493 ВО 11,6; Сові. 3. 176; 1500 ВО II, 175 і т. ін.); 
Болдоура, бо(л)доура 28 (1479 ВО І, 222; 1489 Сові. 5. 
133; 1490 ВО І, 388; 1491 ВО І, 449; 1492 ВО І, 506; 1494 
ВО II, 37; 1495 ПГВСР; 1497 ВО II, 109; 1499 ВІЗ II, 
136; 1500 Сові. 3. 231 і т. ін.); ! бо(н)дора 1 (1488 
ДГСВМЩ). 
Див. ще * БОЛД А. 
БОЛЕ, БОЛЕЙ, БОЛ'й, БОЛ^Й присл. в. ст. (6) 

більше (5): Юрєи пьіталь фра(и)цика ка(к) би давно ємоу 
позьічнль фра(н)ци(к) о(т)повєда(л) ємоу болє нижьли 

чєтьіри льта (XV ст. ВС 22); мьі оуставлАемь аби то(г) 
боле нє било (XV ст. ВС 25); 

тимь болви(І) тим більше, тим паче, ще більше: 
Мьі велики князь Швидрикгяль... чинимь знаменито... 
ижь видьеь... службу ... пана Богуша Оверкича Тимоха, 
которьш будучи... роду зацного ... а хотбчи тимь болБн 
рьщерства своего доказовати, до земли и панства нашого... 
значне и оказа(ле) вьібхаль... Атакь мьі... его... прьіймуемо 
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и прьіяли есмо, яко человвка зацного, родовитого и рьі- 
церского (Луцьк, 1438 Р 140). 
Див. ще БОЛШЄ. 
Пор. НАБОЛЄИ, НАИБОЛШЄ. 
БОЛЄСЛАВЬ ч. (2) (особова назва): Мьі болєславь 

инако швитрикгайло з божьєи мл(с)ти кнАзь чєрниговскии 
и иньі(х) знаємо то чини(м) ... ажє даровали есмо... слузв 

нашєму... н копь рускои личбьі (Коломия, 1424 Р 102). 
ФОРМИ: наз. одн. болєславь (1424 Р 99, 102). 
БОЛЄСТРАШИЦКИИ прикм. (3): А писаль привильє 

сє поповичь болєстрашицкии имєнємь дєячковичь васи- 

лювь снь поповь кость проузвищємь сорочичь (Перемишль, 
1366 Р 12); А писаль грамоту костько дьякь болєстрашиц¬ 
кии (Перемишль, 1378 Р 26). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. болєстрашицкии (1366 Р 12; 1377 

Р 24; 1378 Р 26). 
Пор. *БОЛЄСТРАШИЧИ. 
*БОЛЄСТРАШИЧИ мн. (1) (назва міста у Перемишль¬ 

ській землі): а писаль грамоту писарь пана старостьшь 
дьякь изь болєстрашичь имєнємь дьячковичь (Перемишль, 
1359 Р 10). 
ФОРМИ: род. болєстрашичь (1359 Р 10). 
*БОЛЄСТЬ ж. (1) <0> имати смертную бо- 

л є с т ь див. ИМАТИ 2. 
ФОРМИ: знах. одн. болєс(т) (1453 Сові. II, 766). 
БОЛКОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): Сє жє придаль 

юрьиї болковичь и своєю братьєю к цркви стму николв 
землю пашную (б. м. н., бл. 1350 Р 8). 
ФОРМИ: наз. одн. болковичь (бл. 1350 Р 8); дав. одн. 

болковичю (бл. 1350 Р 8). 
*БОЛ КОУНОВЩИНА ж. (10) податок на вола (бов¬ 

куна): а вси тьіє люди... бо(л)коуно(в)щиноу дають с вола 
по три гроши (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92). 
ФОРМИ: знах. одн. бо(л)коуно(в)іциноу, бо(л)коуновь- 

щиноу (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв., 91, 91 зв., 92). 
*БОЛНИЦА див. *БОЛЬНИЦЯ. 
*БОЛНИцКИИ прикм. (1) що стосується монастир¬ 

ського притулку для хворих: Я макси(м) харитонови(ч) 
горкавьі(и) мВщани(н) киє(в)ски(и)... прода(л) єсми мВст- 
цо своє коморноє на мвстє подлє болницкоє коморьі Ори- 
нв андрвєвв жєнв (б. м. и., бл. 1500 ПИ № 2). 
ФОРМИ: род. одн. ж. болницкоє (бл. 1500 ПИ № 2). 
БО ЛОБАНЬ ч. (2) (особова назва): Я Гринко Болобань 

вьізнаваю то симь моимь листомь... штожь продаль есми 
имвне своє... пану Федку Юнковичу (Володимир, 1440— 
1492 АкЮЗР II, 105); приеждчаль (и) (!) кь намь земяие 
наши... Баско и Ивашко Гринковичи Болобаньї (Троки, 
1498 ГВКОО). 
ФОРМИ: наз. одн. Болобаиь (1440—1492 АкЮЗР II, 

105); наз. мн. Болобаньї (1498 ГВКОО). 
БОЛОДОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): твмь мьі видввшє єго... службу... жаловали єсмьі 
єго особною нашєю мл(с)тїю и дали єсмьі ємоу... двв селв 
на има болодовци и вьшнАа чєриавька (Сучава, 1412 
£/Р«Л» 440). 
ФОРМИ: наз. болодовци (1412 ОІЯ«А» 440). 
♦БОЛОНЬЄ див. *БОЛОНЬЄ. 
* БОЛОНЬЄ с. (2) оболоння, оболонь: пришодьши пе¬ 

ре (1) наше обличьє... фанасии (так.— Прим, вид.) влдка 
пєрємьішльскии... продаль єсть... два дворища... яко 
самь дєржаль и зємлєю и свиожатьми и с лугомь и з бо- 
лоньємь (Перемишль, 1391 Р 45); а поля єсмь ему дали... 
от могили к Стьіпову болонью (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 
8/1V, 10). 
ФОРМИ: дав. одн. болонью (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10); 

ор. одн. болоньємь (1391 Р 45). 
БОЛОТО с. (52) болото (48): я Любаргь Кгедеминовичь... 

записаль есми и даль село... зь лесьі и болотьі подь лесомь... 

а стерегуть пущьі нашое ... на болоте речьки Лютьїцьі 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1—2); пани хонька... оуздала 
єсть тоть мунастьірь... и зємлєю... и з болотьі и сь рвками 
(Перемишль, 1378 Р 26); мьі алєксандрь воєвода ... чинимь 
знаменито... ожє... дали єсмьі монастирєви... о(т) оусти 
шоумоуза болота що би никто смвль ловити (Сучава, 1409 
Сові. І, 69); мьі... швитрикгаиль... чини(м) знакомито... 
ижє ... даємь и дали єсмо... село... пану андрвю... и со 
млиньї и с мьітьі И з болотьі (Київ, 1433 Р 118—119); а хо- 
тар томоу сєло... вьіше брод могила коупана, та на болото 
подлисстолпь (Сучава, 1492 Сові. 3. 162); 
болото волчискоє (1) (назва місцевості у Волин¬ 

ській землі): А коу томоу придаль єсми... землю пашноую 
и бортноую и з синожатми... и болото волчискоє попоу 
косити до граници и до конца лвса волчиского (Перевали, 
1440 Р 142); болото криваА (1) (назва місцевості у 
Молдавському князівстві): пакь оу то(м)...дали и приложили 
єсмьі о(т) на(с)... монастироу о(т) нємца болото криваА и озе¬ 
ро, на имв по(д) доубровка (Ясси, 1500 Сові. 5. 230); Ьоі о і: о 
РоіесЬ о V/ а ] а (1) (назва місцевості у Волинській землі): 
Му \УіІо1сІ... сгупешу гпашепііо... іг сіаіі іезто зіигі 
па$20тпи Ра\\4ики Ио\уоз1а\усот гешіеу \то1упзкоу Кусі- 
киіи па гусе 5етепо\усе у па Ьоіоіі Ро1есЬо\ууі (Ужів, 
1421 А5 І, 27); Ситноє Болото (І) див. *СИТ- 
НЬІИ. 
ФОРМИ: наз. одн. болото (1459 АрхЮЗР 8/IV, 18); 

род. одн. болота 6 (1409 Сові. І, 69; 1429 Сові. І, 269; 1459 
АрхЮЗР 8/ІУ, 19; 1492 Сові. 3. 162); знах. одн. болото, 

бо(л)то (1429 Сові. І, 280; 1440 Р 142; 1443 Р 145; 1478 
АЗ І, 76; 1492 Сові. 5. 162; 1500 Сові. 3. 230); ор. одн. 
болотомь (1429 Сов і. І, 280; 1443 Р 145); місц. одн. па 
Воіоіі 2 (1420 АЗ І, 25; 1421 АЗ І, 27); на болоте 1 (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 3); род. мн. болот (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, II); 
ор. мн. болотьі ЗО (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1361 АСІ 7; 
1377 Р 24; 1390 Р 176; 1418 Р 89; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 
1445 Р 150; 1465 АЗ І, 57; 1490 ЗХП; 1492 АЛМ ЗО і т. ін.); 
болотами 1 (1491 ВИ І, 404); місц. мн. на (по, оу) болотах 
(1453 ПГОВ). 
Див. ще БЛАТО, *БЛОТО. 
*БОЛОХОВЬ прикм. (1) О п о л є болохово див. 

поле 1. 
ФОРМИ: род. одн. с. болохова (1433 Р 125). 
*БОЛОЦІЬ див. БЬЛОШ. 
*БОЛУТАНЕ мн. (І) (?>: Пишеть король... абьі Пет¬ 

ру гь не вступаль ся вь тьш люди, на имя... вь Мартьіна 
зь двтьми Гордеевичовь, а вь Селивона, а вь Турка зь 
двтьми Болутань (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: род. Болутань (1498 АЛМ 169). 
*БОЛЧЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): твмь мьі видввшє... єго слоужбоу... дали єсмьіємоу... 
села на имВ... бльжєщи... и б(о)льчещи (Сучава, 1436 Сові. 
І, 467); тв(м) ($іс.— Прим, вид.) мьі видввшє є(г) правою 
и вврною службою (!) до на(с)... дали и потврьдили єсми 
ему села, на имв бєцєщи... и щєфанєщи, що проминили 
сь бєцєю и да(л) чА(с)ти жони є(г) о(т) маришєщи, за щє¬ 
фанєщи, и болчєщи (Сучава, 1455 Сові. II, 549). 
ФОРМИ: наз. б(о)льчєіци (1436 Сові. І, 467); знах. бол¬ 

чєщи (1455 Сові. II, 549). 
БОЛШЄ, ВОБ52Е, БОУЛШЄ, БОЛШЕЙ, БОЛЬШЄЙ, 

БОЛШЬ, БОЛЬШЬ, БОЛЬШЬІ, БОЛЬШЬІ присл. в. ст. 
(39) більше (32): а што може причинити болшє межи твми 
вжитки то на Своє полвпшвньє (Львів, 1370 Р 18); дали єс- 
мьі єму годлв поле што жє лежить о(т) бохурА болшє милв 
(Бохуп, 1377 Р 24); опі Ьоізге ІисІеу зоЬе паЬуіі ргоііцг 
паз (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); да нє смвю(т) 
булшє бантовати и(х) (Васлуй, 1452 Сові. II, 760); а маю(т) 
они только жь ко(р)чомь мети колько пєрєдь тьімь бьівало, 
а болшь имь тамь ко(р)чомь нємє(ти) (Краків, 1489 АКВ); 
А маеть онь сь тьіми своими посльг посьлати люди слугь 
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парьсунами только сорокь; а большьі бьі нє бьіло (Вільна, 
1498 ВО II, 412); 
б о л ш в того (6) більше того, крім того: щобьі 

платили волоскьім законом, как ест волоскьі законь, а 
боулшє того ничєго никомоу ідобьі нє давал(и) (в ориг. 
давал, бьіл.— Прим, вид.) и нє платили (Сучава, 1470 
ВО І, 140); И я есми з людми добрьши порозумель, ижбьі 
тьіе люди господарскин Мокрьічане с паномь Янчинским 
ото болшеи того тяжи не мели (Володимир, 1498 АрхІОЗР 
8/ІУ, 119); А нинє большьі того, нє вьчаль єси ему пра¬ 
вити и кь дочєрьі его прьіслаль єси отмєтьника грєчє- 
ского закону... сь тьімь штобьі она виступила зь грєчє- 
ского закону (б. м. н., 1499 ВО II, 448); болшє от 
того (І) крім того, більше того: а бо(л)шє о(т) того нє 
имаєм'Ь перепустити зло оу<чи>нити нашимь лю(д)мь оу 
корунд (Серет, 1445 Сові. II, 729). 
Див. ще БОЛЕ. 
Пор. НАБОЛЄИ, НАИБОЛШЄ. 
*БОЛШЄВО с. (І) (назва села у Галицькій землі) Бовшів: 

А осташко давндовскии корчакь з липицк спичникь з бол- 
шева знаємо чини(м) симо (!) нашимь листом!*... ажє кроль... 
казаль намь розькхатк границю... межи кутищи и межи 
полаги(ч) (б. м. н., 1419 Р 90). 
ФОРМИ: род. одн. болшєва (1419 Р 90). 
БОЛШЕЙ див. БОЛШЄ. 
*БОЛШИИ прикм. в. ст. (450) 1. (кращий, ліпший) 

більший (446): їо роман воєвода... чинимь то ввдомо... 
ожє... синове бклого драгомира... слоужили намь ис пра¬ 
вою вкрою и слоужать и єщє по них болшєє служби на- 
дьємсА (Сучава, І393 Сові. І, ІЗ); я волчько бодє(н)ковь- 
скии Исвоими дє(т)ми... внзнавае(м)... и(ж) есмото оучи- 
ннли ни жа(д)ни(м) припужєниє(м) анизвєдє(н)є(м) ни(ж)ли 
своєє доброє воли длА бо(л)шаго оужитку иашєго (Овруч, 
2-а пол. XV ст. СПС)\ а на болшоую кркпость и потвьрж- 
(д)енїє томоу вьсемоу вьішєписанномоу велкли єсмн на- 
шємоу вьрномоу паноу, гьоутоулови логофєтоу, писати 
и намоу (!) пєча(т) привксити к сємоу нашємоу листоу 
(Ясси, 1500 Сові. 3. 231). 

2. (розміром) більший (3): и тогь запись свой зь бол¬ 
ілою своєю печатью и сь печатьми пановь ради своєє ти- 
мижь нашими посли рачиль би твоя милость кь намь єго 
прислати (б. м. н., 1496 ВО II, 407); А на болшоую крк- 
<пост) и потврьждєнїє томоу вьсємоу вьішєписанномоу, 
иашоу пєчат болшоую и пєчат сьіна нашєго Богдана... вє- 
лкли есми завьсити к сємоу нашємоу листоу (Сучава, 1499 
ВБ II, 443). 

•3. (інтенсивніший) більший (1): гетііа пазга ризіа о і 
пісЬ а іут XV Ьоізго] гаїозіі Ьибеі (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
БХХУІ, 140). 
ФОРМИ: род. одн. ч. бо(л)шаго (2-а пол. ХУ ст. СЛС); 

знах. одн. ч. боулшєго (1438 Сові. II, 8); наз. одн. с. болшєє 
(1499 А З І, 118); знах. одн. с. болшєє, большєє, болш(єє), 
ЬоЬгеіе, ЬоІ52Є)е 213 (1393 Сові. II, 607; 1403 ДГАА; 1424 
Сові. І, 162; 1433 Сові. 1,350; 1443 Сові. II, 180; 1453 Сові. 
II, 446; 1467 Сов і. 8. 69; 1479 ВО II, 352; 1489 Сові. 5. 
134; 1500 Сові. 8. 234 і т. їн.); болшє 22 (1400 7?/&«Л» 
433; 1414 И/Д«А» 441; 1426 Сові. І, 178; 1435 Сові. II, 
689; 1445 Сові. II, 226; 1458 Сові. II, 815; 1463 Сові. 8. 
45; 1475 ВО І, 200; 1489 ВО І, 372 і т. ін.); боулшєє 19 
(1442 Сові. II, 101; 1453 Со5*. II, 496; 1464 ВО І, 84; 
1467 МіН. Оос. 51; 1471 ОІП«Ау> 525; 1483 Сові. 8. 122; 
1486 ОС 144; 1487 ВО І, 307; 1488 Сові. 8. 128; 1490 ВО 
І, 397; 1491 ВО І, 457 і т. ін.); боулшє, боу(л)шє 2 (1428 
Со5^. І, 207; 1490 ОС 149); наз. одн. ж. зам. знах. на бол¬ 
та, бо(л)ша (1458 МіН. Оос. 123; 1489 ПГВСА)\ род. одн. ж. 
болшоє (1393 Сов і. І, 13; 1498 АрхЮЗР 1/УІ, 4); знах. 
одн. ж. болшоую 120 (1433 Р 121; 1443 Сові. І, 127; 1455 
Сові. II, 775; 1468 В О II, 302; 1479 ВО І, 222; 1486 ВО 
I, 290; 1489 ВИ І, 368; 1490 І, 385; ДГСХМ; 1500 ВО 
II, 174 і т. ін.); болшєю 25 (1429 Сові. 1, 240; 1443 Со5*. 

II, 156; 1452 £>/Д«А» 500; 1459 ВО І, 28; 1466 ВО І 96 
1472 БО І, 172; 1473 ВО І, 184; ШКН 166; 1475 ВО І; 
204; 1476 ВО І, 209 і т. ін.); болшеи 14 (1445 Сові іГ 
231; 1446 Сові. II, 241; 1448 Сові. II, 306; 1451 Со5*. іГ 
400; 1457 С7(Р; 1462 ВО I, 54; 1468 ВО І, 126; 1479 ВАМ, 
62; ВО І, 229; Сові. 8. 99 і т. іи.); боулшєи 12 (1446 Сові 
II, 238; 1452 Со5^. II, 760; 1456 Сові. II, 583- 1458 
ПГСММЦ; 1462 ВО І, 56; 1465 £/Я«Л» 518; 1468 ВО 
І, 306; 1470 ВО І, 141; 1471 ВО І, 165; 1497 ВО II, І ІЗ 
і т. ін.); боулшєю 5 (1409 Со5*. І, 65; 1458 £>/Я«Л» 513; 
1459 ОІ П«А» 514; 1464 Сові. 8. 60; 1465 ВО І, 88); болшїи 
З (1434 ДГСММ; 1435 МЗФ; 1441 ОВАс 35); боулшоую 
1 (1452 Сов і. II, 422); болшоу 1 (1491 СУО 4); болшю 1 
(1404 Р 70); боулши 1 (1442 Со5*. II, 93); ! боую 1 (1435 
Сов і. І, 424); болшою 1 (1496 ВО II, 407); болши 1 (1453 
Сові. II, 468); місц. одн. ж. XV Ьоікгоі (1433 ЗНТШ БХXVI, 
140); знах. мн. болшїє (1472 Сові. 8. 88). 
Пор. ВЄЛИКИЙ1, *НАИБОЛШИИ. 
* БОЛШЇИ див. *БОЛШИИ. 
БОЛШЬ див. БОЛШЄ. 
БОЛЬБАСОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли 

панове... пан Дашко Каленикович, а... пан Олєхно Боль- 
басовичь (Кременець, 1469 А8 І, 64). 
ФОРМИ: наз. одн. Больбасовичь (1469 А$ І, 64). 
*БОЛЬЧЄЩИ див. *БОЛЧЄЩИ. 
*БОЛЬШИИ див. *БОЛШИИ. 
* ВОЛЬНІМ див. БОЛШЄ. 

*БОЛЬНИЦЯ ж. (6) (цсл. больница) монастирський при¬ 
тулок для хворих: маеть... господинь богомолець нашь 
Климентьій... всими церквями и ихь свесченьниками, ни- 
щихь обителми, болницами, странноприемницами радити 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/У 1, 3); и да є(ст) о(т) на(с) той 

бо(л)ници на каждоую годиноу ф аспра обрєтаАщи(м) (!) 
сА в той бо(л)иици (Сучава, 1471 ОІП«А» 527). 
ФОРМИ: дав. одн. бо(л)ници (1471 С/£«А» 527); знах. 

одн. бо(л)ницю (1471 ШР«А» 527); місц. одн. в 
бо(л)ници (1471 £>//?«_Д» 527); ор. мн. болницами (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
БОЛЬШЄЙ див. БОЛШЄ. 
БОЛЬШЬ див. БОЛШЄ. 
БОЛЬШЬІ див. БОЛШЄ. 
БОЛ^й див. БОЛЕ. 
БОЛ'йЙ див. БОЛЕ. 
БОЛ'ЬРИН див. БОЯРИНЬ. 
БОЛ'ЬРИНЬ див. БОЯРИНЬ. 
БОЛ'ЬРИНЬ див. БОЯРИНЬ. 
*БОЛЯРЇНЬ див. БОЯРИНЬ. 
! БОНДОРА <БОЛДОРА) див. БОЛДОРЬ. 
БОН ТА ч. (і) (особова назва, молд. бонт «куций»): и мьі 

вьідввшє єго... слоужбу... жаловали есмьі єго особиою 
нашєи (!) мл(с)тїю и дали и потврьдили (в ориг. потврьди.— 
Прим, вид.) єсмьі ему... єго правою о(т)нину... що вьі- 
служи(л) отець єго илїащь бонта, оу родитєлк нашєго 
(Васлуй, 1442 Сові. II, 101). 
ФОРМИ: наз. одн. бонта (1442 Сові. II, 101). 
Див. ще БОНТ'Б. 
БОН ТЄЩЇ И, БОНТЄЩИ мн. (4) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): и мьі вьідквшє єго правою и вкрною 
слоужбоу до на(с)... дали и потврьдили (в ориг. потврь¬ 
ди.— Прим, вид.) єсмьі... єго правою о(т)нину, нанмь 
бонтєщїи на стебнику (Васлуй, 1442 Сові. II, 101); а ми 
також и от нас есми дали и потврьдили тоє прьдрєчєноє 
село на имб Бонтєщи (Сучава, 1490 ВО І, 387). 
ФОРМИ: наз. бонтєщїи 3 (1442 Сові. II, 101; 1490 ВО 

І, 387); Бонтєщи 1 (1490 ВО І, 387). 
Див. ще НИЖНЇИ БОНТЄЩИ. 
БОНТИКА ч. (1) (особова назва, молд. бонт «куций»): 

мьі Стєфа(н) воєво(д)... чини(м) знаменито... ожє... слоуга 
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нашь вврньї пань тома бонтика слоужиль на(м) право и 
вврно (Сучава, 1471 ВІК«А» 525). 
ФОРМИ: наз. одн. бон тика (1471 ПІК* А» 525). 
*БОНТИНЬ прикм. (1): мьі илїа воєвода... чини(м) 

знаменито... ожє то(т) истинньш слоуга на(ш) марко снь (!) 
бонти(н) служи(л) на(м) правою вврно (Васлуй, 1442 
Созі. II, 100—101). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. бонти(н) (1442 Созі. II, 101). 
Пор. БОНТА, БОНТ'б- 
БОНТ'Б ч. (З) (особова назва, молд. бонт «куций»): И оу- 

ставшє наше слоуги Васко и Михоул Бонтв... та заплатили 
о усе исполна (Васлуй, 1495 ВО II, 40). 
ФОРМИ: наз, одн. БонтВ (1495 БО II, 40); зам. дав. 

слоугам нашим Васкови и Михоул БонтВ 1 (1495 ВИ 
її, 40); дав. одн. Бонти (1495 ВО її, 41). 
Див. ще БОНТА. 
БОНЧАК, БОНЧАКЬ ч. (6) (особова назва, тюрк. Ьол- 

сац «намисто»): мьї Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє прїидоша... слоуга наш Бончак и сестри єго Анна 
и Роуска... и продали свою правоую отниноу (Сучава, 
1494 ВО II, 36); А привилїє староє що имал Бончакь... 
оно єст оу роуки Тома (Сучава, 1494 ВО II, 35). 
ФОРМИ: наз. одн. Бончак, Бончакь (1494 ВО II, 34, 

35, 36, 37); дав. одн. Бончакоу (1494 ВО II, 34, 36). 
*БООР'£НУЛЬ див. *БОУОР'£НОУЛЬ. 
БООРЯН див. БОУОР'БНЬ. 
БОРАН1Й прикм. (1) баранячий: хто коли ємоу... 

'нагани(т) имєєть положить лоупєжь бораній (XV ст. 
ЯС 34). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. бораній (XV ст. ВС 34). 
БОРДЗО, БОРЬЗДО присл. (2) швидко (1): Люцкьіе 

справи, еслнбьі не бьіли стверженьї голосомь светковь, 
албо сведецьтвомь писма, бордзо бьівають вь запомненю 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 26); 
как борьздо (1) див. КАКЬ. 
Пор. МАИБОРЗО. 
*БОРДИНОВЬ ч. (1) (назва села у Київській землі): 

кь Житомироу село бо(р)диновь а в томь сєлє чотьіри слоу¬ 
ги (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. бо(р)диновь (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
! БОРЄШЄНИЦЬ див. *БОРШНИЦЬ. 
БОРЗЄСКОУЛ ч. (3) (особова назва, молд., мад. Ьогг 

«борсук»): мьї пєтрь воєвода... чини(м) знаменито... ожє 
тоть истинньї слуга наигь... трифу борзєску(л) служили 
намь право и вврно (Сучава, 1455 Созі. II, 549); жало- 
вали єсми єго особною нашєи милостїю, дали єсми... ємоу... 
єдно село... оу млин, щожє коупил отець єго Триф Борзє- 
скоул от Тоадєра БєцВ (Васлуй, 1497 ВО II, 112). 
ФОРМИ: наз. одн. Борзескоул, борзєску(л) (1455 Созі. 

II, 549; 1497 ВО II, 112); род. одн. Борзєскоула (1497 ВО 
II, 112). 
БОРЗОСТЬ ж. (2) поспіх: О частьі(х) простЖпка(х) бор- 

зость бьіває(т) добрая, але тая борзость о соудє(х) и в жа- 
лоба(х) имаєть бьіти разоумио ро(з)патрєна (XV ст. ВС 
17 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. борзость (XV ст. ВС 17 зв.). 
БОРИЛА ж. (1) (назва поляни у Молдавському князів¬ 

стві): твмь мьї видввшє єго право (!) и вврною службу 
до на(с)... дали єсми єму оу нашєи зємли... єдна полвка, 
на имв борнла (Сучава, 1443 Созі. II, 155). 
ФОРМИ: наз. одн. борила (1443 Созі. II, 155). 
*БОРИЛЄСКОУЛЬ ч. (1) (особова назва, молд., пор. 

болг. Борил): Мьрина Лолкь, дочка Іоаньїша Борилє- 
скоула... проминвла сь господство ми своа праваа отнина 
(Сучава, 1481 ВО І, 248). 
ФОРМИ: род. одн. Борилєскоула (1481 ВО 1, 248). 
*БОРИЛЄЩИ див. БОРИЛЄЩЇИ. 
БОРИЛЄЩЇИ мн. (5) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): А тоє село бил коупил Трифо Гьлкошв от Бори- 
лвщи (Сучава, 1480 ВО І, 237—238); Мьрина Лолкь... 

проминвла сь господство ми... два села на имв Борилєщїи 
и Дрьготєщїи (Сучава, 1481 ВО 1, 248). 
ФОРМИ: наз. Борилєщїи (1481 ВО І, 248); род. Бори» 

лВщи (1480 ВО І, 238); знах. Борилєщїи 2 (1481 ВО 1, 248); 
Борилєщи 1 (1481 ВО І, 249). 

*БОРИЛ'£ЩИ див. БОРИЛЄЩЇИ. 
*БОРИНЬ прикм. (2) Л крьниця борина 

див. КРЬНИЦА. 
ФОРМИ: знах. одн. ж. бориноу (1448 ОІ В. № 10 а, 

№ 10 Ь). 
БОРИНЬСКИИ ч. (1) (особова назва): а прї томь бьіли 

сввдци- па(н) лєнко староста зоудєчовскии... па(н) ивашко 
бориньскии (Зудечів, 1421 Р 96). 
ФОРМИ: наз. одн. бориньскии (1421 Р 96). 
! В0КїР0\'їС2<Б0РИС0ВИЧ> див. БОРИСОВИЧ. 
БОРИС див. БОРИСЬ. 
БОРИСЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Твмь ми видввшьі єго правоую и вирьноую слоуж- 
боу д<о> нас... дали и потвєрьдили єсми ємоу... села єго 
праваА отнина, на имв селам... Дрьжєщи, и Борисєщи, 
(Сучава, 1462 ВО І, 64—65). 
ФОРМИ: наз. Борисєщи (1462 ВО І, 65). 
БОРИСКОВЬСКІЙ ч. (1) (особова назва): а при томь 

бьіли свядьцьі: пан Михайло Масковичь, пан Гришко Бо- 
рисковьскій (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/IV, 18). 
ФОРМИ: наз. одн. Борисковьскій (1459 АрхЮЗР 8/IV, 

18). 
*БОРИСКОУЦИ мн. (1) (назва села на Буковині): твм 

(зіс.— Прим, вид.) мьї видввшє є(г) правою и вврною служ¬ 
бою до на(с)... дали и потврьдили єсми єму о(т)ниноу жони 
є(г)... села на имВ шизкоуци... на прутв... и вьішнивєць 
и на граници борн(с)коуци (Сучава, 1456 Созі. II, 577). 
ФОРМИ: знах. бори(с)коуци (1456 Созі. II, 577). 
Див. ще БОРИСОВО СЄЛО. 
БОРИСОВ див. БОРИСОВЬ. 
БОРИСОВИЧ ч. (4) (особова назва): а ргуїЬот з\уіїсо- 

\уіе Ьііу... рап Бапуіо 2асіеге\уас2ку у рап Біерап Вогі- 

гоуісг (!) (Глиняни, 1395 ОБ 166); Мьї кнзь сємєнь алєканд- 

рович (!) дали єсми слоузи ншє(м) кнзю юрью борисовичю 
селище... сєпако(в) (Київ, 1465 ДГСОС). 
ФОРМИ: наз. одн. Борисович 1 (1461 АЗ І, 54); борисо- 

ви(ч) 1 (2-а пол. XV ст. СПС)\ ! Вогігоуісї 1 (1395 ОБ 166); 
дав. одн. борисовичю (1465 ДГСОС). 

БОРИСОВО СЄЛО с. (1) (назва села на Буковині): 
а мьї, подлоугь єго милости слюблєнїю и... записоу... дали 
єсми єму от нась... сєльї, на имА василовь на дьнистрв 
и борисово село и коучоуровь (Коломия, 1448 Созі. II, 
305). 
ФОРМИ: наз. одн. борисово село (1448 Созі. II, 305). 
Див. ще *БОРИСКОУЦИ. 
БОРИСОВЬ, БОРИСОВ прикм. (8): Приказ кн(А>зА 

Борисов<а> (Київ, 1437 И5 І, 34); прика(з) кнзА борисо(в) 
по(д)каньцнврєго (!) (Луцьк, 1438 Р 139); а жонв Борисо- 
вой присудили есмо венець шляхецкій (Вільна, 1495 РИБ 
621). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Борисовь, Борисов, борисо(в) 

(1438 Р 139; 1446 АкІОЗР І, 18; АЗ І, 43); род. одн. ч. 
Борисов<а> (1437 Л5 І, 34); дав. одн. ж. Борисовой, бори- 
сово(и) (1495 ВМБС: РИБ 620, 621). 
Пор. БОРИСЬ. 
БОРИСЬ, БОРИС ч„ (50) (особова назва): а при томь 

бьіли сввдци пань миколаи спичникь... пань борись хомв- 
ковичь (Коломия, 1398 Р 57); я Семень сколковь... уписаль 
єсми... Печерскому монастьіру родители наши Іоана Іри¬ 
ну... Бориса (Київ, 1398 ДГПМ)\ а той рвчи сввдьци 
пань стриєць... борись хомвковичь (Галич, 1409 Р 74); 
мьї бо Аре... па(н) бори(с) головатьі, па(н) бори(с) браєви(ч)... 
знаємо чини(м)... и(ж) єсмн дали... сєрє(т) мисто... сєстрв... 
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королА по(л)ского... алєксандра (б. м. н., 1421 Со&і. І, 
141 —142); А при том бьіл: пан Дєниско Мукосьєвич... 
а кн<А>г(и>ни Сатьієвскоє боАрин Борис Олибовский (Ост¬ 
рог, 1465 АЗ І, 57); Потомь Борись того ничого на него 
не довель (Вільна, 1495 АЛМ 83); мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... о же пр'іидє прАд намьі... Олюшка... 
н продала... трєтоую част село от Костєщ... що юи бьіли 
дали прАднами ж(є) слоуга наш Юрію Браєвич, сьінь Бо¬ 
риса Браєвича (Сучава, 1499 ВО II, 130). 
ФОРМИ: наз. одн. Борись, борись, Борис, Бори(с), 

бори(с) (1398 ДГПМ; Р 57; 1409 Р 74; 1421 Сові. І, 142; 
1433 Р 119; 1434 Сові. II, 666; 1436 ВАМ 29; 1445 ЗНТШ 
СХУ, 19; 1465 АЗ І, 57; 1495 АЛМ 83; РИБ 620 і т. ін.); 
род. одн. Бориса (1495 ВМБС; 1499 ВО II, 130); дав. одн. 
Борису (1495 РИБ 621); знах. одн. Бориса, бориса (1398 
ДГПМ; 1495 АЛМ 83, 84; ВМБС); ор. одн. Борисомь 
(1495 АЛМ 83; ВМБС); місц. одн. на Борисе (1495 РИБ 
621); кл. ф. Борисе (1495 АЛМ 83). 

*БОРКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли 
землАнє и свндьци... пань васко шєпьчичь, мичко борко- 
ви(ч) (Перемишль, 1391 Р 45). 
ФОРМИ: наз. одн. боркови(ч) (1391 Р 45). 
БОРОВИК див. БОРОВИКЬ. 
БОРОВИКОВАА я ю. (1) (особова назва): Я пани ЛукєрьА, 

пани ИгнатоваА БоровиковаА сознаваю сим моим листом... 
заставила єсма село своє... кн(А>зю Михайлу и кн(А>зю 
Костянтину Ивановичом Острозским (Острог, 1481 АЗ І, 77). 
ФОРМИ: наз. одн. БоровиковаА (1481 А5 І, 77). 
БОРОВИКЬ, БОРОВИК ч. (5) (особова назва): а за¬ 

ставила єсми тоє село своє ПьАнь кн(А>зєм их М(И>Л(0>СТИ 
по томуж, в чом мне пан мой Игнат Боровик записал оу 
«оєм вєнє (Острог, 1481 АЗ І, 77). 
ФОРМИ: наз. одн. Боровик, Боровикь (1481 А5 І, 77); 

род. одн. Боровика (1481 Л5 І, 77). 
*БОРОКЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Борки: 

и ми порадивше с нашими кіізи и с пани... дали єсмо єму... 
села оу крєменецко(м) повьтє борьщовку а борокь (Луцьк, 
1438 Р 138). 
ФОРМИ: знах. одн. борокь (1438 Р 138). 
БОРОНИТИ, БОРОНІТЬ дієсл- недок. (ЗО) 1. (кого — 

чого, кого —що) обороняти, боронити, захищати (кого, 
що від кого) (27): коли бьі которьіі нєприАтєль своєю силою 
облогло тото исньш гро(д) галичь тогда тото исиьіі воєвода 
и бра(т) єго... имають... того исного города боронити 
(Луцьк, 1388 Р 37); Будеть ли хто у тьіхь земляхь бискупа 
и церковь нагабати, я хочмо у то уступитися и боронити 
и очистити тьіе земли (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); а 
хто бьі ихь хотєль габати до рокоу, и тьі бьі ихь о(т) тьіхь 
борониль (Краків, 1487 АМЛ); крал... и братія єго... 
землю нашю молдавскоую... мєчєм н радою и людмьі... 
завждьі... боудоут боронити (Гирлов, 1499 ВО II, 420). 

2. (чого) охороняти, стерегти, пильнувати (що) (2): а 
бЖдє(т) лї ранє(н) тоть алюбо заби(т) што жита борони(л) 
тогдьі имєєть дьтємь єго алюбо прїетєлємь єго раньї пла¬ 
ти (т) (XV ст. ВС 29). 

3. (що кому) забороняти, боронити (1): И тьіе Токарев- 
скіе рекли: мьі дей вамь не боронимь стада господарского 
паствити тамь (Кам’янець, 1495 АЛМ 85). 
ФОРМИ: інф. боронити, Ьогопііу 11 (1388 Р 37; 1411 

Сов і. II, 638; 1433 ЗНТШ БХХУІ, 139; Р 123, 125; 1435 
Сові. 11,687; 1442 Сові. 11,717; 1456/77ХМ; 1459 АрхЮЗР 
8/IV, 18; 1490 Пам.; 1499 ВО II, 420); бороніть З (XV ст, 
ВС 10 зв., 29; СЯ 42); теп. З ос. одн. боронить (XV ст. 
ВС 16 зв.); 1 ос. мн. боронимь (1495 АЛМ 85); перф. З ос. 
одн. ч. борониль, борони(л) (XV ст. ВС 19, 29); майб. / ос. 
одн. хочью боронити (1451 АкЮЗР II, 106); 1 ос. мн. сЬо- 
сгет ЬогопШ (1388 2.РБ 106); 3 ос. мн. боудоут боронити 
(1499 ВО II, 420); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. би... борониль 
6 (1487 АМЛ; РИБ 226; 1489 АМВ; 1495 РИБ 602; 1498 

АЛРГ 82, 83); би(штобьі) єси... борониль 3 (1487 АМЛ; 
1488 РИБ 222; 1489 АМВ). 
Див. ще БОРОНИТИ ОБ, БРОНИТИ, ЗАБОРОНЯТИ, 

ОБОРОНИТИ, ОБРОНИТИ, ПРОТЇВЬБОРОНЇТИ СА. 
БОРОНИТИ С'Б, БОРОНИТИ СА дієсл. недок. (2) обо¬ 

ронятися, боронитися, захищатися: оуставлАємь ачь 
боудє(т) нєгдь жалоба на нихь оу нємєцькомь праве а 
они нє держа(т) тогдьі они стратили своє право, а могоуть 
сА протївь боронїтисА (XV ст. ВС 26); ино мьі нєдоу(ж) 
бьіхо(м) дати єи а боронити сь на(м) ника(к) заноу(ж) по- 
мо(ч) и по(д)пори жаднои нє имає(м) ни о(т)коль ка(к) 
прє(д)ци наши имьли (Васлуй, 1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: інф. боронити сь, боронїтисА (XV ст. ВС 26; 

, 1456 ЗСФ). 
Див. ще БОРОНИТИ І, БРОНИТИ 2, ОБОРОНИТИ, 

І ОБРОНИТИ, ПРОТЇВЬБОРОНЇТИ СА. 
БОРОНІТЬ див. БОРОНИТИ. 
ЕОРРА ч., невідм. (2) (особова назва): а на то є(ст) 

вєликаа мартоурїА, са(м) г(сд)воми... и боярє неши, па(н) 
станчю(л)... па(н) борра шандро (Сучава, 1479 Сові. 3. 
98). 

*БОРСНИЧЬ ч. (1) (особова назва): а сє Азь па(н) пет- 

рашь староста галицкьш... свЬдочю (!) то своимь листомь... 
ижє пришєдь перед мА васко мошєнчичь и позваль коун- 
драта борсничА о границю о вашичиньскоую (Галич, 1401 
Р 65). 
ФОРМИ: знах. одн. борсничА (1401 Р 65). 
*БОРСОУКОВЦИ див. БУРСУКОВЦЬІ. 
*БОРСЧОВСКИИ прикм. (1) () д в о р ьі с ч е Бор* 

счовское див. ДВОРИЩЄ. 
ФОРМИ: ор. одн. с. Борсчовскимь (1322 АрхЮЗР 

1ЛЛ, 3). 
БОРТА ч. (1) (особова назва, молд. борта «дупло»): Пакь 

господство мьі даль сьм имь чьтири села... двь соуть на 
Боужорь, єдно ДоумбравБНє... дроугоє Радотєщи, гдє 
бьіль Борта (Гирлов, 1499 ВО II, 162). 
ФОРМИ: наз. одн. Борта (1499 ВО II, 162). 
"БОРТЕВЬ прикм. (і) <^> люди бортеве див, 

ЛЮДИ. 
ФОРМИ: наз. мн. бортеве (1495 РИБ 602). 
І БОРТИКЬ (БОРТНИК!» див. *БОРТНИКЬ. 
*БОРТИНЬ ч. (1) (феодально залежний селянин, який 

доглядав господарські борті) бортник: Жаловали намь 
очивисто люди нашьі бортеве, на имя Петко Станковичь 
а Петрь Билтуновичь, на бортина жь, на Ядка Вьштор- 
товича (Вільна, 1495 РИБ 601—602). 
ФОРМИ: знах. одн. бортина (1495 РИБ 602). 
Див. ще. *БОРТНИКЬ. 
*БОРТНИКЬ ч. (5) (феодально залежний селянин, який 

доглядав господарські борті) бортннк: а сє бортници пашко 
бортикь (!) и сь ємєлина юрко мошничь (Львів, 1370 
Р 18); чотьіри бо(р)тннки на горо(д) дають да(н) а чотьіри 
на цє(р)кви да(н) дають (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92). 
ФОРМИ: наз. одн. ! бортикь (1370 Р 18); наз. мн. борт¬ 

ници 2 (1370 Р 18; бл. 1471 ЛКЗ 92); бо(р)тники 1 (бл. 1471 
ЛКЗ 92); род. мн. бортниковь (бл. 1471 ЛКЗ 92), 
Див. ще *БОРТИНЬ. 
*БОРТНЬ1И прикм. (49) бортьовий, з бортями (2): 

тою жь дорогою зоудєчєвскою кь котєшєвоу кь бортномоу 
доубью (Зудечів, 1413 Р 83); 
бортная земля (25), земля бортная (16) 

ділянка землі, перев. в лісі, призначена для розведення 
бджіл в бортях: Сє жє придаль юрьиі болковичь и своєю 

братьєю к цркви стму николь землю пашную и землю 
бортную (б. м. н., бл. 1350 Р 8); и мьі, подумав с нашими 
князи и с паньї... дали есмо и записали за его вЬрную 
службу села... с пашнями, и з лесьі, и з дубровами, и зь 
бортньїми землями (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8); даємь 
и дали єсмо тому прє(д)рєчєному пану андрью... село 

8 7-371 
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мнхлинь... со всимн оуходьі и приходьі... з дубровами и 
з борьтньїми зємлАми ис пасєками и з гай (Київ, 1433 Р 

118); А коу томоу придаль єсми на тоую црквь острови 
мошноє и озеро мошноє и землю пашноую и бортноую (Пе¬ 
ревали, 1440 Р 142); Ино мьі, вислухавши тьіхь листовь, 
конедь тому вчинили и тьіе земли пашньїе, а бортньїе, и сБ- 
ножать тьімь Токаревскимь есмо присудили (Кам’яиець, 
1495 АЛМ 85); будуть вони тое село Осекрово какь от- 
чизну свою держати и уживати зо всими людми и со всБми 
землями пашньши и бортньїми (Трохи, 1498 ГВКОО); 
И потвержаемь тьіе люди симь нашимь листомь вБчно и не¬ 
порушно ему самому, и его жонь... со всими ихь землями 
пашньїми и бортньїми (Краків, 15С0 АЛМ вип. 2,58); борт- 
ноє дерево (2), бортное дерєвье (1), борт¬ 
но є дрєво (1), дерево бортное (2) (дере¬ 
во з дуплом для рою бджіл) дерево з бортю: а имбєть лєнько 
заруби(ч) тьіє села держати вБчно... сь гай и з бобровьіми 

[.гоньї... з бортньі(м) дєрєвьє(м) (Житомир, 1433 Р 12б— 
427); а хто бортное дрєво зроубить бє(з) пчо(л) то по(л) 
гривни заплатіть (XV ст. ВС 37—37 зв.); и за тоую сто 
коп грошей широких продали есмо Єго Милости дворец 
наш... а на озерє землю пашноую... з бортньїм дБревом и с 
пашнею и з сєножатми (Друцьк, 1492 А5 III, 23). 
ФОРМИ: наз. одн. с. борьтное (1459 АрхЮЗР 8/IV, 18); 

род, одн, с, бортного (1413 Р 83); дав. одн. с. бортномоу 
(1413 Р 83); знах. одн. с. бортное (XV ст. ВС 37; 1478 АЗ 
III, 17); ор. одн. с. бортньїм, бортньі(м) (1433 Р 127; 1492 
АЗ III, 23); род, одн, ж. бортное (1499 РИБ 777); знах. 
одн. ж. бортную, бортноую, бортьноую (бл. 1350 Р 8; 1440 
Р 142; 1492 АЗ III, 23; бл. 1500 АСД II, № 4); ор. одн. ж. 
бортною (1447 АрхЮЗР 8№, 11; 1483 ВОРСР 178; 1499 
РИБ 777); знах. мн. ж. бортньїе (2-а пол. XV ст. СПС; 
1495 АЛМ 85); ор. мн. бортньїми, борьтньїми, бортьньїми 
(1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1433 Р 118; 1437 АЗ І, 34; 1446 
АкЮЗР І, 18; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 1457 Р 165; 1470 АЗ 
І, 65; 1492 АЛМ ЗО; 1496 АЛРГ 71; 1498 ГВКОО; 1500 
АЛМ вип. 2, 58 і т. ін.). 

* БОРТЬ див. * БОРТЬ. 
*БОРТЬНЬІИ див. *БОРТНЬЇИ. 
-БОРТЬ ж. (10) (видовбане в дереві дупла для рою бджіл) 

борть (9): то все есмо потвердили... ись зємєю (!)... ись 
дубровами, ись лБсом, ись бортми, ись пчолами (Судо- 
мир, 1361 АСІ 6); коупиль пань пегрь радцвовьскии ДБ- 
дицтво пнєкольть... и сь лвсомь и з бортьми и с ВЄПЄТЬІ 
за рвкою (Перемишль, 1366 Р 12); мьі возрВвши на єго 
верну службу... дали есмо... село надВєво... с лвсомь и с 
дубровами с полємь с бортми (Львів, 1399 Р 59); О кмєтв(х) 
которьш(ж) держать борти в запоустє (XV ст. СЯ 9 зв.); 
имВнє н(а)шє имєнємь ЗвАгол ... даємь и записуємь... из 
гай, из борьі, из борьтАмн (Вільна, 1499 АЗ І, 117); 
О борти драти (1) виймати мед з бортей: И мьі 

пьітали пани Михайловоє, по чомоубьі она оу поущоу за 
рєкоу оуєждчала, сєножати косила и борти драла, дерево 
возила на оселене? (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: знах. мн. борти (XV ст. СЯ 9 зв.; 1478 А5 

III, 17); ор. мн. бортми, борті>ми 7 (1361 АС2 6; 1366 Р 
12; 1378 Р 26; 1399 Р 59; 1415 Р 87; 1424 Р 100; 1451 
АкЮЗР II, 106); борьтАми 1 (1499 Л5 І, 117). 
БОРХИНЄЩИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а тако(ж) дали есми слобозию селу манастир(с)- 
кому на имВ борхинєщи (Дольний Торг, 1458 ПГСММЦ)\ 

а ту Іакоге )е5гш баїу о( паз (оіе \уузге рузаппо]е зеїо 
Мусйаіезгсгуі па ВгасЗесеІі полуузге Вогсйупезгсгуі (Су- 
чава, 1465 ОБ 176). 
ФОРМИ: наз. Борхинєщи (1458 ПГСММЦ); род. ВогсЬу- 

пе$2сгуі (1465 ОБ 176). 
БОРЧА див. БОРЧ'Й. 
БОРЧЄІЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тв(м) мьі видВвши єго правоую н вврноую слоуж- ) 

боую до на(с)... дали и потвердили єсми ему... село... 
на имв... борчєщи (Сучава, 1455 Созі. II, 543—544). 
ФОРМИ: наз. борчєщи (1455 Созі. II, 544). 
*БОРЧОУЛЬ ч. (1) (особова назва, молд., пор. болг. 

Борчо): а на то єсть вВра... боАрь молдавскьіхь... вВра 
пана борчоула и вьра пана пєтра вистїарника (Коломия, 
1448 Созі. II, 306). 
ФОРМИ: род. одн. борчоула (1448 Созі. II, 306). 
Див. ще БОРЧ'Й. 
БОРЧ'й, БОРЧА, БОРЧА ч. (16) (особова назва, молд., 

пор. болг. Борчо): пи(с) борчВ оу со(ч)вЬ (Сучава, 1472 
0)Р«А» 530); ми Стєфан воєвода... чиннм знаменито... ожє 
тот истьінїи слоуга наш БорчА... слоужил нам правою 
вврною слоужбою (Васлуй, 1497 ВО II, 112). 
ФОРМИ: наз. одн. борчБ, БорчБ 8 (1472 530; 

1479 ОС 141; 1480 ВО І, 242; 1481 Вй І, 249, 259; 1482 
ВО І, 261, 263, 264); Борча 4 (1479 ВО І, 224; 1480 ВО 
I, 244, 247; 1497 ВО II, 111); БорчА 1 (1497 ВО II, 112); 
дав. одн. Борчи 2 (1497 Вй II, 111); БорчБ 1 (1497 ВО 
II, 112). 
Див. ще *БОРЧОУЛЬ. 
*БОРШНИЦЬ ч. (2) (особова назва): Мьі... ивань клєцки 

францєкь борш(н)иць... чиннмьі знаємо... како ко(л) та 
рвчь межи наши(м) г(с)дрмь кролє(м) влодиславомь пол(с)- 
кимь с однои строньї межи панею Адвигою отиною пилєц- 
кою... с другоь строньї о волость о залвсиє... на многи(х) 
роцБхь прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69—70); 
а тому свБдьди пань миколаи стпичєникь... пань фрАнє- 
цикь борєшєниць (і) (Галич, 14І8 Р 89). 
ФОРМИ: наз. одн. борш(н)иць 1 (1404 Р 70); ! борєшє- 

ннць 1 (1418 Р 89). 
*БОРШЧАРЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві): ТБмь мьі видБвшє єго правою и вБрною слоужбою до 
нас... дали єсми єго(зіс.— Прим, вид.) двБ мБстБ от поус- 
тини на КоулБ мєждоу Боршчарємь и мєждоу ДБтєлєва 
(Васлуй, 1436 ВАМ 33). 
ФОРМИ: ор. одн. Боршчарємь (1436 ВАМ 33). 
БОРЩОВКА ж. (2) (назва села у Волинській землі) 

Борщівка: и мьі, подумав с нашими князи и с паньї... дали 
есмо и записали за его вВрную службу села на имя Малов... 
а в Кремянецкомь побБтє: Борщовка, Рьідомль, Устье 
(Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/IV, 8); н мьі порадивше с нашими 

кнзи и с паньї... дали есмо ему и записали за его вврноую 
службу села оу крєменєцко(м) повБтє борьщовку а борокь 
(Луцьк, 1438 Р 138). 
ФОРМИ: наз. одн. Борщовка (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8); 

знах. одн. борьщовку (1438 Р 138), 
*БОРЬ ч. (18) (хвойний ліс) бір: Ино мьі, вь то угле- 

нувши... дали есмо и записали, за его вБрную кь намь 
службу, тое село... Сенно... зь лбсьі, и зь дубровами, и зь 
борьі (Луцьк, 1445 АкЮЗР 1, 17); и за тоую сто коп грошей 
широких продали есмо Єго Милости дворец наш... а на 
озерє землю пашноую... з бортньїм дБревом... и з доубро- 
вами и з борьі и лбсьі (Друцьк, 1492 АЗ III, 23); Которьш 
находи(т) оу чюжїи лБ(с) илї гай илї в борь (XV7 ст. ВС 
37); имБнє н(а>шє... даємь и записуємь... из ролАми, из 
гай, из борьі (Вільна, 1499 АЗ І, 117). 
ФОРМИ: дав. одн. бору (1498 АрхЮЗР 8/Ту, і 18); знах. 

одн. борь (XV ст. ВС 37); ор. мн. борьі 15 (1445 АкЮЗР 
І, 17; 1451 АрхЮЗР 8/IV, 17; 1452 АрхЮЗР №У, 61; 
АкЮЗР І, 21; Р 161; 1466 АЗ І, 62; 1490 ЗХП І35; 1491 
АЗ І, 97; 1492 АЗ III, 23; 1499 АЗ І, 117 і т. ін.); борми 
1 (1451 _ЛкЮЗР _П> 106)*> борами 1 (1498 ГВКОО). 

*ЬОР'Ь БРИН'Ь ч. (1) (назва присілка у Волинській 

землі) Борбин: И мьі дорадивши сА с наши кнзи... дали 
Єсмо Ємоу село дольгиє шии в лоуцкомь повБтє А к томоу 
присєлокь борь бринь (Луцьк, 1452 Р 161). 
ФОРМИ: знах. одн. борь бринь (1452 Р 161). 
БОРЬЗДО див. БОРДЗО. 
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БОРЬСАНЬ див. БАРСАНЬ. 
‘БОРЬТНЬІЙ див. *БОРТНЬІИ. 
*БОРЬТЬ див. *БОРТЬ. 
*БОРЬЩОВКА див. БОРЩОВКА. 
*БОРЬІЛОВИЧЬ ч. (1) (особова назва, молд., пор. болг. 

Борил): мьі алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... 
ожє тій истїньіи сновє пана щєфана борьіловичА... слоужи- 
ли... прєдкомь нашими правою и вВрною слоужбою (Су- 
чава, 1419 £>//?« А» 444). 
ФОРМИ: род. одн. борьіловичА (1419 ОІП«А» 444). 
*БОРЬІНИЧИ мн. (1) (назва села у Львівській землі) 

Бориничі: а при то(м) били свВдци па(н) дмитрь ходоров- 
скни... па(н) ивашко з борьіни(ч) (Зудечів, 1428 Р 111). 
ФОРМИ: род. борьіни(ч) (1428 Р 111). 
*БОрЬ1НІЦКИИ ч. (1) (особова назва): А сє Я пань 

лєнко староста Зоудєчовьскіи Сввдчю сімь своимь лі- 
сгомь... ажє єсмо розьБхалі грапіцюмєжи паномь юрковь- 
скімь и паномь ивашкомь борьініцкимь Межі острова и 
дроховїчь (б. м. н., 1424 Р 104). 
ФОРМИ: ор. одн. борьініцкимь (1424 Р 104). 
*БОРЬТНИКИ мн. (2) (назва села у Львівській землі) 

Бортники: а при то(м) бьіли сввдци... па(и) сєнко процє- 
ви(ч) па(н) грицко из борьтникь (Зудечів, 1428 Р 111); 
а при то(м) бьіли еввдцї па(н) дмитрь ходоровьскьіи... 
на(н) грицко з борьтникь (Зудечів, 1430 Р 116). 
ФОРМИ: род. борьтникь (1428 РІП; 1430 Р 116). 
*БОРЬТНЬ1И див. *БОРТНЬІИ. 
*БОСИОКЬ див. *БОСЇОКЬ. 
*БОСЇОКЬ ч. (3) (особова назва, молд. бусуйок «васильок 

городній»): и оуставши наши слоуги да(н)чоу(л) и бра(т) єго 
дриготь и тесть єго мьлаю и тома босїо(к) та заплатили оуси 
испо(л)на тоти вишєписа(н) ній пинвзи (Сучава, 1493 
ПГВСП). 

ФОРМИ: наз. одн. босїо(к) (1493 ПГВСП); дав. одн. 
босїокоу, босиокоу (1493 ПГВСП). 

*БОСНА ч. (1) (особова назва, молд., пор. лат. Возпіа): 
єщє два цигани на имв лалоу и сь чєлв(д)ми своими и бо(с)- 
на сь чєлв(д)ми... єсми дали (Сучава, 1453 Сові. II, 445). 
ФОРМИ: наз. одн. бо(с)на (1453 Сові. II, 445). 
БОТЄЩИ мн. (6) (назва села у Молдавському князівстві): 

Ино мьі єемн осмотрили с нашими паньї... дали и потвер¬ 
дили єсми емоу оу нашєи зємлн... вишєпнеанна села 
Дрьгоєщи... и Ботєщи (Сучава, 1462 ВО І, 67); мьі Стєфан 
воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... 
оуноуковє Крєца от Я лана... и продали... єдно село на 
Яланв на имА Ботєщи (Ясси, 1500 ВО II, 175). 
ФОРМИ: наз. Ботєщи (1498 Вй II, 126; 1500 ВО II, 

175); дав. Ботєщнмь (1500 ВО II, 175); знах. Ботєщи (1462 
во_\,_т, 67). 

*ьОтИНЬ прикм. (І): мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ожє прїидоша прАд нами... слоуга наш Сима БєнА 
и сестра єго Моуша... та продали тоє село слоугам нашим 
Сими и братоу єго Оники, сьіном Ьотинимь (Ясси, 1500 
ВО II, 175). 
ФОРМИ: дав. мн. Ботинимь (1500 ВО II, 175). 
БОТНА ж. (9) (назва потоку у Бессарабії): твмь мьі 

видВвшє и(х) правую и вврную службоу до на(с)... потврь- 
дили єсми имь и(х) села... на рєбричи на имА пожєрєщи 
и пєтрилєщи... и на ботни мєста о(т) пустииВ на оустиє 
(Сучава, 1443 Сові. II, 179); А такожь що била их пасика 
оу Ботнє на имв Висока, аби нє имал никто до нєи дило, 
ани до их людїи (Сучава, 1466 ВО І, 106). 
ФОРМИ: наз. одн. Ботна 4 (1452 ОІП«А» 500; 1455 Со5/. 

II, 531; 1458 ВО І, 8; 1462 Сові. О. 11); зам. род. о(т) бот- 
иа 1 (1452 ОІП«Ау> 500); дав. одн. ботнои (1462 Сові. О. 
П); місц. одн. оу Ботнє 2 (1466 ВО І, 105, 106); на ботни 
1 (1443 Сові. II. 179). 

'Див. ще *БОТНИ. 
*БОТНИ мн. (8) (назва потоку у Бессарабії): також(є) 

єемн дал<и) сєл<о> к<рь)ств на имА калиновци гдє є(ст) 

8* 

головка <и пасика(? — Прим, вид.) оу) ботнє(х) (Сучава, 
1429 Сов і. І, 248); и такожь дали єсми ємоу и дроугоє село 
по(д) ботнВми подли влькана (Нямц, 1443 Сові. І!, 120); 
мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїдоша прАд 
нами... слоуги наши... и продали... єдно еєлищє оу Бот- 
нєх Лєвкоцїи (І) (Сучава, 1483 ВО І, 269). 
ФОРМИ: ор. ботнвми (1443 Сові. II, 120); місц. оу Бот- 

нєх. ботнє(х) 6(1429 Сові. І, 248; 1448 Сові. II, 342; 1470 
ВО І, 147, 148; 522; 1483 ВО 1, 269); на ботнв(х) 
1 (1443 ДГСПМН). 
Див. ще БОТНА. 
БО То НІ ч. (2) (особова назва): И також прїидє прАд 

нами... Нвгша... нєпота Ботьша... и продала... єдно село... 
на имв част Ботьшова, гдє бил дєд єн Ботьш, самомоу 
господствоу ми (Сучава, 1488 ВО І, 355). 
ФОРМИ: наз. одн. Ботьш (1488 ВО І, 355); род. одн 

Ботьша (1488 ВО І, 355). 
*БОГЬШАНИ див. БОТЬШАНЇИ. 
*БОТЬШОВЬ прикм. (2): И також прїидє прАд 

нами... Нвгша... нєпота Ботьша... и продала... єдно 
село на МолдавВ на гроушово поле, на имв част Ботьшова 
(Сучава, 1488 ВО І, 355). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Ботьшова (1488 ВО І, 355, 356). 
Пор. БОТЬШ. 

БОТЬШАНЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): тє(м) мьш видє(в)шє єго правою слоу(ж)бо (!) 
до на(с)... дали и потврьдили єсмьі ємоу оу нашій зємли 
мо(л)да(в)скои єго о(т)нни (!) и сєла(м) (!), на имА роужі- 
нВнїи... и ботьшАнїи (Сучава, 1459 Сові. 5. 21—22); Сє 
азь Іо Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... дали 
и потврьдили єсми... монастироу от Поутнои... оуси црьк- 

ви и с попи... з црьков оу Ботьшан с попом (Сучава, 1490 
ВИ 1, 419). 
ФОРМИ: наз. ботьшАнїи (1459 Со5/. 5. 22); род. Боть¬ 

шан (1490 ВО І, 419). 
*БООУЛЬ ч. (4) (особова назва, молд. боу «бик»): А иа 

то єст вВра ... бояр наших: в. п. Збїарн... в. п. Драгоше 
Бооула дворника (Сучава, 1487 ВО 1, 305). 
ФОРМИ: род. одн. Бооула (1487 ВО І, 302, 305, 308; 

Сові. О. 7). 
БОХОТИНЬ ч. (10) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі алєксандрь воєвода... чини(м) знаменито... ожє... 
дали и потврьдили єсми... нашєм(у) монастири о(т) по¬ 
брати... шєсть бочкьі вина... и єщє пасика оу нашєи бра- 
ншцє, оу бохотинь, на имв бозова (Сучава, 1453 СояЛ II, 
445); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... даєм 
и дали єсми... нашємоу монастироу от Хомора... под Бо- 
хотииом єдноу пасикоу (Сучава, 1475 ВО І, 203). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от (оу) бохотинь (1453 Сові. 

II, 445; 1454 Соя(. II, 501); род. одн. боготи(н) 2 (1462 
Сові. О. 11); бохотина 1 (1454 Сові, II, 508); знах. одн. 
бохоти(к) (1454 Сов і. II, 501); ор. одн. Бохотином, Бохо- 
тиномь (1467 ВО І, 120; 1475 ВО І, 203); місц. одн. оу бо- 
хотинБ (1453 Соя/. II, 454; 1455 Соз^. II, 559). 

*БОХУРЬ ч. (2)(назва села у Перемишльській землі): а да¬ 
на єсть грамота оу бохури (Бохур, 1377 Р 24). 
ФОРМИ: род. одн. бохур А (1377 Р 24); місц. одн. оу бо¬ 

хури (1377 Р 24). 
БОЦЬ, БОЦЬ, БОЦ ч. (5) (особова назва, молд., пор. 

болг. Боно): ми бо Аре... па(н) драгу(ш), па(н) журжь... 
па(н) лацко бо(ц) и бра(т) єго миклоушь... знаємо чини(м)... 
и(ж) єсмьі дали... сєрє(т) мисто... кнАгини ри(м)гаил$ 
(б. м. н., 1421 Сові. І, 141 —142); А пак привилїє що имал 
дАд их Боц Лацко на таа села от двда нлшєго от Алєксандра 
воєводї, а тоє прївнлїє загибло (Сучава, 1491 ВО І, 491). 
ФОРМИ: наз. одн. боць, Боц, бо(ц) 4 (1421 Сові. І, 142; 

1433 Сов і. II, 650; 1491 ВО І, 491); зам. дав. слоуз(Б наш>- 
ємоу Лоука Боць 1 (1491 ВО І, 491). 

* БОЧКА див. БОЧЬКА. 
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БОЧЬКА ж. (31) 1. (посудина для зберігання або пе¬ 
ревезення рідини, зерна і т. ін.) бочка (4): мьі пєтрь воє¬ 
вода... знаменито чинимь... ожє... дали єсми сє(с) ли(ст) 
на(ш) сєламь монастирски(м) людємь о(т) чюлинєщи и о(т) 
берестини... на то щобьі нє платили да(н)... ни бочки наши 
щобьі нє возили (Поляна, 1448 0//?«Л» 491); Вь ХотячевБ 
одь накладного возя (!) по грошу давать, а одь порожнего 
воза и одь бочекь не надобе давати (Степани, 2-а пол. 
XV ст. АЛМ 9). 

2. (міра місткості) бочка (21): а єщє єсмьі дали оброкь 
тому мопастирєви из нашєго двора каждьш годь цБльїи 

по дєсАть бочокь вина и по дєсАть колодьі пшєничньі(х) 

(Сучава, 1411 МіН. АІЬ.)\ я дамь на прч(с)тую бо(г)мтрь 
дєсАтую бочку ис того Става (Луцьк, 1445 Р 150); а ис тьіх 
людей дани идєт три кади мєдоу без поуда, а копа грошей, 
и пол шоста гроша, а жита сєм бочок (б. м. н., 1470 АЗ 
І, 67); КнАзю Андрєю, БрАславскомоу наместникоу... сто 
бочокь ржи з дворовь, што под ключомь (Краків, 1489 
АЗ III, 21—22); 
бочка солянка (3) (міра місткості сипучих тіл) 

бочка з-під солі: они мають тьіедвБ копБ грошей давати и 
летнадцать бочокь жита солянокь (Вільна, 1499 АСД VI, 3). 

3. (площа землі, міра якої визначалась бочкою засіяного 
на ній зерна) бочка (3): И повела нас пани ВасилєваА вєрхь 
рєчки Бродноє поущою, ловьі своими ажь кь сєлоу коу 
Всємєроу и кь боАром и привє<ла>... <по>лєм Малєєвским, 
што кнАз великий Витовт, єдоучи до Стародоуба... паноу 
Нацоу на пєтдесАт бочок, ино там пола розьробила пани 
НацоваА за дорогоу Слонимскоую и Клєпачовскоую, по¬ 
казала то ново розроблено (Лукониця, 1478 Л5 III, 17); 
И он о том до нась отписал, штож то єсть так, какь он 
намь поведал, иж только тое землицьі мало болши двадцать 
бочокь (Вільна, 1499 АЛРГ 94). 
ФОРМИ: наз. одн. бочька (XV ст. ЯЛ); знах. одн. бочку 

(1445 Р 150); наз. мн. зам. род. дєсБть бочкьі, бочки (1447 
Созі. II, 281; 1451 Сові. II, 401; 1453 Сові. II, 445, 453; 
1459 ВО І, 34; 1466 ВО І, 105; 1473 ВО І, 181); род. мн. 
бочок, бочокь 11 (1411 МіН. АІЬ.\ 1439 Созі. II, 31; 1448 
Созі. її, 365; 1449 Созі. II, 378, 747; 1470 АЗ 1,67; 
1478 АЗ III, 17; 1488 УЛТ; 1489 АЗ III, 22; 1499 АСД 
VI, 3; АЛРГ 94); бочекь 1 (2-а пол. XV ст. АЛМ 9); знах. 
мн. бочки (1448 0/#«Л» 491; 1449 Созі. II, 747; 1466 ВО 
I, 95). 

БОЯЗНЬ ж. (2) боязнь: А коли(ж) оу жалоба(х) оу 
правєдлива(г) соу(д) не иєть (!) гнєвь имБсца имєєть анї 
зазрасть помьстьі ани тє(ж) боязнь о правдоу имєсть соу(д) 

каково(г) имєти в роуцє а ба прє(д) очима (XV ст. ВС 
33 зв.); оузрБвши лист господствами, а ти прїиди к нам без 
никоторои боазни и оусьімнБниа, заноуж тБ єсми простили 
и вес гнбв єсми тобБ отпоустили (Дольний Торг, 1470 ВО 
II, 309). 
ФОРМИ: наз. одн. боязнь (XV ст. ВС 33 зв.); род. одн. 

боазни (1470 ВО II, 309), 
БОЯР ч. (1) (у Молдавському князівстві — великий зем¬ 

левласник або служила людина, яка займала високе суспіль¬ 
не становище) боярин: мьі Стєфань (в ориг. Стєфана,— 
Прим. вид.)... знаменито чиним... ож(є) тот истиньш слоу- 
га и бояр нашь вБрньш пань Сима Бахлоуянь слоужил 
нам правою вБрною слоужбою (Сучава, 1493 ВО II, 5). 
ФОРМИ: наз. одн. бояр (1493 ВО II, 5). 
Див. ще БОЯРИНЬ, 
БОЯРИНЬ, БОАРИН, БОАРИНЬ, БОЯРИН, БОЛ'б- 

РИНЬ, БОАРИНЬ, БОЛ'ЙРИНЬ, БОЯРИНЬ, БОЛ'Й- 
РИН, БОАРЬІН, БОАРЬНЬ ч. (1496) (цсл. боляринь) 
(у Молдавському князівстві — великий землевласник або 
служила людина, яка займала високе суспільне становище; 
у Литовській державі — дрібний землевласник) боярин 
Ґ982): Тьіе вси села ... маеть держати... владьїка Луцкий... 

и о добромь посполитомь... прьі нась и прьі советахь кня- 
зевь и боярь нашихь, радити и советовати (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР ІДИ, 3); а сє боярє пБтрь мошєнка ходко лоє- 
ви(ч) (Львів, 1370 Р 18); исталасА торгувлА межи добрьіми 

людми межи боярьі и межи крилошаньї стго ивана (Пере¬ 
мишль, 1378 Р 25); а при то(м) бьі(л) боАрє бра(т)ша ми- 
нигаило кнА(з) юрьи кожшно (!) иванови(ч) (Молодечно, 
1388 Р 44); а на то вБра моА... вБра оусБхь боАрь молдавь- 
скихь (в ориг. молда молдавьскихь.— Прим, вид.) (Ро¬ 
ман, 1392 Со5/. І, 8); А при томь бьіль господинь отець 
нашь, владьїка Володимерскій... а бояре Кобринскіе (Коб- 
ринь, 1401 АкВАК III, 2); иньї боАрє наши и слоугьі при 
то(м) бьіли (Київ, 1446 Р 154); и на то дали есмо ему се(с) 
нашь листь з нашою печатю, потверджаючи ею к бояромь 
(Овруч, 1450 ЗНТШ XI, 7); а тьіи пбнАзи брали есмо через 
роуки боАрина Єго Милости Рамана Митковича (Дпуцьк, 
1492 АЗ III, 23); и оуставши слуга на(ш), глигорь, и сь 
своєю жєною, а(л)бою, и заплатили и(м) оуси тоти... пинб- 

зи... пєрє(д) нами и пєрє(д) нашими болБри (Сучава, 1500 
Созі. 3. 234); 
бояринь великий (509), великий (б о - 

л Б п и н ь) (1), (бояринь) м а л ьі и (504), м а л ьі и 
болБринь (4), (бояринь) молодьіи (8), боя¬ 
ринь старїи (1), (бояринь, болБринь) ста- 
рьіи (6), ст а р ьі и бояринь(І) (вищий або нижчий 
за родовим старшинством, впливовістю та ін.) великий або 
малий боярин: А на то вБра моа, вьішєписаннаго Олександ¬ 
ра воєводьь,, и вБра оусвхь боярь молдавскьіхь, и мальїхь 
и вєликьіхь (Сучава, 1401 Р//?); мьі бояре, оусА рада мол- 
давскаА, старїи и молодий... чинимь знамєнїто... ажє има- 

ємь вБрно слоужити королю и стои короунБ полскои (Су¬ 
чава, 1435 Соз і. II, 689); мьі Стєфан воєвода... чиним зна¬ 
менито... ожє прїидє прБд нами и прБд оусими нашими 
великими и малими болврє пан Ивоул Солка и звть их 
Богдан... и токмили сБ за их отниноу (Сучава, 1461 ВО 
I, 44—45); а на то єсть... вБра вьсА(х) бояр наши(х) мол- 
давскьі(х) и вєликьі(х) и мали(х) (Ясси, 1500 Созі. 3. 231). 
ФОРМИ: наз. одн. бояринь, боАринь, бояринь, боАринь, 

боярин, боАрин, боАри(н), бояри(н) 75 (1403 РЗ 338; 1411 
Созі. І, 84; 1420 Сові. І, 135; 1429 ДГОБК; 1432 Созі. І, 
330; 1446 Р 154; 1453 Созі. II, 453; 1465 АЗ І, 57; 1479 
ВО І, 221; 1488 ВО І, 345; 1499 ВО II, 140 і т. ін.); болБ¬ 
ринь, болБринь, болБрин, болБри(н) 19 (1400 Созі. І, 36; 
1435 Сові. І, 454; 1439 Созі. II, 61; 1443 Созі. II, 119; 
1444 Соз і. II, 208; 1446 Созі. II, 238; 1448 Созі. II, 342; 
1455 Созі. II, 540; 1471 ВО І, 159; 1472 ДГСВМ і т. ін.); 
боАрьін 1 (1467 ВО І, 122); боАрьнь 1 (1452 Со5^. II, 760); 
род. одн. боАрииа, боярина 2 (1492 Л5 III, 23; 1498 АЛМ 
169); зам. наз. прїидє прБ(д) нами... болБрина... и даль 1 
(1449 Созі. II, 379); дав. одн. бояриноу, боАриноу 31 (1439 
Созі. II, 35; 1442 Созі. II, 717; 1448 Созі. II, 306; 1452 
Сові. П, 422; 1456—1481 Р 164; 1459 ЗНТШ XI, 13; 1462 
ВО І, 64; 1472 0//?«Л» 530; 1483 Созі. 5. 122; 1499 ВО 
II, 450 і т. ін.); болБриноу 29 (1441 0/#«Л» 477; 1445 
Созі. II, 218; 1457 ВО II, 257; 1462 Созі. О. 12; 1467 МіН. 
Оос. 126; 1470 ВО І, 151; 1472 ВО І, 172; 1475 Созі. О. 
4; 1484 ВО І, 279 і т. ін.); знах. одн. боярина 1 (1499 ВО 
II, 450); болБрина 1 (1456 9СФ)\ ор. одн. болБриномь 
(1442 Соз і. II, 87); наз. мн. боАрє, боярє, бояре 57 (1370 
Р 18; 1388 Р 44; 1401 АкВАК ПІ, 2; 1421 Созі. І, 141; 
1433 ЗНТШ ^XXVI, 140; 1435 Созі. II, 689; 1443 Созі. 
II, 144; 1446 Р 154; 1457 ВО І, 5; 1469 ВО І, 138; 1485 
ВО II, 371; 1495 АЛМ 83 і т. ін.); болБрє 7 (1443 Созі. II, 
179; 1462 ВО І, 54; 1467 Со5/. 5. 69; 1471 ДГСМПБ; 1473 
ВО І, 187; 1486 ВО І, 289); бояри 14 (1436 Созі. II, 701; 
1448 Созі. II, 362; 1464 ВО І, 84; 1466 ВО І, 113; 1472 ВО 
І, 170; 172; Созі. 3. 88; 1479 ВО І, 224; 1480 ВО І, 241); 
боАри, Ьоіагу 2 (1474 РГС; 1500 ДПЖН); боАрїн 1 (1491 
ВО І, 464); болБри 1 (1448 Созі. II, 362); болБри 1 (1462 
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ВИ І, 56); боАровє 1 (1448 Созі. II, 737); зам. род. вьра 
бояри, боєри 5 (1458 ОІЯаА» 513; 1459 Созі. Б. 22; 1472 
Созі. О. 26; 1482 ВО І, 260; 1491 ВИ 1,473); вьра болЬри 
З (1458 МіН. йос. 122; 1484 Вй І, 279; 1500 Созі. 3. 234); 
ВБра бояри 2 (1442 Созі. II, 101; 1472 530); ввра 
бо Аре 2 (1466 ВО І, 96; 1495 Созі. 3. 194); о(т)... болЬрьі 
1 (1456 511); зам. дав. вврньїм болЬре 1 (1486 
Ви 1,289); род.мн. боярь, боАрь, боярь, боАрь, 6оАр, бояр, 
боя(р) 719 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1388 Р 39; 1392 Созі. 
І, 8; 1401 ЯІР; 1424 Созі. І, 162; 1440 Созі. II, 65; 1458 
ВО І, 6; 1475 ВО І, 206; 1490 ВО І, 388; 1497 ВО II, 96; 
1500 Созі. 3. 231 і т. ін.); бол-Ьрь, болЬрь, болЬр, болВ(р) 
110 (1400 Созі. І, 37; 1425 Созі. 1,173; 1437 Созі. 1,536; 1445 
Созі. II, 219; 1458 Созі. II, 815; 1468 ВО І, 128; 1480 ВО 
I, 245; 1484 ВО І, 279; 1495 ВО II, 82; 1500 Созі. 3. 234 і 
т. ін.); ІболЬрЬрь 1 (1422 £>//?їі£.35); зам.знах. прь(д) нашв 
боярь 1 (1435 Созі. І, 454); дав. мн. бо я ром б, бо А ром, боя- 
ром, бояро(м) 17 (1435 Созі. II, 692; 1446 Р 154; 1450 ЗНТШ 
XI. 7: 1461 ВО І. 45: 1478 АЗ III. 17: 1490 ВО І. 434: 
1491 ВО І, 491; 1492 Созі. 3. 162; 1495 ВК; 1499 ВБ II, 
155 і т. ін.); болЬром, болВромь 2 (1442 Созі. II, 87; 1491 
ВО І, 445); боярамь 1 (1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 9); знах. 
мн. боярь, боАрь 11 (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3; 1423 Оїр<аА» 
447; 1430 ГВКЛ 7, 9; 1435 Созі. І, 454; 1445 Р 150; 1449 
Созі. II, 746; 1468 ВО II, 305; 1478 АЗ III, 17; 2-а 
пол. XV ст. АЛМ 9; 1495 АЛМ 83); боАри 3 (1448 Созі. 
II, 738; 1454 АЛМ 12; 1468 ВО II, 305); бояре 2 (1495 
АЛМ 83; 1499 ВО II, 422); бояровь 1 (1436 Созі. її, 706); 
ор. мн. бо Аре, боярє 224 (1436 Созі. II, 698; 1449 Созі. 
II, 385; 1458 ВО II, 261; 1467 ВО І, 122; 1475 ВО І, 199; 
1482 ВО І, 265; 1490 ВО І, 397; 1495 ВО II, 87; 1497 ВО 
II, 102; 1500 ВО II, 173, 175 і т. ін.); болВрє 9 (1458 ВО 
І, 20; 1460 ВО І, 41; 1461 ВО І, 45; 1462 ВО І, 66; 1471 
ДГСМПБ; 1473 ВО І, 186; 1478 ВО І, 218; 1486 ВИ І, 
289, 290); боАри, бояри 55 (1435 Созі. II, 679; 1444 АрхЮЗР 
1/УІ, 8; 1452 Созі. II, 759; 1457 ВО II, 257; 1464 ВО І, 83; 
1472 ВО І, 169; 1487 Вй 1,306; 1491 Вй 1,452; 1493 Созі. О. 
45; 1495 ВО II, 40 і т. ін.); боАрьі, боярьі 40 (1378 Р 25; 
1400 Созі. II, 619; 1423 ОІВ«А» 447; 1430 ГВКЛ 7; 1444 
АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1453 Созі. II, 453; 1466 ВО І, 114; 1473 
Вй І, 190; 1488 ВО І, 324; 1499 ВО II, 448 і т. ін.); болЬри, 
болярї 18 (1449 Созі. II, 379; 1459 Созі. 3. 22; 1464 ВО 
І, 83; 1470 ВО І, 147; 1472 ВО І, 172; 1479 ВО І, 221; 
1481 ВО І, 258; 1484 ВО І, 277; 1490 ВО І, 387; 1500 Созі. З. 
234 і т. ін.); болВрьі 5 (1443 Созі. II, 131; 1462 ВО І, 55; 
1470 ВО II, 309; 1471 ДГСМПБ; 1473 ВО І, 186); боярми 
1 (1485 ВО II, 371). 
Див. ще БОЯР. 
БОЯРИНЯ ж. (1) (дружина боярина) бояриня: Жалова- 

ла иамь бояриня Мьнского повиту, на имя Анна Петра- 
шовая, на невестку свок> Ганку (Троки, 1494 РИБ 560). 
ФОРМИ: наз. одн. бояриня (1494 РИБ 560). 
*Б0ЯРСКЬІ див. *БОЯРЬСКИН 
*БОЯРЬСКИИ прикм. (3) боярський (1): и тако(ж) варе 

колко товарь провадА(т) до бєлагорода или товарь г(с)вами 
или возьі или на(ш) или боярскьі да не имають тотьі... 
люди никоторои помощи давати никому николи (Побрата, 
1448 ДГПР); 
боярьская роуда (2) (назва місцевості у Київ¬ 

ській землі): пошє(д)ши горь боярьскою роудою притер¬ 
ши к ива(н)ко(в)скимь к закопамь... то єсть зємлА пана 
скипорєва обььханая (б. м. н., бл. 1458^/М68). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. боярскьі (1448 ДГиР); знах. одн. ж. 

боярьскоую (бл. 1458 Р 168); ор. одн. ж. боярьскою 
(бл. 1458 Р 168). 

*БОЯТИ СА див. *БОАТИ СА. 
БОА ч. (1) (особова назва, молд., пор. болг. Боя): И та- 

кождєрє єсми дали и потврьдили той свАтои нашєи црьк- 
ви,.. цигане на имЬ Бо А сь чєлЬдєю, и Дадоуль сь чєльдєю 
(Сучава, 1488 ВО І, 342). 

ФОРМИ: наз. одн. БоА (1488 Вй І, 342). 
БОАРИН див. БОЯРИНЬ. 
БОАРИНЬ див. БОЯРИНЬ. 
БОАРИНЬ див. БОЯРИНЬ. 
БОАРЬНЬ див. БОЯРИНЬ. 
БОАРЬІН див. БОЯРИНЬ. 
*БОАТИ Об див. *БОАТИ СА. 
*ьОА І И СА дієсл. недок. (5) (кого, від чого; робити що) 

боятися (кого, чого; робити що): а слушати ми господарА 
своего великого коро(л) во всємь как ми повелить и боА- 

тим(с)А (!) єго какь ба (б. м. н., 1386 Р ЗО); а б,Ядє(т) па(к) 
то(т) пань силє(н) што бЖдє(т) соу(д)я бояль сА сла(т) 
до нє(г) закла(д)у бра(т) тогдьі має(т) иамь заплатити ви- 

ноу о у нашь скарбь (XV ст. ВС 16 зв.— 17); про то(ж) 
узрьвшє сє(с) лис(т), а вьі прїидьтє к на(м) и до нашєи 
зємли сь усими своими торговлЬми и товаро(м), не боАчи 
сь ни о(т) котории шкодьі (Баків, 1447 Созі. II, 732). 
ФОРМИ: інф. ! боАтим(с)А (1386 Р 30); теп. З ос. мн. 

боятсА (XV ст. ВС 15); майб. її 3 ос. одн. бЖде(т)... бояль 
сА (XV ст. ВС 16 зв.); дієприсл. одноч. боячисА, боАчи сЬ 
(XV ст. ВС 33 зв.; 1447 Созі. II, 732). 
Див. ще *ОУБОЯТИ СЯ. 
! БПЄЛ <БЧЄЛ> див. БЧОЛА2. 
! БРАВИЧ'Б (БРАЄВИЧЮ) див. БРАЄВИЧЬ. 
*ВКАОЕСЕЬ див. БРЬДЬЦЄЛЬ. 
БРАДИЧЄШИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тоє <вьішєпис>анноє село брадичєщи тоє тадороу 
опро<ч> и дЬтємь тадоровомь (Васлуй, 1436 Созі. І, 450). 
ФОРМИ: наз. брадичєщи (1436 Созі. І, 450). 
*БРАДЬ ч. (3) (молд. брад «ялина, смерека») ялина, 

смерека: а хотарь... до крьници доумитрови о(т)толЬ по- 
поу(д) оубочи на єди(н) бра(д) знамєна(н) межи два зьподїи 
(Сучава, 1490 ДГСХМ). 
ФОРМИ: знах. одн. бра(д) (1490 ДГСХМ). 
БРАЄВИЧЬ, БРАЄВИЧ ч. (90) (особова назва, молд., 

пор. болг. Брайо): мьі бо Аре... алєксандра воеводьі... па(н) 
бори(с) браєви(ч), па(н) да(н)чу(л) жули(ч)... знаємо чи- 
ни(м)... и(ж) єсмьі дали... сєрє(т) мисто... кнАгини ри(м)- 
гаиль (б. м. н., 1421 Созі. І, 141—142); и мьі єсми при- 
шо(д)ши прє(д) кнАгиню илияша воєводиноую и прє(д) 
и(х) паньї мо(л)давскии прє(д) паномь браєвичємь... и 
єсми смирилисА и сьтокмилисА (Самбір, 1459—1460 ЗНТ111 
СІЛІЇ, фотокоп.); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє прїидє прАд намьі... Олюшка... и продала... трєтоую 
част село от Костєщ... що юи бьіли дали... слоуга наш 
Юрїю Браєвич, сьінь Бориса Браєвича, и сєстричичи єго 
(Сучава, 1499 Вй II, 130). 
ФОРМИ: наз. одн. Браєвич, браєви(ч)20 (1421 Созі. І, 142; 

1443 Созі. II, 120, 1448 Созі. II, 362; 1452 Созі. 11,422; 1455 
Созі. II, 769; 1460 ВО І, 41; 1462 ВО І, 56; 1464 ВО І, 84; 
1466 519; 1499 ВО II, 130 і т. ін.); ! Воазе^усг 1 
(1465 СГ 176); Браєвич ь 1 (1462 В О І, 54); род. одн. Брає¬ 
вича, Браєвмча 65 (144! ОВА.С 35; 1445 Созі. II, 212; 1448 
Созі. II, 314; 1453 Созі. II, 446; 1455 Созі. II, 526; 1459 
ВО І, 28; 1462 ВО І, 62; 1464 ВО І, 86; 1465 ВО І, 88; 1499 
ВО II, 130 і т. ін.); браєвнчи, браєвн(ч) 5 (1445 Созі. II, 
226; 1448 Со5*. II, 359; 1452 Созі. II, 760; 1458 Созі. II, 
466; 1460 Созі. 3. 41); браєвичЬ 1 (1456 Созі. II, 578); ! бра- 
вич-Ь 1 (1458 МіН. Оос. 122); ор. одн. браєвичємь (1459— 
1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.). 
Див.^ще БРАЄВИЧЮ. 
ЬРАьвИЧЮ ч., невідм. (І) (особова назва, молд., пор. 

болг. Брайо): мьі пєтрь воєвода... ись своимьі панове, ис 
паномь доумЬ браєвичю, ис паномь станчюломь... и сь 
оусєю нашєю радою волоскою, вьізиаваюмь... оужє тотьі 
златии пииЬзи, котори єсмьі бьіли дали на жолдь... паноу 
бартьшовьі з боучача... оурожєньї пань михаило з боуча- 
ча... намь вєрноуль (Кам’янець, 1458 Созі. II, 814—815), 
Див. ще БРАЄВИЧЬ. 
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* БРАИЛО с. (1) (назва міста у Молдавському князівстві) 
Бреїла: А Ливовчанє що имоут ходити до Браила или до 
Келєи по рибоу... имают давати мьіто от гривньї полтора 
гроша (Сучава, 1460 ВО II, 275). 
ФОРМИ: род. одн. Браила (1460 ВО II, 275). 
Див. ще БРАИЛОВО. 
ЕРАИЛОВО с. (3) (назва міста у Молдавському князів¬ 

стві) Бреїла: а львовчАнє што ймуть поити до браилово, 
по рьібьі_тамь ймуть дати, оть гривну по польвтора гро¬ 
ша (Сучава, 1408 Сові. II, 632); а ливовчанє що имоут хо¬ 
дити до браилова, а либо до кїлїи по рьібоу, на краинєм 
мьіти, оу бакови, а либо о у бер лади имаєт давати мьіто 
от гривньї по полтора гроша (Сучава, 1456 Сові. ІГ, 790). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. до браилово (1408 Сові. 

II, 632); род. одн. браилова 1 (1456 Со5^. II, 790); браиловЬ 
і (1434 Сов і. її, 669). 
Див. ще * БРАИЛО. 
БРАИНЦИ мн. (1) (назва села на Буковині): мьі стє- 

фань воєво(да)... знаменито чини(м)... ожє... потврьждаємь 
тому прі(д)рєчєнном(у) монастирю... одно село... вакулин- 
ци по(д)ли браинци (Сучава, 1443 ПГСММ). 
ФОРМИ: наз. зам. род. подли браинци (1443 иГсММ). 
БРАН ч. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

Тім мьі видавше єго правою и вирною слоужбою до нас... 
дали и потврьдили єсми ємоу... села на имі Гостилєщи... 
и иа Кніжі Бран (Сучава, 1459 ВО І, 35). 
ФОРМИ: наз. одн. Бран (1459 ВО І, 35). 
*БРАНИЩА див. БРАНЇЩА. 
БРАНИЩАРСКЬІИ ч. (1) (особова назва): Мьі панове 

господарю нашєго, илїи воєводьі, на имА пань вилча о(т) 
липникьі... и пань доума бранищарскьш... вьізнаваємь 
тьімь то наши(м) листомь... колижь вєлємЖжнїи илїашь 
воєвода... пану владиславови, кролю по(л)скомоу... до(с)то- 
инньїи голдь вьірности... є(сг) оучини(л)... мьі такожє... 
повьінни єсмьі єго воли пристати (Львів, 1436 Сові. II, 701). 
ФОРМИ: наз. одн. бранищарскьіи (1436 Со5/. II, 701). 
БРАНИЩЄ с. (5) (молд., болг. бранище «заповідний ліс») 

лісові угіддя: тако(ж) прїидє прА(д) нами... на(ш) боАри(н), 
па(н) косте оурьі(ш)... и да(л) свою пасикоу, що є(ст) 
оу нашє(м) бранищоу, оу бохотині... нашємоу монастирю 
о(т) молдавици (Сучава, 1453 Со5/. II, 453—454); и испро- 
си(л) о(т) на(с) себе потврьждєнїє сь оури(к) на и(х) ста- 
роє бранище (Корочин Камінь, 1458 МіН. Оос. 121). 
ФОРМИ: наз. одн. бранище (1458 МіН. Оос. 123); знах. 

одн. бранище, брані ще (1458 МіН. Оос. 121, 122); місц. одн. 
оу бранищоу (1453 Сові. II, 454; 1455 Сові. II, 559). 
Див. ще БРАНЇЩА. 
БРАНИЩЕ див. БРАНЇЩА. 
*БРАНИЩГ£РЄВЬ ч. (1) (особова назва): а хотарь ємоу 

є(ст) на могили що на чоунго(х)... о(т)толі прости на чрьньї 
потоки та по потокоу горн до моста драгомира бранищірє- 
ва (б. м. н., 1400 0/Я«Л» 433). 
ФОРМИ: род. одн. бранищірєва (1400 0/£«Л» 433). 
БРАНИЩЕ РИ мн. (І) (назва села у іМолдавському кня¬ 

зівстві): ті(м) мьг видавше єго правою и вірною слоужбою 
до на(с)... дали и потврьдили єсми ємоу отниноу єго, села, 
на имі гдє дворь єго, бранищіри, и жоулєщи и шкіи 
(Сучава, 1455 Сові. II, 553). 
ФОРМИ: наз. браиищіри (1455 Сові. II, 553). 
БРАНИЩ'бРЬ ч. (1) (молд. браништар) лісник: того 

радї ни єди(н) бранищірь, боу(д) кто боудєть о(т) на(с) 
бохоти(н) держати, да не имаю(т) ни жадного примісоу 
к той пасикоу и до и(х) люди (Сучава, 1454 Сові. II, 501). 
ФОРМИ: наз. одн. бранищірь (1454 Сові. II, 501). 
*БРАНЇЄ див. *БРАНЬЄ. 
* БРАНІ ЧЄСКИИ прикм. (1) <?>: и по ми сь нашими 

боліри искахом и обрітохом и чїііїхомь хотарь и бранї- 
щє стій бьі(с)трїчєскои монастирю како є(ст) бранїчєскои 
обїчна нїпороушєна нїколижє на вікї ві(ч)нїя (Корочин 
Камінь, 1458 МіН. Оос. 122). 

ФОРМИ: дав. одн. ж. бранїчєскои (1458 МіН. Оос. 122). 
БРАНЇЩА, БРАНИЩ'Й ж. (9) (молд., болг. бранище 

«заповідний ліс») лісові угіддя: мьі алєксандрь воєвода... 
чнни(м) знаменито... ожє... дали и потвр'ьдили єсми... 
нашєм(у) монастири о(т) побрати... шєсть бочкьі вина 
ис нашєи дєсітиньї и єщє пасика оу нашєи бранище (Су¬ 
чава, 1453 Сові. II, 444—445); То єст вєс хотар той вишє- 
писаннои бранищии (Сучава, 1491 ВО І, 473). 
ФОРМИ: наз. одн. браншці 1 (1490 ВО І, 421); зам. ор. 

сь бранїща 1(1458 МіН. Оос. 122); род. одн. бранищн (1454 
Сові. II, 501); дав. одн. бранищи 1 (1490 ВО І, 420); бра¬ 
нищии 1 (1491 ВО І, 473); знах. одн. бранищоу 2 (1490 ВО 
І, 420, 421); бранищю 1 (1491 ВО І, 473); місц. одн. оу бра- 
нищє (1453 Сов і. II, 445). 
Див. ще БРАНИЩЄ. 
* БРАНІ ЩЄ див. БРАНИЩЄ. 
*БРАНЬЄ с. (5) забирання (4): О бранїю стоговь ті(ж) 

сто(г) жита алюбо пшенїци хто удень возмє(т) с^доу за 

виноу з гривень, а чїя щкода томоу єі а боудє(т) ли вночи 
тогдьі соудимь за злодіис(т)во (XV ст. ВС ЗО); з а к л а д ь 
бранїє (і) див. *ЗАКЛАДЬ. 
ФОРМИ: род. одн. бранїя (XV ст. ВС 6); місц. одн. 

о браньи 2 (XV ст. ВС 5 зв., 11); о бранью 1 (XV ст. ВС 
8); о бранїю 1 (XV ст. ВС ЗО). 

*БРАСЛАВЛЬ ч. (4) (назва міста у Подільській землі) 
Брацлав: про ть жь Азь про тото добродійство прорєчєньїхь 
пановь... приступиль єсмь ку... королю польско(м)... ис 
тьіми горо(д) ись крємАницємь и сь братславлємь (Креме¬ 
нець, 1434 Р 130); Ино мьі... прьїказоуємь вамь... штоби 
єстє тьіхь єго пословь изь ихь слугами добровольнє про¬ 
пускали по нашому господарьству... оть границьі оть 
Браславля тою дорогою на Вєльницоу (1) на Корець (Віль¬ 
на, 1498 ВО II, 412). 
ФОРМИ: род. одн. Браславля (1498 ВО II, 412); знах. 

одн. браславль (1496 ПЧФГ 36); ор. одн. братславлємь 
1 (1434 Р 130); брАславлемь 1 (1435 Р 133). 

БРАСЛАВСКІЙ, БРАСЛАВСКИИ, БРАТСЛАВЬ- 
СКИИ, БРАЦСЛАВСКИЙ прикм. (17); Мьг Свьідрьігайло, 
Великій Князь, чиньїмо знаменито... ижь... Карпь Ивано- 
вичь Микулинскій, биль чоломь, покладаль передь нами 
льість оть князя Василїя Сангушковича, державцьі нашого 
Браславского и дворань нашихь (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 
7); а се й кнзь фєдко нєсвидьскии староста крАмАницкии 
и брАславскии вьізнаваємь то си(м) наши(м) листомь... 
како єсмь А вірне служиль освАцоному кнА(з) швитрик- 
гаилу (Черняхів, 1435 Р 132); Я, Костентинь Ивановичь 
Острожскій... староста Луцкій. Браславскїй и Веницкій 
(Луцьк, 1495 АЛМ 88); Я князь Консгантьінь Ивановичь 
Озтрозкій (!) будучи... намістникомь Браславскимь и Ве- 
ницкимь, чиню знакомнто... штожь придаль єсми... имі- 
нье... на... Церковь... у Вилни (Вільна, 1499 АСД VI, 2). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Браславскій 3 (1430 ГВКЛ 7; 

1495 АЛМ 88); брАславскии 1 (1435 Р 132); братславьскии 1 
(1434 Р 129); брАцславский 1 (1482 А5 І, 80); ск. н. бл. 1 
(1496 АЛРГ 69); род. одн. ч. Браславского 4 (1430 Г'ВКЛ1)\ 
брАславского 1 (1499 Л5 І, 117); дав. одн. ч. брАславскомоу, 
брАславьскому (1484 А5 III, 21; 1491 Л5 І, 97); ор. одн. ч. 
Браславскимь (1499 АСД VI, 2); род. мн. Браславскихь 
(1430 ГВКЛ 7); ор. мн. Браславскими (1430 ГВКЛ 7). 
Пор. *БРАСЛАВЛЬ. 
БРАТ див. БРАТЬ. 
*БРАТАЄВИЧЬ див. БРАТ'ЕЄВИЧЬ. 
* БРАТАНИК н. (1) (син брата) племінник, небіж: да 

єст ємоу от нас оурик и сь вьсєм доходом, али опрочє сест¬ 
ри єго Олюшки и братаник єго Данчюла и Пєтримана (Су¬ 
чава, 1491 БО І, 459). 
ФОРМИ: род. мн. братаник (1491 ВО І, 459). 
Див. ще БРАТАНИЧЬ. 
БРАТАНИЧ див. БРАТАНИЧЬ. 
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БРАТАНИЧА, БРАТАНИЧ'й ж. (15) (дочка брата) 
племінниця, небога: мьі стєфа(н) воєвода... знаменито чи¬ 
ни^)... ожє прїидоша, прА(д) нами... па(н) ПБТроу сто(л)- 
ни(к), н (наши вБрнїи слоуги, влькоу(л) поурчєлєскоу(л) 
и двти єго и сб своєю) братаничєю, а(н)ноушкою... <и про¬ 
минали свои правій о(т)нини) (Сучава, 1483 Сові. О. ЗО); 
И оуставше пан Жоуржь гоумєнник та заплатили оуси тотьі 
вншєписаннїи пннвзи... оу роукьі слоузв иашємоу Гоурба- 
коу... и сєстричичи єго Насти... и тьіж братаничи тогож 
Гоурбана Насти (Сучава, 1499 ВО II, 135). 
ФОРМИ: наз. одн. братанича 5 (1494 ВО II, 38; 1495 

ВО II, 74, 249; 1497 ВО II, 102; 1499 ВО її, 134); братани- 
чи 1 (1495 ВО II, 57); зам. род. от братанича... Мьрїє 1 
(1497 ВО II, 119); зам. дав. продали... село... слоузв на- 
шємоу Иванка... и братанича их Сори 1 (1494 ВО II, 38); 
дав. одн. братаничи (1494 ВО II, 38; 1495 ВО II, 57; 1497 
ВО II, 103, 118; 1499 ВО II, 135); ор. одн. братаничєю 
(1483 Сові. О. ЗО). 
БРАТАНИЧЬ, БРАТАНИЧ ч. (54) (син брата) племін¬ 

ник, небіж: теє все щобьі ємоу оури(к) сб всВмб доходомь 
и двтємь єго и братїамь єго и сєстричичє(м) єго и братани- 
чємь єго (Васлуй, 1436 Сові. І, 459); А при тьіх моих умо- 
веньах речах... бьіли панове люде добрьіе: пан Семашько, 
пан Гринко Мукосьевич, а братанич мой родньїй пана 
Богданові сьш Немвра (Хрінники, 1472 ЛрхЮЗР 8/1II, 
3); кн(А)зь Сємєн дал на обираньє братничью (!) своєм<у> 
кн(А)зю Михайлоу... Вишнєвєць город со всвми приеєлки 
(Луцьк, 1475 ЛЗ І, 70); Я панБ ванькочжоусичь... чинимь 
знаменито... и(ж) своимб братаничо(м) с пано(м) олє(х)- 
но(м) чжоусою... іімяли є(с)мо дв(л) оу нашо(и) дєди(ч)- 
но(и) о(т)чизнє (Львів, 1478 ЗРМ)\ Биль намь чоломь 
окол<ь)ничьій Смолєнбскій... князь Олехно Василевичь 
Глазьіна и просиль вб насБ... села, на имя Давьідкова Ско- 
вородина и братаничовБ его, Єровеевьіхь детей (Вільна, 
1499 РИБ 776); И оуставши наши слоуги Сима и брат 
єго Оника та заплатили оуси тоти вьішєписаннїи пинВзи... 
оу роуки слоузв нашємоу Сими Бєнб... и братаничю их 
Боудп (Ясси, 1500 ВО II, 175). 
ФОРМИ: наз. одн. братанич, братани(ч) 6 (1472 ЛрхЮЗР 

8/ІІІ, 3; 1490 ВО І, 4 3; 1491 Сові. О. 36; 1493 Соя*. 5. 175; 
1497 ВО II, 107; 1500 ВО II, 175); братаничь 4 (1495 ВО 
II, 59; 1497 Сові. 3. 223; 1499 ГОКІР)\ зам. ор. ись брата¬ 
нич 1 (1490 ВО І, 387); дав. одн. братаничю 6 (1490 ВО 
I, 387, 403; 1493 ВО II, 18, 19; 1497 ВО II, 107; 1500 Вй 
II, 175); братаничоу, братанїчоу 5 (1463 ВО І, 73; 1493 
Сові. 3. 176; 1496 АЗ І, 244; 1497 ВО II, 103; Сові. 3. 223); 
братаничєви 2 (1495 ВО II, 74); ! братничью 1 (1475 ЛЗ 
І, 70); ор. одн. братаннчо(м) 1 (1478 ЗРМ); братаничєм 
1 (1495 ВО II, 76); наз. мн. братаничи 7 (1491 ВО І, 447; 
Сов і. 3. 152; 1492 ВО І, 509; Со5*. 5. 161; 1499 ВО II, 134, 
135); братаничєвє 2 (1491 ВО І, 458; 1495 ВО II, 64); бра- 
(та)ничіе 1 (1497 РИБ 683); род. мн. братаничовь (1499 
РИБ 776); дав. мн. братаничєм, братаничємь, братанїчєм 
12 (1436 Сові. І, 459; 1491 ВО І, 447, 458, 459; 1492 Соя*. 
5. 161; 1493 ВО II, 14; 1495 ВО II, 59, 76; 1499 ВО II, 135); 
братаничам 1 (1499 ВО II, 135); ор. мн. братаничи (1493 
ВО II, 19; 1496 ЛЛРГ 71). 
Див. ще *БРАТАНИК- 
БРАТАНИЧ'* див. БРАТАНИЧА. 
*БРАТАНЇЧЬ див. БРАТАНИЧЬ. 
БРАТАНОВЬ прикм. (3) О братаново (сели¬ 

ще) (1), селище б р ь т а н о в о (1) (назва хутора 
у Молдавському князівстві): и мьі видввшє и(х) (правою 
и вЕрною слоуж)бою до на(с)... потвердили єсми имь... 
селище брБтаново и гдє бьі(л) братановь млинь (Васлуй, 
1439 Сов і. II, 51—52); тА(м) мьі виДБвш(є) и(х) правоую 
и вБрноую слоужбою до на(с)... дали єсми и(м)... села... 
пони(ж) (м>икб и сб братано(во селище и> микшинова 
насика (Сучава, 1448 С05/. II, 316); братановь 
млинь (1) (назва млина у Молдавському князівстві): 

и мьі видЕвшє и(х) (правою и вЕрною слоуж)бою до на(с)... 
потвердили єсми имь... селище брьтаново и гдє бьі(л) бра¬ 
тановь млинь (Васлуй, 1439 Сові. II, 51—52). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. братановь (1439 Соз/. II, 52); наз. 

одн. с. братано(во) (1448 Сові. II, 316); знах. одн. с. брьта¬ 
ново (1439 Сов і. II, 52). 

*БРАТАША мн. (2) (брати, браття?): а при то(м) бьг(л) 
боАрє бра(т)ша минигаило кнА(з) юрьи кожшно (!) ивано- 
ви(ч) (Молодечно, 1388 Р 44); поручили(с) кнА(з) вєлико(м) 
скирьгаилу за гридка за костАнтинови(ч),.. пєрвьш поруч- 
ни(к) кнА(з) михаило євнутєви(ч)... кнА(з) фєдорь миркли 
бра(т) єго дмитрии ли(пА)та бра(т)ша кнА(з) юрьи кожюшно 
(б. м. н., бл. 1392 Р 46). 
ФОРМИ: наз. бра(т)ша (1388 Р 44; бл. 1392 Р 46). 
! БРАТЄВИЧУ (БРАТЄЄВИЧУ) див. БРАТ'БЄВИЧЬ. 
*БРАТЄИ див. БРАТВИ. 
*БРАТЄНИКТ> ч. (4) брат: тогдьі облазничєвє триє бра- 

теници оучинили с даниломь розьБздь (Зудечів, 1411 
Р 79); 0ра(н)ци(к) а ©а(л)ко индри(х) три братєнїкьі дер¬ 
жали одно(г) мльїнарА (XV ст. ВС 23); мьі стєфа(н) воєвода... 
знаменито чини(м)... ожє тоти истинньї сновє флорини, 
на нмв ио(н) и данчю(л) и михалко и сина(т) и тома н си- 
ми(о)н, оуси братиници (1), прїидоша прєд нами... н про¬ 
дали слоуга(м) наши(м)... половина села о(т) оурдєщїи 
(Бирлад, 1467 Сові. 3. 68—69). 
ФОРМИ: наз. мн. братєници 1 (1411 Р 79); ! братиннци 

і (1467 Со5Г. 5. 68); братєникн І (бл. 1458 Р 167); братєнїкм 
1 (XV ст. ВС 23). 
Див. ще *БРАТ'£НЄЦЬ. 
*БРАТЄНЇКЬ див. *БРАТЄНИКЬ. 
*БРАТЄСКОУЛЬ ч. (1) (особова назва, молд., слов. 

брать): а при то(м) бьіль жоуржь староста... и пєтрь бра- 
тєскоу(л) (Сучава, 1432 Со5/. І, 343). 
ФОРМИ: наз. одн. братєскоу(л) (1432 С05/. І, 343). 
*БРАТЄШЄВЬ прикм. (1) <> г р ь л о братешєво 

див. ГЬІРЛО. 
ФОРМИ: знах. одн. с братешєво (1448 Соя/. II, 324). 
БРАТИ, БРАТЬ дієсл. недок. (135)1. (що кому, що з ко¬ 

го, на кому, кому від чого) (мито, податок, данину, де¬ 
сятину і т. ін.) брати (що від кого, з кого), стягати (що 
з кого) (75): што оу рускомь правЕ свдАть кмети оу зБмь- 
скомь ис твхь брали єсмьі ис подимья по колодв вовса 
(б. м. н., 1386—1418 Р 35); а тако(ж) оу тА(х) сєла(х) да 
не имають ходити ни глобници, ни припашари... ни соу- 
днти и(х), а ни глобоу ис ни(х) не брати (Нямц, 1454 Сові. 
II, 517); Про тож ни один болБрин, ани соудєц... да не 
смбют брати мито от товара манастирского (Путна, 1471 
ВО І, 159); а мьіто нмь брати по давномоу (Краків, 1487 
АМЛ)\ Тежь паномь владьічньїмь десятникомь не надобв 
вь тьі люди уступатися вь монастьірскіе, а владьщв По- 
лоцкому того игумена у Пречьістой Пустьінской не судити, 
ни радити, ни пошлинь ни якихь на нихь не брать (Мсти- 
славль, 1500 АСД II, № 3); 

(кого—що, що в кого) (заволодівати ким. чим) брати, 
забирати (24): а и слугь нє брали єсмьі не дадуть зємлАнє 
и слугь брати (б. м. н., 1386—1418 Р 35); И благословляю 
вашу милость, чтобьі есте о томь опвканье имвли, какь бьі 
церковь Божая и тоть попь никимь бьіли необидньї 
и садовБ бн церковньїхь у него не обивали и ничего церь- 
ковного не брали (Холм, 1440 ЛрхЮЗР І#VI, 5); ино ми 
недоу(ж) бьіхо(м) дати єн а боронити св на(м) ника(к) 
заноу(ж) помо(ч) и по(д)порьі жадиои нє имає(м) ни о(т)- 
колв... а нє да(в)ши и(м) сами собЕ возмоу(т) ка(к) и до- 
тоу(л) брал(и) жоньї и дЕти братєи наши(х) (Васлуй, 1456 
ЗСФ); а игдв коли слоужєбникь 6єрє(т) вольї а па(н) сво- 
и(м) село(м) и зб свои кмети боронить, а нє хочє(т) вьіда(т) 
тогдьі на(м) маєть заплатить вин^ й а тьі вольї прє(д) нами 
постави(т) (XV ст. ВС 16 зв.); и кн(А)зь Олєксандро рєк 
так: я в них того имБнА безправне нє брал... а купил єсми 
ввчно и непорушно за шєстьдєсАт коп широких гроши 
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(Луцьк, 1491 Л5 І, 94); а коли пань Петрь Езлиль (!) по 
тнмь имЕнямь, тогдьі намЕстникь мой не жаловаль на 
пана Петра, ижьбьі онь почати рвали або замки отбьіваль, 
або листьі бьі брали изн тое скрини, которая бьіла незамк- 
нена (Вільна, 1498 АЛМ 163); 

(одержувати що в кого) брати (21): А два(д)цать копи 
грошє(и) в кажндьі(и) годи має(т) єсь собє брати за до(л)ги 
што єсьмо ємоу виньни (Петрків, 1489 АМВ)\ а тьш пЕ- 
нАзи брали єсмо через роуки боАрина Єго Милости Рамана 
Митковича (Друцьк, 1492 А5 III, 23); А коли есми у пана 
Василя пенязи брал за тое имЕнье, при том бьіл владьїка 
володимерский Иона, а пань Ядко ХвалелЕЙ (Володимир, 
1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 141); брати личбу (4) брати 
в когось рахунок, фінансовий звіт: Пань Андрей подскар- 
бий а Ивашко Владьїка писар брали личбу у ключника 
киевского у Сенька Полозовича (б. м. н., 1494—1495 
АЛРГ 59); Пань Литаворь Хребьтовичь, маршалокь, а 
пани 0едко, писарь, брали личбу вь митника Меньского 
вь Мартина Яньчелевича (Вільна, 1499 РЕА III, 34); 

(що) орендувати, брати в оренду (1): а другій годи ново 
придали его мил. ему тую волость вибрати на окупи женЕ 
его и детямь, а кому первЕй его бьіло дано, тьіи мають 
после его брати (б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 10). 

2. (що) (красти) брати (3): О злодеистве жїта на поли 
колі которо(г) пана алюбо мєщанїна... сл^Кга оу ночі нє- 
которо(г) кметА жїто бЕрє(т), годитсА г(с)дрю то(г) жїта 
бороніть своєго (XV ст. ВС 29). 

3. (кого) задержувати, затримувати (1): а такьжє коли 
бьіхомн имь жолиду не поплатили и щькодь тогдьі имь 
поволєваємь (!) и тьімь што суть с ними нась оупоминати 
нами лаАти нашихь куп(ц)єхь брати нашихь людєхи до¬ 
коли свои записи о(т) нихи вьіправимьі (Сучава, 1433— 
1443 АРМ). 

4. (що в кого) (позичати) брати (1): А што коли кому 
буду чим должен, што будь (у) кого узял пенезей, ал ними 
будь брали в кого, иио тьіе долги моє поплати зять мой 
князь Михайло (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28). 

5. (що) (жолуді) збирати (1): а боудв(т) ли паства вє- 
лїкая оу то(м) лиси чєрє(с) которьш лє(с) масть гна(т) оу 
свои лЕ(с), тогдьі то(т) па(н) чїи то ле(с) имєєть своє жалоу- 
диє браті алюбо спаствїть на три(д)ца(т) лако(т) обапо(л) 
дороги (XV ст. ВС 38); 
заклади брати (4) див. *ЗАКЛАДЬ. 

ФОРМИ: інф. брати, браті, Ьгаіі 44 (1386—1418 Р 35; 
1388 2РІ 104, 108; 1421 Сові. І, 142; 1443 Соя*. II, 185; 
1454 Собі. II, 517; 1460 ВО II, 275; 1471 ВО І, 159; 1472 
АрхЮЗР 8/III, 3; 1487 АМЛ\ 1489 АМВ; 1498 АЛРГ 82, 
83; 1500 АСД II, № 3 і т. ін.); бра(т) 8 (XV ст. ВС 17, 25, 
28 зв., 35; СЯ 9 зв., 43, 43 зв.); брать 6 (1489 АМВ; 2-а 
пол. XV ст. АЛМ 9; XV ст. ВС 22; СЯ 9; 1500 АСД II, 
№ 3); ! братїя 1 (XV ст. ВС 41); теп. З ос. одн. бєрє(т), 
б-Ьрє(т) 6 (XV ст. ВС 16 зв., 17, 26зв.,29); бєрєть, бЕрєть 
2 (XV ст. ВС 8, ЗО); 3 ос. мн. бєроуть, бЕроуть 5 (XV ст. 
ВС 11, 11 зв., 17, 27 зв., 28); бєроу(т) 1 (1456 ЗСФ); перф. 
1 ос. одн. ч. есми... брал (1494 АЗ І, 101; 1498 АрхЮЗР 
8/IV, 141); 3 ос. одн. ч. браль, брал, бра(л) (1487 А5 І, 85; 
1491 АЗ І, 94; XV ст. ВС 21; 1497—1498 АЛРГ 79; 1498 
АЛМ 163); 3 ос. одн. ж. брала (XV ст. СЯ 40); 1 ос. мн. 
брали єсмьі 1 (1386—1418 Р 35); есми... брали 1 (1386— 
1418 Р 35); брали єсмо 1 (1492 А5 III, 23); 3 ос. мн. брали, 
бралі*, брал(и) (1456 ЗСФ; 1491 АЗ І, 94; XV ст. ВС; 16зв., 
17, 22; 1494—1495 АЛРГ 59; 1497—1498 АЛРГ 80; 1498 
АЛМ 169; 1499 РЕА III, 34); майб. З ос. одн. имє(т) брати 
(1458 П/Р«Л» 513; 1463 Собі. 3. 45); 3 ос. мн. будуть брати 
(1456 ОІН«Аь 511); майб. і І 1 ос. одн. ч. будь браль (XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 28); 3 ос. одн. ч. будє(т) бра(л) (1457 Собі. 

II, 810); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. би браль 1 (1498 АЛМ 
163); іехІІіЬу... Ьгаї І (1388 2РІ 105); 2 ос. мн. бьі есте... 
брали 1 (2-а пол. XV ст. АЛМ 9); штобн есте... ! брати 

1 (2-а пол. XV ст. АЛМ 9); 3 ос. мн. би (абьі, щобьі)... 
брали, бралі 6 (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1448 П//?«А» 491; 
1453 Собі. II, 454; XV ст. ВС 28; 1496 ВО II, 405; І498 
АЛРГ 83); би (аби) иє брали 2 (XV ст. ВС; 1496 ВИ II, 
405); брали би 1 (1496 ВО II, 405); нак. сп. З ос. одн. да 
бєрєть, бєрє(т) 3 (1452 ОІК«А* 500; 1456 0/#«А» 511; 
1488 ВО І, 342); нехай... бєрєт 2 (1496 АЛРГ 82, 83); 
2 ос. мн. да берете (1437 ОІН № 8); 3 ос. мн. да бєроуть 
6 (1437 Собі. II, 711; 1448 Сові. П, 365; 1449 Сові. її, 
378; 1458 513; 1459 0/Р«Д» 514; 1460 П/Р«А» 515); 
нехай бєроу(т) 1 (1444 Со5^. II, 208); дієприсл. одноч. 
бвроучи (XV ст. ВС 34); баж.-ум. сп. пас. З ос. одн. ж. 
што би... брана (1431 Собі, і, 325); предик. пас. дієприкм. 
Ьгапо (1388 ІРЕ 105). 
Див. ще ВВІБРАТИ2, *ЗАБРАТИ, *ПОБРАТИ. 
БРАТИА див. БРАТЇЯ1. 
*БРАТИЛОВИЧТ> ч. (1) (особова назва, молд., слов. 

брать): а на то вЕра... негра бєрладьского... и ввра коств 
братиловича (б. м. н., 1411 Собі, і, 84—85). 
ФОРМИ; род. одн. братиловича (1411 Собі, і, 85). 
! БРАТИНИЦИ (БРАТЄНИЦИ) див. *БРАТЄНИКЛ>. 
* БРАТИ Сгй діесл. недок. пас. (1) (про мито, данину) 

братися, стягатися: да сЕ бєрє(т) воскь о(т) бани о(т) оуси 
крьчма(х) ка(к) и стєфа(н) воєвода да(л) к той стои црви 
(б. м. н., 1458 ОІД«Ау> 513). 
ФОРМИ: нак. сп. З ос. одн. да сВ бере(т) (1458 

ОІД«Ау> 513). 
БРАТНЯ див. БРАТЇЯ Ч 
БРАТИА див. БРАТЇЯ г. 
БРАТЇА див. БРАТЇЯ 1. 
БРАТЇЄЩИ, БРЬТЇЄЩЇИ, БРЬТЇЄЩИ мн. (4) (назва 

села у Молдавському князівстві): теми мьі видЕвшї єго 
правою и вЕрною слоу(жбою до на(с)>... далі есми ємоу... 
села на тазловЕ... братїєщи и дохтана (Сучава, 1436 Сові. 
І, 484); и заплатила Илка сьмрьть Андрнцєва... и дала ємоу 
єдно село своє та СєрєтА нмєнємь Брьтїєщїи (Сучава, 1473 
ВО І, 186). 
ФОРМИ: наз. Брьтїєщїи 2 (1473 В О І, 186, 187); брьтіе- 

щи 1 (1473 ВО І, 187); братїєщи 1 (1436 Собі. 1,484). 
БРАТЇЯ1, БРАТНЯ, БРАТИА, БРАТЇА, БРАТЬЯ, БРА¬ 

ТВА, БРАТИА, БРАТА, БРАТЯ ж., зо. (106) (цсл. 
братня) 1. (рідні, двоюрідні) брати, брагтя (85): Сє же при- 
даль юрьиї болковичь и своєю братьєю к цркви стму ни- 
колЕ землю пашную и землю бортную (б. м. н., бл. 1350 
Р 8); А с тих сель имат Драгомир и Некра сь братією своєю, 
и сь их дЕтми и мают (!) служити намь, и нашими намЕсни- 
ком трими стрЕлци (Львів, 1378 ЗНТШ БІ, 5); а виволиль 
то па(н) коле филь мАковичь и своєю братьєю... ижь оу 
той половици дЕдниньї... нь можь(т) габати филь а ни єго 
братьА... пана коли и єгодЕтии и єго ближьшихь (Галич, 
1409 Р 74); и помьіслиль єсмь помалЕ и на(м) тамо поити 
гдє оци и братїа нашА (Київ, 1446 Р 154); Я пан Янько 
Чаплич промєнїл єсми кн<А>з(ю> Иваноу Василєвич<у> 
Остроскомоу село своє Голче, отчиноу свою правоую от- 
дЕлєноую от моєе брати (Острог, 1466 АЗ І, 60); Бьіль 
намь чоломь земеньїнь Вруцкий, на имя Оедорь Бльїща- 
новичь, зь братією своєю... штожь пань Мартьінь Гаштол- 
товичь поодньїмаль бьіль у ньіхь земли отчизньїе (Мозир, 
1498 ГВКЛ 22); Такь иж межи нами и межи прєрєчєньїм... 
паном Яном Олбрахтом, кралєм полскьім, и освЕцоними 
кнєжати панєм Алєксандрєм, великим кнАзєм литовскьім, 

и кнєжатєм Жигмонтом, братію єго милости... имаєт бьгги 
покоуи и мир вЕчнїи (Гирлов, 1499 ВО II, 419). 

2. родичі (8): ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє... глєитоуємь сим нашим... глєитом наших вирннх и 
почтєньїх боАрь, на имЕ пана Михайла логоеєта и брата 
єго пана Доумоу и оусю иншю єго братню и оусьі их слоугь, 
от мала до велика (Сучава, 1468 ВО II, 305); жалова(л) 
на(м) боАринь смолє(н)ски(и) на (и)мА Курило Иванови(ч) 
на бра(т)ю свою на стєпана є(р)молича а на старого Мисю- 
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тича а на Ивашка И(л)ича, што(ж) они нє хотА(т) ему оу 
во(т)чинє двлєницьі дати (Вільна, 1495 БСКИ). 

3. (люди одного суспільного середовища) брати, браття 
(5): А пань костА влаши(н) слюбоую и слюбиль єсмь... 
своєму г(с)дрю, кролю полскому, влодиславу... служити 
ми ему вВрнє, своєю братьєю которьі(х) ко(л) прємогу к со- 
бв (Щекерів, 1402 Сові, II, 623); Мьі пань моужьіло боу- 
чацски... па(н) бартошь боучацскі... Вьізнаваємь... и(ж)... 
хотячьі пана михаила канцлиря молдавско(г) намь братомь 
и приятєлемь вВчньїмь оучьінити и єго братю и инньїє 
єго приятєлв кь на(м) приклонити дали єсми ємоу... оу 
снятинв оу горо(д) мєшканє (Снятин, 1454 Р 162—163); 
ІоСтєфан воєвод... пишєт господство ми приАтєлєм господ- 
ства ми, вьсвмь БрашовВном. И по сєм да знат ваша ми- 
лость за работоу що стє поустили кь нам поклисари, 
братню вашоу жоупана Кашпара и жоупана МихалВ 
(Дольний Торг, 1475 БО II, 336). 

4. (члени монастирської общини) братія, монахи (5): 
а кто боудє(т) игоумє(н) илї брати а оу томь монастирю 
и нє имоут (!) <грижа>ти сА о спасеній нашємь и о памАти 
прєдко(в) наши(х),а имь да є(ст)сЖдиа богь исвАтьі никола 
(Поляна, 1448 Сові. II, 366); прксьілаль да (!) на(с) Бгомо- 
лєць нашь архима(н)дри(т) Пєчє(р)скїи с кїєва и вся бра¬ 
тія мн(с)тьіря пєчє(р)ского чє(р)нцьі крьілошанв... жалоую- 
чися на митрополита кїєвского и всєя роусїє што(ж) и(м) 
насилїє чини(т) (б. м. н., 1481 ТИМ); Гїїоу и оцу нашємоу 
диларєтоу архимандритоу пєчєрскомоу єжє о хв из бра- 
тиєю старци пє(ч)рска(г) монастьірА (б. м. н., 1498 ЧІАФ). 

5. приятелі, друзі (2): ПорозоумВти можете в той мврє 
какь много правдьі тьіито мистровьі листьі в собв мВли... 
которьіми(ж) оузьявили єсмо ва(м) кролє(в)ства нашєго 
радьі жаданьє чистоє а оуполнв дооуеаньє котороє к ва(м) 
яко братьи и приятєлє(м) свои(м) мають бєзо всєє роспачи 
приязнь чистоую (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 

6. (прихильники одного віровизнання) братія, брати (1): 
а намь сущимь православньїмь християномь Ляхомь 
и Руси достоить исполняти Божия церкви и ихь свещень- 
никовь, а не обидети; есмо бо нини... одино братя хри- 
стияне Латьіни и Русь (Холм, 1440 АрхЮЗР 1 /VI, 5). 
ФОРМИ: наз. братія, братня, братїА, братиА 12(1433 

Сові. І, 361; 1462 Вй II, 289; 1479 ВО І, 228; 1481 ГПМ; 
1487 ВО І, 312; 1489 ВИ І, 371; XV ст. ВС 35 зв., 36; 1491 
ВИ І, 445); братїа, братиа 9 (1442 Сові. II, 88; 1446 Р 154; 
1448 Сові. II, 3625 366; 1449 Сові. II, 386; 1470 ОІР«Ау> 
522; 1495 ВО II, 9, 248); братя, братА, бра(т)я 4(1440 
АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1465 Л5 І, 57; XV ст. ВС 32 зв.; 1466 АЗ 
1, 61); братья, братьА 4 (1366 Р 14; бл. 1392 Р 47; 1409 Р 
74; 1448" Сові. її, 737); род. брати, бра(т)и 4 (1466 АЗ 
I, 61; XV ст. СЯ 9,41; 1482 АЗ І, 80); братїи, братии З 
(1378 ЗНТШ ЬІ, 5; XV ст. ВС 22 зв., 24 зв.); братВ 1 (1466 
Л5 І, 60); братьВ 1 (1366 Р 14); братїА 1 (1497 ВО II, 113); 
зам. знаху\ бьіхом простили... иншоую братїи 1 (1468 ВО 
II. 305); дав. боатьи 6 (1366 Р 14; 1447—1492 ЛКБВ; 1448 
Сові. Ґ, 1734; 1461 Л5 І, 54; 1489 АМВ); брати 4 (1463 
Л5 І. 55; 1466 АЗ І, 61; 1470 АЗ І, 67; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 
141). братии, братїи 2 (1473 ЗНТШ V, 3; 1481 ГПМ); 
знах братню, братїю 6 (1448 Сові. II, 362; 1449 Соя^. II, 
386; 1455 Сові. II, 771; 1468 ВО II, 305; XV ст. ВС 36; 
НПВО II. 336): боатю. боаїтію 4 П454 Р 162: 1495 БСКИ: 
ВК)\ братью 3 (1484 ЯМ; Ї493 ГІОСВВ 152; 1494 ВГ) II, 
387); братею 1 (1495 АЛМ 85); ор. братьєю 14 (бл. 1350 Р 
8; 1388 Р 38; 1402 Сові. II, 623; 1409 Р 74; 1433 Сові. II, 
652; 1475 АЗ І, 71; 1484 ЯМ; 1493 ОПВВ 152; 1495 БСКИ; 
1497 АЗ І, 112); братиєю, братією 9 (бл. 1350 Р 8; 1378 
ЗНТШ ІЛ, 5; 1393 Сові. І, 13; 1421 Р 93, 94, 1435 Сові. 
II, 686; 1462 ВО II, 289; 1498 ГВКЛ 22; ЧІАФ); братєю, 
бра(т)єю 7 (1470 АЗ І, 67; 1482 АЗ І, 80; 1495 БСКИ; 
XV ст. ВС 12, ЗО зв.; 1498 АЛМ 169); братію 3 (1499 ВО 
II, 419, 423); місц. на (о) братїи 5 (XV ст. ВС 6 зв., 8 зв., 
23, 36; 1457 Сові. II, 809); о бра(т)и 1 (XV ст. ВС 7). 

! БРАТЇЯ2 (БРАТИ) (І): мьі оуставлАємь такни моужь 
нмєєт ли пєнєзи Зрагїя (!) любо пороукоу оу тьі(х) пвнєзех 
алюбо нєкоторьш слюбь оумо(л)вєньіи мьі то все о(т)зьі- 
ваемь (XV ст. ВС 41). 
Див. БРАТИ^ 
*БРАТЇЯНОБЬ ч. (1) (особова назва, молд., слов. брать): 

мьі алєксандрь воєвода... знаємо чинимь... ожє... дали 
есмьі цркви той двв сель... єдно єсть лєукушовци братїяно- 
ва... а другоє єсть за молдавою (Сучава, 1408 Сові. І, 60— 
61). 
ФОРМИ: род. одн. братїянова (1408 Сові. І, 61). 
БРАТКО ч. (1) (особова назва): а при то(м) бьіли свВдцї... 

па(н) грицко з борьтникь... па(н) братко из доулвбь (Зу- 
дечів, 1430 Р 116). 
ФОРМИ: наз. одн. братко (1430 Р 116). 
! БРАТНИЧЬЮ (БРАТАНИЧОУ) див. БРАТАНИЧЬ. 
*БРАТСЛАВЛЬ див. *БРАСЛАВЛЬ, 
БРАТСЛАВЬСКИИ див. БРАСЛАВСКІЙ. 
БРАТСТВО, БРАТЬСТВО с. (17) 1. дружні взаємини, 

дружба (12): А онь длА тєбє и нась што бьі промєжи нась 
бра(ц)ство повьгшалосА тогодлА много голодоу и томлитє(р)- 
пєль (б. м. н., 1484 ЯМ); Прото г(с)дрь нашь Стєфань 
воєвода и тоє тєпєрь о(т) вашоє мл(с)ти жадаєть тєжь по 
томоу жь бра(т)ству и приятельство и любовь оутвє(р)- 
жаєть мєжьі єго мл(ст) и мєжьі вашу мл(с)ть (Вільна, 1493 
ПОСВВ 152); прьісла(л) нась г(с)дрь нашь воєвода до ва- 
шє(и) мл(с)ти вспоминаючьі вашє(и) мл(с)ти єстли вашє(и) 
мл(с)ти воля оучьінити и потвє(р)дити бра(т)ство и прьія- 
тє(л)ство и ми(р) мєжьі вами (б. м. н., 1496 ПСВВ 192 зв.). 

2. зб. (члени монастирської общини) братія (3): А сє 
азь смврєньїи (в ориг. смрврєньш.— Прим, вид.) игоумєнь 
чєстнВи обитвли ... и свАщєнномонах Анастасїє и сь вьсвм 
братство(м) яжє о христВ... сьтворихом... тоє произволє- 
нїє, за ваше здравїє и за доушА вашА (Молдавиця, 1462 
ВО І, 70); СмВрєнїи архимандрит Иоасафь, игоумєн ч<ь}ст- 
нви обитвли Поутєнскои, и вьсв братство яжє о христв, 
видВвшє ми сьшовство и прїятєлство, твоє произволєнїє 
сьтворихом и о том слюбихом твоєи милости (Путна, 1476 
ВО І, 217); 
братьство мєстьскоє (1) (об'єднання реміс¬ 

ників однієї або близьких професій) цех: О братьствє мєсть- 
ско(м) и о таварєхь (!) и(х) што староста имаєть уставить 
(XV ст. СЯ 9 зв.); мети братство (1) див. ИМ'ЙТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. братство, братьство 2 (1476 ВО І, 

217; 1484 ЯМ); бра(ц)ство 1 (1484 ЯМ); зам. ор. мн. ись 
вьс.Вмьі бра(т>ство 1 (1476 ВО І, 211); род. одн. брацства 
З (1484 РИБ 351; ЯМ); братьства 1 (1484 ЯМ); дав. одн. 
бра(т)ству (1493 ПОСВВ 152); знах. одн. бра(т)ство (1496 
ПСВВ 192, 192 зв.); ор. одн. братство(м) (1462 ВО І, 70); 
місц. одн. в(о, оу) бра(т)ствє, бьратьствє, братьствє (1484 
ЯМ; XV ст. СЯ 9 зв.; 1496 ПСВВ 192 зв.). 

! БРАТОУ див. БРАТЬ. 
БРАТОУЛ див. БРАТОУЛЬ. 
*БРАТУЛОВЬ прикм. (2): а иа то... вВра братулова 

нАтєдулова ввра станиславова (Роман, 1392 Сові. І, 8); 
а на то вВра моА юги воєводьі и... ввра братоулова (б. м. н., 
бл. 1400 Сові. І, 27). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. братулова, братоулова (1392 Сові. 
8: бл. 1400 Сові. І. 27). 
Пор. БРАТОУЛЬ. 
БРАТОУЛЬ, БРАТОУЛ ч. (75) (особова назва, молд., 

слов. брать): а на то ввра... жюпана братула нАтєдоула 
(Сучава, 1393 Сові. І, 14); мьі алєксандрь воєвода... ис на¬ 
шими зємлАньї, паньї молдавскьіми, на имА, пань жюржь 
староста... пань бпату(л) страовичь... потвєржАє(м)... 
тоть листь (Львів, 1407 Сові. II, 628—629); мьі Огєфан 
воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... 
слоуга наш Іон... и братове єго Іон и Драготь... и про¬ 
дали... єдно село на КородВ... слоугам нашим Братоулоу 
и братоу єго Косте (б. м. н., 1497 ВО II, 123). 



БРАТЬ — 122 — БРАТЬСТВО 

ФОРМИ: наз. одн. БратОуль, братуль, братоул, брато- 
у(л),брату(л), бра(т)ль (1395 Созі. II, 609; 1407 Созі. II, 
625; 1408 Созі. І, 61; 1427 Созі. І, 193; 1448 Созі. II, 737; 
1455 Созі. II, 562; 1462 Вй І, 52; 1487 ВО І, 312; 1493 Вй 
II, 27; 1497 Вй II, 123 і т. ін.); род. одн. братоула, брату- 
ла, братоул(а) (1393 Созі. І, 14; 1400 Созі. 1,37; 1403 ДГАА: 
1412 Ш#«А» 440; 1428 Созі. І, 228; 1441 Созі. II, 138; 
1451 Созі. II, 400; 1456 Созі. II, 569; 1462 ВИ І, 52; 1491 
ВИ І, 445 і т. ін.); дав. одн. Братоулоу 2 (1497 ВО II, 123, 
124); Братоул 1 (1488 ВО І, 354). 
БРАТЬ, БРАТЬ, БРАТ ч. (1016) 1. (рідний, двоюрід¬ 

ний) брат (975): я кнАзь єоунутии и кистютии и любарть 
юрьии наримоньтовичь... чинимьі мирь твердьш ис коро- 
лємь казимиромь польскьмь (!)... и сь єго братомь кази- 
миромь мазовьскьімь (б. м. н., 1352 Р 5); а на то послуси... 
пань нввьступь столпувьскии и брать его фаниславь 
(Перемишль, 1366 Р 12); Мьі кнА(з) литовскии кнА(з) 
олєксаньдро корьАтовичь... чинимь свідочно... што жь 
бьіль брать нашь кнА(з) юрьни корьАтови(ч) придаль 

млинь кь цркви кь матці бьи (Смотрич, 1375 Р 20); а на 
то віра моА... віра жюпана стєцькоза и сь брати Дми єго 
(Роман, 1392 Созі. І, 8); а тому свьдьци пань миколаи 
стпичєникь пань зубрь Анєчии... воитоко (І) пана старос- 
стинь бра(т) (Галич, 1418 Р 89); мьг илїа воєвода и бра(т) 
гсства ми стєфань воєвода... чинимь знаменито... ожє то(т) 
истинньш слоуга нашь пань михаило стьнгачь... днє(с) 
намь слоужить правою и вірною слоужбою (Васлуй, 1436 
Созі. І, 444); И просил єсми дАди своє(го) кнАзА Санкгоу- 
шка Фєдковича, а брата своє(го) кнАзА Алєксандра Санк- 
гоушковича, абн Их Мил ост пєчати свои приложили кь 
сєй моєй грамотє (Кобринь, 1454 АЗ III, 10); сєя Грин- 
ко Єлович продал єсми кн(А)зю Йвану Васильовичу 
Острозскому отчину свою правую, отдЬлєную от моєго 
брата, село Долотчє (Острог, 1465 АЗ І, 57); а мнь кн<А>зю 
Михайлу не вступати сА в тьіє имЬньА, што сА достальї 
брату моєму мьншому (Вишнівець, 1482 АЗ І, 80—81); 
мужь тое Ганки Миклашь... вмерь, ее оставивши на своей 
дьл(ь)ницьі, которою жь ся бьіль поделиль со братомь 
своимь Петрашомь (Троки, 1494 РИБ 560); Искаль Мез- 
кир(ь) на брате на своемь, на Зенку отчиньї своее (Вільна, 
XV ст. РИБ 609): И оуставши найти слоуги Сима и брат 
єго Оника та заплатили оуси тоти вьішєписаннїи пиньзи 
(Ясси, 1500 ВО II, 175). 

2. (перев. у листуванні між людьми одного суспіль¬ 
ного середовища) брат (24): слово тактамьішєво кь ко¬ 
ролеви польскому вВдомо даємь нашєму бра(т) ажь єсмь 

сьль на столв великого црства (б. м. н., 1392—1393 
РФВ 170); Мьі воицєхь... ярцибискупь гньздєнскии збьі- 
кгнБвь краковскии станиславь познанскии... слюбує- 
мьі... ижь вшитки оурАдьі и зьеднанья и записьі што... 
миха(л) бучатски пань истароста галицкии посоль и брать 
нашь мильїи... межи... вло(д)славомь з бжиєи мл(с)ти 
кролємь полскимь... с однои сторони а межи прєможньїмь 
стєцкомь воєводою землВ молдавскои... з другои сторонні 
гірєрє(ч)ньш владиславь кроль и діти єго... боронити дер¬ 
жати непорушно на вьки ховати имвють (Ланчиця, 1433 Р 
122—123); Мьі пань моужьіло боучацски... па(н) бартошь 
боучацски староста по(д)лски посполитьі Внзнаваєм'ь... 
и(ж(... хотячьі пана михаила канцлиря молдавско(г) намь 
братомь и приятєлємь ввчньїмь оучмнити... дали єсми 
емоу... оу снятині оу горо(д) мєшканє (Снятин, 1454 Р 
162—163); Пан Триколич дворник пишєт... вьсАм моим 
милнм братїямь и прїатєлєм (Торговище, 1481 ВО II, 
358); Тьіми разьі прьісьілаль и писаль кь намь Штєфань 
воєвода ижь хочєть пословь своихь послати до брата и 
чстя (!) нашого до великого князя Йвана Васильєвича 
а до своєго свата (Вільна, 1498 ВО її, 412). 

3. (член монастирської общини) брат, монах (17): и та- 
кождєрє варе кто боудє(т) игоумє(н) оу то(м) прАдрєчєн- 

но(м) монастирю и єлико бЖдє(т) братєи а они имаю(т) 
грижати за спасєниє доуши господства ми вьсєгда (Поля¬ 
на, 1448 Созі. II, 365); знаменито чинимь... ожє прїидоша 
прЬд нами... ігоумєнь и архимандрить Бистричьскаго мо~ 
настира, и сь вьсьми яжє о христь братїамп (Ясси, 1500 ВО 
II, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. брать, брать, брат, бра(т) 204 

(1361 лаг 6; 1366 Р 12; бл. 1392 Р 46; 1407 Созі. І, 56; 
1418 Р 89; 1421 Созі. І, 142; 1436 Созі. І, 444; 1448 Созі. 
II, 323; 1465 АкВАК Ш, 4; 1482 АЗ І, 81; 1500 ВО II, 
175 і т. ін.); ! братоу 1 (1497 Созі. 3, 208); зам. дав. дали... 
емоу и братмоу 2 (1400 0//?«4» 433); род. одн. брата, 
бра(т) 274 (1366 Р 12; 1378 ЗНТШ П, 5; 1393 Созі. І, 14; 
1415 Созі. І, 116; 1428 Созі. І, 202; 1439 Созі. II, 32; 1449 
Созі. II, 380; 1454 АЗ III, 10; 1475 АЗ І, 70; 1490 ДГСХМ; 
1498 ВО II, 412; 1499 РИБ 776 і т. ін.); ! бата 1 (1480 ПС 
11);заж. род. мн. о(т) брата наши(х) 1 (1443 Созі. II, 156); 
дав. одн. братоу 140 (1378 Р 26; 1390 Р 175; 1414 П/Я«4» 
441; 1423 Созі. І, 156; 1443 Созі. II, 131; 1459 АрхЮЗР 
8/IV, 18; 1465 АЗ І, 57; 1475 АЗ III, 14; 1482 АЗ І, 80; 
1494 ВО II, 34; 1500 ВО II, 175 і т. ін.); бра(т) 3 (1388 
Р 40; 1392—1393 РФВ 170; 1453 Созі. II, 766); ! броутоу 
1 (1491 ВО І, 458); зам. род. віра брату 2 (1433 Созі. І, 361; 
1445 Созі. II, 219); знах. одн.. брата, бра(т) (1352 Р 6; 
1435 Созі. II, 679; 1442 Созі. II, 719; 1445 Созі. II, 726; 
1454 ПГПММ; 1459 АрхЮЗР №У, 18; 1468 ВО II, 305; 
1478 .45 ПІ, 17; 1484 ЯМ; XV ст. ВС 7 зі*., 29 зв.; 1493 
ПОСВВ; 1500 АЛМ внп. 2, 58); ор. одн. братомь, братомь 
(1352 Р 5; 1378 Р 26; бл. 1392 Р 47; 1411 Созі. І, 84; 
1433 Р 123; 1443 Созі. II, 128; 1454 Р 162; 1463 45 1,55; 
1482 45 І, 80; 1494 РИБ 560 і т.ін.); Ібратомонмь 1 (бл.1386 
Р ЗО); місц. одн. на брате (XV ст. РИБ 609); наз. мн. бра- 
тїя, брати а 16 (1460 ВО І, 41; 1475 Созі. О. 3; 1487 ВО 
I, 291, 306; 1488 Вй І, 355; 1491 Вй І, 458; 1493 СГП 6; 
XV ст. ВС 22 зв., 35 зв.; 1499 ВО II, 420, 421, 422, 423); 
братове 5 (1493 ВО II, 14; ПОСВВ 151 зв., 152; 1495 ВО 
II, 48; 1497 ВО II, 123); брати, бра(ти> 3 (1439 Созі. її, 
36; 1442 Созі. II, 716; 1487 ВО 1,310); братьА 2 (бл. 1392 
Р 47); братя 2 (XV ст. АрхЮЗР 8/ГУ, 193; 1496 ПСВВ 
192 з в.); братїє 1 (XV ст. ВС 35 зв.); зам. род. віра братїа, 
о(т) єго (оусїх) братїа 3 (1432 Созі. І, 338; 1470 ВО І, 155; 
І474 РГС)\ род. мн. братїи 83 (1400 Созі. ї, 37; І407 Созі. 
І, 57; 1427 Созі. І, 197; 1436 ВАМ 29; 1445 Созі. II, 231; 
1448 Созі. II, 366; 1449 Созі. II, 392; 1453 Созі. II, 458; 
1456 ПМВП; 1471 ВО І, 159 і т. ін.); братєи 24 (1407 Созі. 
I, 56; 1419 П/Я«4» 444; 1438 Созі. II, 27; 1441 ОВАс 38; 
1443 ПГСММ; 1445 Созі. II, 219; 1446 Созі. II, 238; 1447 
Созі. II. 274; 1448 Созі. II, 313; 1456 ЗСФ і т. ін.); брати 
7 (бл. 1400 Созі. 1,27; 1403 ДГА4; Я5 338; 1425 Созі. І, 174; 
1454 45 III, 10); братїє, братнє 2(1428 Созі. І, 218; 1453 
Созі. II, 446); братви 1 (1448 Созі. II, 733); братьн(и) 1 
(1484 ЯМ); дав. мн. братїамь, братиямь, братїямь, братїямь 
130 (1407 Созі. І, 56; 1418 Созі. І, 127; 1427 Созі. І, 196; 
1434 Созі. І, 374; 1445 ОІЯ«А» 483; 1456 Созі. II, 577; 
1468 ВО І, 130; 1481 ВО II, 358; 1489 ВО І, 376; 1495 ВО 
II, 76; 1499 ВО II, 154 і т. ін.); братїємь, братиє(м) 2 (1437 
Созі. І, 520; 1451 Созі. II, 400); б<ра>тїмь 1 (1455 Созі. 
II, 544); братюм 1 (1493 СУО 6); братом І (1497 ВО II, 
124); знах. мн. братїи І (1433 Созі. II, 651); брати а 1 
(1460 ВО І, 41); ор. мн. братїами, братїями, браги Амн, 
братиа(м) 29 (1392 Созі. І, 8; 1429 Созі. І, 249; 1436 Созі. 
I, 481; 1448 Созі. II, 362; 1462 Созі. П. II; 1474 РГС; 
1488 ВО І, 317; 1490 ВО І, 436; 1499 ВО II, 153; 1500 ВО 
II, 173 і т. ін.); братнАмн, братїямьі 2 (1457 № II, 257; 
1499 ВО 11,422); брать А ми 1 (1395 Созі. II, 612); братки 
1 (1429 Созі. І, 249); брати 1 (1462 Созі. О. 11); місц. мн. 
зам. род. от(оу) братїях (1476 ВО І, 212, 216, 217; 1499 
ВО II, 420, 421, 423, 424); наз. де. зам. ор. ми. сь чоти¬ 
ри брата (1487 ВО І, 310). 
БРАТЬСТВО див. БРАТСТВО. 



БРАТЬ — 123 — БРЄБЬ 

БРАТЬ1 див. БРАТЬ. 
БРАТЬ2 див. БРАТИ. 
*БРАТЬСКИИ прикм. (1) братерський, дружній: про- 

тивоу раді кролєвьства нашєго братьскоую приязнь ко- 
торои они зазрА(т) хотілибьі зроушити а розорвати (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: знсіх. оди. ж. братьскоую (1447—1492 ЛКБВ). 
*БРАТЬСТВО див. БРАТСТВО. 
БРАТЬЯ див. БРАТІ Я С 
БРАТВА див. БРАТІЯ 
БРАТіїЄВИЧЬ ч. (7) (особова назва, молд., слов. брать): 

а на потвєрж(д)єнїє ті(м) оуси(м) веліли есмьі нашємоу 
вірному ивашку братаєвичу писати и привісити печать 
(Сучава, 1419 РІК«А» 444); писаль ивашко братієвичь 
(Сучава, 1428 Со5^. І, 202); а на потврьждєнїє... сємоу 
листоу нашємоу вєлАли єсмьі слоузі нашємоу ивашкови 
боатАвичоу (!) писати и привісити пєчат (Сучава. 1429 
Сові. І, 243). ' 
ФОРМИ: наз. одн. братієвичь 1 (1428 Сові. І, 202); 

братієви(ч) 1 (1429 Сові. І, 259); брьтАєви(ч) 1 (1428 Сові. 
І, 207); дав. одн. братаєвичу 1 (1419 РІК«А» 444); братАє- 
вичоу 1 (1427 Сові. І, 197); ! братєвнчу 1 (1429 Со5^. І, 281); 
! братАвичоу 1 (1429 Соя/. І, 243). 

* БРАТІ; ЄВЬ прикм. (1): а писано оу Соучаві, под на¬ 
цією пєчатїю... роукою Братієвою (Сучава, 1401 /?//?). 
ФОРМИ: ор. одн. ж. Братієвою (1401 КІН). 
Пор. БРАТВИ. 
БРАТВИ, БРАТАН ч. (13) (особова назва, молд., слов. 

брать): <А на болшєє) потвєржєнїє тімь, вєлЬли єсмьі 
слузі нашєму Братію логовєту писати и привісити пе¬ 
чать (Сучава, 1403 /?5 338); писа братви логоеєть (б. м. н., 
1411 Сові. І, 85); а на потвєржєние томоу вьсємоу вєлили 
єсмьі нашєму вірному братєю логофєту писати и привісити 
печать (Сучава, 1412 Г)ІК«А» 440). 
ФОРМИ: наз. одн. браті и 2 (1404 Сові. II, 625; 1411 

Сові. І, 85); зам. дав. вирному братАи 1 (1409 СохЛ І, 70); 
род. одн. братАя (1408 Сові. І, 61); дав. одн. братАю 5 (1407 
Сові. І, 57; 1408 Сові. II, 633; 1411 РІК«А» 439; Сові. І, 
95; МіН. АІЬ.)\ братію, Братію 3 (1403 ДГ А А; КБ 338; 
1409 Г>ІКьА» 437); братєю 1 (1412 £>/Я«А» 440). 
Див. ще БРАТАЮ. 
*БРАТіїНЄЦЬ ч. (1) брат: А се А кнА(з) лєвь вьізвали 

есмьі с лиговьскоі землі два братьньцА тутєниА амоижька 
(Львів, 1443—1446 Р 147). 
ФОРМИ: знах. де. братьньцА (1443—1446 Р 147). 
Див. ще *БРАТЄНИКЬ. 
БРАТ Я див. БРАТ ІЯ1. 
БРАТА див. БРАТІЯ1. 
! БРАТАВИЧОУ <БРАТАЄВИЧОУ> див. БРАТ'БЄВИЧЬ. 
*БРАТАЄВИЧЬ див. БРАТ'БЄВИЧЬ. 
БРАТА И див. БРАТІ6 И. 
БРАТАЮ ч., невідм. (1) (особова назва, молд., слов. 

брать): писа(н) оу соча(в)... рукою братАю логоеєта (Су¬ 
чава, 1409 Сові. І, 72). 
Див. ще БРАТВИ. 
*БРАЦСТВО див. БРАТСТВО. 
БРАШЄВСКЬІ, БРАШЄВЬСКЬІИ прикм. (2): а мун- 

тАньскьіи воскь и брашєвьскьш слободно имь єсть (Су¬ 
чава, 1408 Сові. II, 632); а моунтАнскьш воскь и брашєв- 
скьі слободно им ест (Сучава, 1434 Сові. II, 670). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. брашєвьскьіи 1 (1408 Сові. II, 632); 

брашєвскьі 1 (1434 Сові. II, 670). 
Див. ще *БРАШОВСКИИ. 
Пор. *БРАШЄВЬ. 
*БРАШЄВЬ ч. (7) (назва міста у Молдавському князів¬ 

стві) Брашов: а кто имєт повезти соукно до брашева, на 
головноє мьіто, оу сочавь, от гривноу три гроши (Сучава, 
1434 Сові. II, 669); Па но у бирьоу и па но у мьггникоу от 
Брашева, приАтєлєм нашим добрим (Сучава, 1480—1484 
ВР II, 370). 

ФОРМИ: род. одн. брашєва, Брашева (1434 Сові. II, 
669; 1437 Сові. II, 709; 1460 ВР II, 274; 1476 ВГ> II, 337; 
1480—1484 ВИ II, 369, 370). 
Див. ще *БРАШОВЬ. 
БРАШЄВЬСКЬІИ див. БРАШЄВСКЬІ. 
БРАШЄОУЦИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьг стєфа(н) воєво(д)а... знамєнїто чини(м)... ожє.-. 
дали и потвердили єсми томоу стомоу монастироу села... 
на имь... васкооуди и брашєоуци (Сучава, 1462 Сові. О. 
10); и(н)и никто да нєсмьєть тьі(х) монастирски(х) лю¬ 
ди... о(т) брашєоуци... соудити ани глобоу ис ни(х) брати 
(Сучава, 1467 МіН. Рос. 125). 
ФОРМИ: наз. брашєоуци 1 (1462 Сові. О. 10); зам. род. 

от брашєоуци 1 (1467 МіН. Рос. 125). 
Див. ще БРАШОВЦИ. 
*БРАШОВЛ'йНИНЬ див. *БРАШОВ'£НИНЬ. 
*БРАШОВСКИИ прикм. (2): а кто своєго должника ли- 

це(м) (познал), а оусхочє(т) права жадати о своємь долгу, 
що бьі пошо(л) до брашова, та що бьі оучинили имь право 
рА(д)ци брашовстїи на єго должника (Сучава, бл. 1435 
Сові. II, 692); мьі алєксандрь воєвода... знаменито чи¬ 
ни (м)... ожє... дали єсми сє(с) ли(ст) нашь... оусєи зємлн 
брьсовскои (Васлуй, 1449 Сові. II, 742). 
ФОРМИ: дав. одн. ж. брьсовскои (1449 Сові. II, 742); 

наз. мн. ч. брашовстїи (бл. 1435 Сові II, 692). 
Див. ще БРАШЄВСКЬІ. 
Пор. *БРАШОВЬ. 
БРАШОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє... 
дали єсмьі монастирєви... што на бьістрици два села на 
имА митюковци и брашовхи (Сучава, 1411 МіН. АІЬ.). 
ФОРМИ: наз. брашовци (1411 МіН. АІЬ.). 
Див. ще БРАШЄОУЦИ. 
*БРАШОВЬ ч. (10) (назва міста у Молдавському кня¬ 

зівстві) Брашов: а кто имєть повезти сукно до брашова, 
на головноє мьіто, у сучавЬ, оть гривну три гроши (Су¬ 
чава, 1408 Сові. II, 631); а кто имєт повезти соукно до бра¬ 
шова, на головком мьіть, оу сочавь, от гривньї по три 
грош (Сучава, 1456 Сові. II, 789). 
ФОРМИ: род. одн. брашова (1408 Сові. II, 631; 1434 

Сові. II, 675; 1435 Сові. II, 692; 1437 РІК № 8; 1456 Сові. 
II, 789); місц. одн. оу брашові (1435 Сові. II, 692). 
Див. ще БРАШЄВЬ. 
*БРАШОВг£НИНЬ ч. (24) (назва особи за місцем про¬ 

живання, пор. *Брашовь) брашов’янин: Стефань воєвода... 
даємь сє(с) нашь листь всьмь брашовлЬномь (Устя Башія, 
1435 Сові. II, 676); пишєт господство ми приАтєлєм господ- 
ства ми, вьсЬмь БрашовЬном (Дольний Торг, 1475 ВР 
II, 336). 
ФОРМИ: знах. одн. брашовінина (1452 Сові. II, 760); 

наз. мн. брашовіни 8 (1435 Со5^. II, 695; 1449 Сові. II, 
743; 1452 Со5*. II, 760; 1458 ВР II, 262); брашовінє 2 
(1452 Сові. II, 760; 1458 ВР II, 262); брашовльнє 1 (1435 
Сов і. II, 677); дав. мн. брашові номь, брашові номь, Бра- 
шовьном 8 (1435 Сові. II, 692; 1448 Сові. II, 741; 1449 Со5^. 
II, 742; 1452 Сові. II, 759; 1455 Сові. II, 771; 1458 ВР II, 
261; 1475 ВР II, 336); брашовліномь 2 (1435 Со5^. II, 
676, 677); знах. мн. брашовіни 1 (1449 Соз/. II, 743); Бра¬ 
шовінє 1 (1458 ВР II, 262). 
БРА А ч. (2) (особова назва, молд., пор. болг. Браян): 

мьі юга воєвода... знаємо чини(мь)... ожє ть(и) истьшнїн 
слоуга нашь пань браА... слоужи(т) на(мь) правою и вір¬ 
ною слоужбою (б. м. н., бл. 1400 Сові. І, 26). 
ФОРМИ: яаз. одя. браА (бл. 1400 Сові. І, 26); дав. одн. 

браєви (бл. 1400 Сові. І, 27). 
БРЄБЬ ч. (1) (особова назва): мьі стєфань воєвода... 

чини(м) знаменито... ожє тоть истинньї слуга нашь щє- 
фань брєбь служиль намь право и вірно (Сучава, 1443 
Сові. II, 138). 
ФОРМИ: наз. одн. брєбь (1443 Сові. II, 138). 



•БРЄГЬ — 124 — БРОНИТИ 

*БРЄГЬ див. *БРГЬГЬ. 
БРЄЗЄНСКИИ прикм. (1) (пор. Вггегіпу в Польщі): 

Ми воицєхь... ярцибискупь гнЬздєнскии...мацьи збЬлАвь 
брєзєнскии... слюбуємьі и записуємьі сА... воєводь зємлЬ 
молдавскои... бєзо лети и без хитрости (Ланчиця, 1433 Р 
122_123). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. брєзєнскии (1433 Р 122). 
*БРЄХОВИЧЬ ч. (2) {особова назва): а даль єсмь и 

землю рольную и сь сьножатьми... о(т) бьлошевь сьно- 
жати по кудєву ниву, а по брєховича дубьє (Казимир, 
п. 1349 Р 3). ' 
ФОРМИ: род. одн. брєховича (п. 1349 Р 3). 
*БРИНДИНЬ прикм. (2): мьі Стєфан воєвода... знаме¬ 

нито чиним... ожє прїидоша прьд нами... слоуга наш Жоур- 
жа сьінь Банчи Продьнєскоула и оуноука єго Мика дочка 
Вриндина (!)... и продали... єдно село на имь Срьбїи (Сучава, 
1493 СУИ 5—6). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. ! Вриидииа 1 (1493 СУ О 6); ! Врьн- 

днна 1 (1493 СУВ 6). 
*БРЛИЧЬ див. БЬІРЛИЧЬ. 
*БРОВАРЬ ч. (2) (стп. Ьгомщг, сен. Ьгоїтег) торгівля 

пивом: але оу томь домоу абьі корчмьі не держали, ани 
ятки, ани бровара (Сучава, 1456 Сові. II, 791); але оу том 
домоу абьі корчмоу не держали, ани яткьг, ани бровара 
(Сучава, 1460 Вй II, 276). 
ФОРМИ: род. одн. бровара (1456 Сові. II, 791; 1460 БО 

II, 276). 
БРОД див. БРОДЬ. 
*БРОДЄЦЬ1ч. (1) невеличкий брід: а хотарь єи долоу 

нистро(м)... ись пасикою иванковьі... и три бро(д)цє на 
(д)нистрь (Нямц, 1456 £/Р«А» 511). 
ФОРМИ: наз. мн. бро(д)цє (1456 £/Р«А» 511). 
Див. ще *БРОДОКЬ, БРОДЬ. 
БРОДЄЦЬ 2 ч. (1) (назва озера у Чернігівській землі): 

я волчько боде(н)ковьскии... вьізнаває(м) си(м) свои(м) 
листо(м)... и(ж)... продали єсмо пану мартину кгасто(в)- 
товичю сьлигца наши на имА крьхає(в)... ис тьіми озЬрьі 
которьш слоухаю(т) к тому сьлищю... на имА озьро нь- 
же(н) а богачь... а бродєць (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. бродєць (2-а пол. XV ст. СПС). 
*ВКООІ5С2Е с. (1) місце, де був брід: ТоЬсІу Виг^гаЬіа... 

іесЬаІ йо гешііапу па іЬої иуезй... у зо зіагешу Ііибшу 
\\Ф\уу1 геглііи $сго ки Рокоззолусгот рапи МігозІамш осі 
Віисіпік Игашсга, ро Ілро\уу Ьіззок... а осі Сгесхше ки 
Опізіги іпапед¥іс2 (і) ЬгосІізсги і кііапелуісг Одуоги (Галич, 
1413 Оі 48). 
ФОРМИ: дав. одн. Ьгосіізсги (1413 ОЬ 48). 
*БРОДНАЯ ж. (1) (назва річки у Троцькому воєводстві): 

И повела нас пани ВасилєваАвєрхь рєчки Бродноє поущою, 
ловьі своими (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: род. одн. Бродноє (1478 АЗ III, 17). 
*БРОДНИНА ж. (3) плата за користування бродом: 

а ктобьі хотьль оузьти о(т) ни(х) мьіто или бро(д)ниноу... 
таковьш да боудє(т) проклА(т) (б. м. н., 1429 Е)ІД«А» 455); 
а таки(ж) коли мєдоу привєзоу(т) о(т) свои(х) пасикь... 
бродниноу щобьі не платили ни оу которо(г) брода (Сучава, 
1453 ПГОВ). 
ФОРМИ: знах. одн. броднииоу, бро(д)ннноу (1429 

455; 1448 ДГПР; 1453 ПГОВ). 
* БРОДИИЦЯ ж. (1) (назва річки у Волинській землі): 

грань... зь леса Лютьіцею... кь Соколю... черезь пуечу 
нашу и ловисча, подь Чорний лесокь нашь, Бродницею 
берегь леса подь Белую гору (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1АЧ, 2). 
ФОРМИ: ор. одн. Бродницею (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2). 
*БРОДОВ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Бродів 

перший: Такжє што придали єсмо кн(А)зю Федору село 
Бродов (Луцьк, 1396 АЗ І, 20). 
ФОРМИ: знах. одн. Бродов (1396 АЗ І, 20). 
Див. ще *БРОДОВО. 

*БРОДОВО с. (1) (назва села у Волинській землі) Бродів 
перший: а сє Азь чюрило бродовьскии даль єсм(ь) село 
сво(є) бродово кнАзу фєдору данильєвичю (б. м. н., 1385 
Р 28). 
ФОРМИ: знах. одн. бродово (1385 Р 28). 
Див. ще * БРОДОВ. 
БРОДОВЬСКИИ ч, (1) (особова назва): асе Азь чюрило 

бродовьскии даль єсм(ь) село сво(є) бродово кнАзу фєдору 
данильєвичю (б. м. н., 1385 Р 28). 
ФОРМИ: наз. одн. бродовьскии (1385 Р 28). 
* ВРОДО КЬ ч. (1) невеличкий брід: я Любарть Кгеде 

миновичь... записаль есми и даль село своє Рожьісче... 
соборной церкви у Луцку... почонь оть Песчаньки брод- 
ку... до Любецкого мосту на болоте речьки Лютьїцьі (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР ЇМ, 1—2). 
ФОРМИ: род. одн. бродку (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2). 
Див. ще*БРОДЄЦЬ1, БРОДЬ. 
БРОДЬ, БРОД ч. (51) брід (31): а хотарь ти(м) сєло(м)... 

потокомь до тазлова... на вєликьі пЖ(т)... гори поутє(м) 
до вєликьі бродь (б. м. н., 1400 Сові. І, 37); тьш старци... 
оу казали староую границю и врочища межи дьдошичи а 
межи жирАвою почєнши о(т) малого криховца о(т) потока 
о(т) бродоу дорогою што идєть о(т) зоудєчєва к дьдошичємь 
(Зудечів, 1430 Р 116); а коли боудєт лєд илї имоут ходити 
оу брод, тогди пєрєвоза ни гроша да не дадоут (Сучава, 
1460 ВГ) II, 275); А пак наиясньишїи Ян Олбрахть... ис 
приреченою братію єго милости, тогди имали би перево¬ 
зити сь також на зємли тоурєцкого чьсарь чєрєс Доунаи, 
али оу брод що сь зовєт Облоучица (Гирлов, 1499 ВИ II, 
423); 
бродь калугєрскни (1), калоугєрс- 

кии бродь (2) (назва броду у Молдавському князівстві): 
и такождє дали єсмї имь мьі (!) о(т) на(с) половина о(г) 
калоугєрского бродоу (Сучава, 1447 Сох^. II, 281); а мьіто 
нигдє да не имаю(т) платити ни по трьгом ни по сєло(м)... 
ни оу калоугерски(м) бро(ду) (Сучава, 1470 І>/р«Л» 523); 
камей н и и брод (5), к а м єн ьі и брод (2) див. 
КАМЄНИ; Кьлимановь б р од (1) див. КЬЛИМА- 
НОВЬ; лисичии бродь (5) див. *ЛИСИЧИИ; 
ньсчании бродь (2) див. *ПГБСЧАНЬІИ; цо- 
цоринь бродь (2) див. *ЦОЦОРИНЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. бро(д) 1 (1423 Сові. І, 154); броу(д) 

1 (1437 Сові. І, 541); зам. род. до бродь 1 (1400 Соя*. І, 37); 
род. одн. бродоу, броду 10 (1366 Р 14; 1430 Р 116; 
1431 Сові. І, 317; 1437 Сові. ї, 541; 1447 Сові. II, 281; 
1461 ВО І, 45; 1495 ВМЗД); брода 5 (1435 МЗФ; 1453 
ПГОВ; 1473 ВО І, 183, 184); брод 4 (1488 ВО 1,356; 1492 
Соз*. 5. 162; 1497 ВО II, 109; 1499 ВО II, 135); знах. одн. 
бродь, брод (1366 Р 14; 1400 Сові. І, 37; 1408 Сові. І, 61; 
1409 Соз*. І, 65; 1422 Р 97; 1448 ДГПР; 1456 Сові. II, 
790; 1460 Вй II, 275; 1473 ВО І, 183; 1495 ВМЗД; 1499 
ВО II, 423 і т. ін.); ор. одн. (бро)домь (1448 Сові. II, 342); 
місц. одн. на (оу) броду, бро(ду) 4 (1446 0/Р«Л» 485; 1454 
Сові. II, 508; 1470 ШР<о4» 523; 1471 Вй І, 159); на (у) 
бро(д) 2 (1429 0/р«А» 455; 1454 Сові. II, 508); наз. мн. 
зам. ор. межи бродовє (1467 ВО І, 120); дав. льн. брода(м) 
(1453 ПГОВ); знах. мн. броди (1455 Сові. II, 531); місц. 
мн. на бродо(х) (1454 Сові. II, 513). 
Див. ще * БРОДЄЦЬ1, *БРОДОКЬ, *ПЄЩАНЬІИ 

БРОДЬ. 
БРОНИТИ дієсл. недок. (2) (стп. Ьгопіс) 1. (кому) бо¬ 

ронити, забороняти (1): а пакь ли бьі нашь г(с)подарь ньі- 
ньшнии и потомь будушчии што бьі мислили, а любо хо- 
тЬли починати противь г(с)подарА кролА коруни пол(с)коь, 
тогдьі мьі имамьі нашихь ґ(с)подарии о(т) того внимати и не 
дати имь и бронити (Сучава, 1395 Сові. II, 613). 

2. (кого проти кого) обороняти, боронити, захищати 
(кого від кого) (1): а мьі такожь подлугь єго слюбоу... за¬ 
писали сА єсмьі и присАгли прєре(ч)нному паноу владисла- 
вови, кролєви... помагати и бронити єго на протнвоу каж- 
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дому нєпрїАтєлю єго и короуньї полскои (Сучава, 1434 
Собі, II, 666). 
ФОРМИ: інф. броннти (1395 Собі. II, 613; 1434 Собі. 

її, 666). 
Див. ще БОРОНИТИ 1, З, БОРОНИТИ С'Б, ЗАБОРО¬ 

НЯТИ, ОБОРОНИТИ, ОБРОНИТИ, ПРОТЇВЬБОРОНЇ- 
ТИ СА. 
БРОННгй присл. (1) (стп. Ьгоппіе) збройно, зі зброєю: 

то (!) прибіжіть на чюжїи домь броннЕ а уранє(н) (XV ст. 
ВС 6 зв.). 
Див. ще ОБРОН^;. 
БРОЩ^НИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тА(м) мьі видЕвш(є) н(х) правоую и вЕрноую слоуж- 
боую до на(с)... дали єсми и(м), оу нашєи зємли, села на 
имб кьлимьнєщн... и на тоутовЕ, брощЕни (Сучава, 1448 
Собі. II, 316); А хотар томоу сєлоу ОурджичЕнилорь по- 
чєнши от конєць поле... оу край доуброви от БрощАн (Су¬ 
чава, 1491 ВО І, 449). 
ФОРМИ: наз. брощЕни (1448 Собі. II, 316); род. БрощАн 

(1491 Вй І, 449). 
БРОУДОУР див. БРОУДОУРЬ. 
БРОУДОУРЄЩИ мн. (5) (назва села у Молдавському 

князівстві): твмь мьі видбвшє єго правою и вЕрною слоуж- 
бою до на(с)... потврьдили єсми ємоу... оу нашєи зємли 
села на васлоуя на имА броудоурєщи гдє домь єго и се¬ 
лище фоундєвоу (Васлуй, 1436 Сох/. І, 475); И оуставши 
наши слоуги... та дали свою част село половина от Броудоу¬ 
рєщи... пан о у Доума ключникоу (Сучава, 1488 ВО І, 325). 
ФОРМИ: наз. броудоурєщи 1 (1436 Собі. І, 475); Броу- 

доу(рєщїи) 1 (1469 ВО І, 134); род. Броудоурєщи (1488 
ВО І, 325). 

* БРОУДОУРЬ див. БРОУДОУРЬ. 
БРОУДОУРЬ, БРОУДОУР ч. (21) (особова назва, молд., 

слов. бродь): И оу ставте сА наш(и) верни болерє пан Доу- 
мб ключник и брат єго Пьтроу Броудоур та заплатили 
оуси тотьі вьіш(є)писанїи пинбзи... оу роукьі слоугам на¬ 
шим (Сучава, 1486 ВО І, 289); А на то єсть... вера наших 
боярь: в. п. Доумьі... в. п. Доумьі Броудоура (Ясси, 1500 
№ II, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. Броудоур, Броудоурь 4 (1486 ВО 

І, 289; 1499 ВО II, 140,425,444); зам. дав. потврадили... 
Пьтроу Броудоурь тоє... село 2 (1486 ВО І, 289, 290); 
род. одн. Броудоура (1489 ВО І, 367; 1498 ВО II, 126; 1499 
ВО II, 130, 136, 144, 148, 155, 160, 163, 167; 1500 Вй II, 
173, 175; Собі. 5. 231; 50 7). 

*БРУДЦОВЬ ч. (1) (назва села у Польщі, пор. В гасі- 
геиг): Мьі воицєхь... ярцибискупь гнЕздєнскии... марцинь 
с калинова сирадскии... яранть з брудцова влоцлавскии... 
слюбуємьі и записуємьі сА стєцку воєводб... бєзо лети 
и без хитрости (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: род. одн. брудцова (1433 Р 122). 
*БРОУДЬ див. БРОДЬ. 
*БРУМАРЕВЬ прикм. (3) <^> броумарєва па- 

сика (1), п асика Б р у м а р е в а (1) (назва пасіки 
у Молдавському князівстві): яко да оутврьдимь... монасти¬ 
рю... на кигАчи єдна пасика, на имб броумарєва пасика, 
и сь поленою (Сучава, 1447 Собі. II, 281); мьі, Стефан воє¬ 
вода... (знамени)то чинимь... оже... дали и потвердили 
єсми тому еввтомоу нашему монастирю от Молдавица... 
една пасика, где бьіла пасика Брумарева (Сучава, 1473 
ШКН 164); Пояна Брумарева (І) див. ПОАНА *. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Брумарева, броумарєва (1447 

Собі. II, 281; 1473 ШКН 164). 

*БРУНАТЬНЬІИ прикм. (1) (стч. Ьгипаіпу, стп. Ьги- 
паїпу, сен. Ьгипаі, лат. Ьгипаіісиз) темно-коричневий: 
А губка дале шюбу свою куничюю дорогимь сукномь бру- 

натЕньїмЕ пошита за є гривень пани хоньпи (Перемишль, 
1378 Р 26). 
ФОРМИ: ор. одн. с. брунатеньїме (1378 Р 26). 

БРУНОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А на то послусн... 
русе ганко пєтько бруновичь (Львів, 1368 Р 16). 
ФОРМИ: наз. одн. бруновичь (1368 Р 16). 
1 БРОУТОУ (БРАТОУ) див, БРАТЬ. 
*БРУШАНЕ мн. (1) (назва людей за місцем проживан¬ 

ня) брушани: Што твоя милость пишете, господаре мой, 
до мене о тьіхь людБхе о БрушанЕхе, о пошлинахе, иио 
я, господару, Олькирда не помню (б. м. н., п. 1444 АкЮЗР 
I, 17). 
ФОРМИ: місц. о БрушаиЕхе (п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
*БРЬГАРЬ див. *БОУРГАРЬ. 
БРЬГОВЬ див. БЬІРГОВЬ. 
*БРЬГЬАНИ мн. (1) (назва села на ріці Бирладі у Мол¬ 

давському князівстві): тЕмь мьі видБвшє правою и вБрноую 
єго слоужбоу до на(с)... дали єсми ємоу оу нашєи зємли 
оу молдавскои села брегеАни <на бреладЕ и стенижани) 
и ереби на тєкоу(ч) (Сучава, 1437 Собі. І, 536). 
ФОРМИ: знах. брегеАнн (1437 Со5^. І, 536). 
БРЬГЬАНЇИ мн. (2) (назва села на ріці Молдаві у Мол¬ 

давському князівстві): Тем мьі видбвшє єго правоую и ввр- 
ною службоу до нас... дали и потвердили єсми ємоу оу 
нашєи зємли оу молдавскои... села на имЕ БрьгьАнїи на 
Молдавв, и ВєрбїА на Жєжию (Сучава, 1487 ВО І, 294). 
ФОРМИ: наз. БрегеАнїи (1487 ВО І, 294). 
*БРЬДЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): хотар... дорогою що идєт межи Бредєщи и межи 
Лїєщи (Бирлад, 1495 ВО II, 63). 
ФОРМИ: род. Бредєщи (1495 ВО II, 63); ор. Бредєщи 

(1495 ВО II, 63). 
БРЬДЬЦЄЛЬ, БРЬДЬЦЄЛ ч. (9) (назва річки у Мол¬ 

давському князівстві): мьі пєтре воєвода... знаменито чи- 
ни(м)... ижє... потврьдили єсми хотарь стому монастирю 
о(т) молдавици сєлоу и(х), на оусти брьдьцєль (Сучава, 
1456 Собі. II, 582); А митрополит наш Оєоктист коупил 
па(к> на тих пинбзи... дроугоє село на имВ Михьєщїи на 
Брьдьцєл (Сучава, 1488 ВО І, 347). 
ФОРМИ: наз. одн. Брьдьцєл 1 (1484 ВО І, 285); зам. род. 

на оусти брьдьцєле 1 (1456 Сох/. II, 582); род. одн. бредє- 
цє(л) (1456 Собі. 11, 582); місц. одн. наБредЕцєл 3 (1484 
ВО І, 285, 286; 1488 ВО ї, 347); па Вгасіесеїі 2 (1465 01 
176); на Бредьцєлв 1 (1464 ВО І, 84). 
БРЬЄСКОУЛ ч. (5) (особова назва, молд., пор. болг. 

Брайо): коупил тоє село пан Пєтроу Брьєскоул (Сучава, 
1480 ВО І, 246). 
ФОРМИ: наз. одн. Брьєскоул (1480 ВО І, 246); род. 

одн. Брьєскоула (1480 ВО !, 246). 
БРЬЖОВ'БНИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тЕмь мьі видбвшє єго правою и вЕрною слоужбою 
до на(с)... дали и потвердили єсми єго очи(н)оу... села на 
имЕ... коучоультєщи и брьжовЕни (Сучава, 1448 Собі. 

II, 342). 
ФОРМИ: наз. брьжовЕни (1448 Собі. її, 342). 
*БРЬЗЄТА див. *БРЬЗОТА. 
*БРЬЗОТА ж. (4) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): и єщє єсми дали прЕ(д)рєчєнном(у) болЕрин(у)... 
села на брьзєтв (Сучава, 1445 Соз^. II, 218); мьі стефан 
воєвода... чиним знаменито... оже прїидошА прАд нами... 
слоуга наш Татоул... и продал... єдно мЕсто от поустинн 
на БрьзотЕ (Дольний Торг, 1466 ВО І, 113); ТАм мьі ви¬ 

де вши єго правою и вЕрною слоужбою до нас... далі' и по¬ 
твердили єсми ємоу... селище Татоулово... и на верх Бьір- 
зотЕ оу крьници калоугєровЕ (Сучава, 1468 ВО І, 
130). 
ФОРМИ: род. одн. брезотЕ 1 (1448 Собі. II, 323); БмрзотЕ 

1 (1468 ВО І, 130); місц. одн. на БрезотЕ 1 (1466 ВО І, 
113); на брезєтЕ 1 (1445 Соя*. II, 218). 
БРЬЗОТЄІІІИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): Тем мьі видбвшє єго правою и вирною слоужбою 
до нас... дали и потврьдили єсми ємоу... села на имЕ Гостн- 
єщи... и Брьзотєїди иа Бьістрици (Сучава, 1459 ВО І, 35). 
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ФОРМИ: наз. Брьзотєщн (1459 ВБ І, 35); дав. Брьзо- 
тєщєм (1459 ВИ І, 35—36). 
БРЬЗОТЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

мьі Стєфан воєвода... чиним знаменито (в ориг. знамє- 
нимто.— Прим. вид.)... ожє прїидошА прАд нами... слоуга 
наш Татоул от Бр'ьзотгь... и продал от своєго оурика и от 
своєго хотара єдно мБсто от поустини на БрьзотБ (Доль- 
ний Торг, 1466 ВО І, 113). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от Брьзоть (1466 ВО І, 113). 
*БРЬКАЧЄ ч. (2) (назва потоку у Молдавському кня¬ 

зівстві): А хотарь томоу сєлоу... почєншє... от моста Хас- 
ниш право до обрьшїа потока Брькачєлоуп, и от обрьшїа 
Брькачєлоуп до обрьшїа потока Лоупои (Сучава, 1473 
ВО І, 183). 
ФОРМИ: род. одн. молд. Брькачєлоуи (1473 ВБ І, 

183). 
БРЬЛАД 1 ч. (47) (назва ріки у Молдавському князів¬ 

стві) Бирлад: тБмь мьі видВвши єго правую и вВрную 
слоужбу до на(с)... дали єсмьі ємоу... три села єдино село 
на кобьілв... дроугоє село на оустїи жєравцв... а треті є 
село на брьладВ (Сучава, 1414 ОІП«.А» 441); Там мьі ви- 

дАвшє єго правою и вврною слоужбою до нас... дали и 
потврьдили єсмьі ємоу... половина село на БрьладВ (Гир- 
лов, 1499 ВБ II, 140). 
ФОРМИ; наз. одн. зам. ор. село... межи Брьлад и межи 

Стебник (1490 ДО І, 387); род. одн. Брьлада, брьла(д) 
(1448 Собі. II, 324, 359; 1495 ВО II, 63, 64); знах. одн. 
Брьлад, брьла(д) (1414 Е)ІЯ«А» 441; 1429—1430 ВАМ 25; 
1495 ВО II, 63, 64); ор. одн. бєрладо(м) (1433 Сові. І, 359); 
місц. одн. на (оу) БрьладВ, брьладВ, БрьладА 27 (1414 
0/Я«А» 441; 1429—1430 ВАМ 25; 1433 Сові. І, 359; 1442 
Сові. II, 101; 1448 Сові. II, 324; 1460 ВО І, 41; 1469 ВО 
І, 134; 1488 ВО І, 262; 1495 ВБ II, 41; 1499 ВБ II, 140 
1 т. ін.); на (оу) брьла(д), Брьлад 3 (1442 Сові. II, 101; 
1449 Сові. II, 385; 1495 ВБ II, 43); иа Бєрладв 1 (1488 ВБ 
I, 363); на Бєрлад 1 (1490 ВБ І, 394); (оу) Бьрлад 1 (1490 
ВО І, 394); оу Брьладоу 1 (1495 ВО II, 41). 

*БРЬЛАД2 ч. (21) (назва міста у Молдавському князів¬ 
стві) Бирлад: а львовчАнє што ймуть поити до браилово... 
или у бакоЕЬ или у бєрладБ, тамь ймуть дати, оть гривну 
по польвтора гроша (Сучава, 1408 Сові. II, 632); пи(с), 
оу брьла(д) (Бирлад, 1439 Сові. II, 714); И тиж пак оу 
том промьіслили єсмо та смо пожаловали... оуси оубогїи 
людї от наш трьг от Брьлад (Бирлад, 1495 ВО II, 64). 
ФОРМИ: род. одн. Брьлада, Брьла(д), Брьлад (1429— 

1430 ВАМ 25; 1434 Сові. II, 675; 1495 ВО II, 63, 64); 
дав. одн. Брьладоу (І495 ВО II, 63, 64); місц. одн. оу Бєр- 
ладВ, бєрладВ 4 (1408 Сові. II, 632; 1434 Сові. II, 669; 
1460 ВО II, [274, 275); оу БрьладВ, брьладВ 3(1456 Сові. 
II, 79і; І460 Ви ї, 41; І495 ВО II, 64); оу Бєрлади 2 (1435 
Сов і. II, 680; 1456 Сові. II, 790); оу бєрла(д), Бєрлад 2 
(1460 ВБ II, 275; 1467 Сові. 3. 69); оу брьла(д), Брьлад 
2 (1439 Сові. II, 714; 1495 ВО її, 64). 
Див. ще *БРЬЛАДСКИИ (брьладскии трьгь). 
* БРЬЛАД3 ч. (2) (назва озера у Молдавському князів- 

стві): А пак оу озеро оу Брьлад, що на оустїє Жєроула, 
да нмаєт сь паном Тоадєром писарем нашим оба чьтврь- 
тоую част (Сучава, 1496 ВО II, 89). 
ФОРМИ: род. одн. Брьлада (1496 ВО II, 89); місц. одн. 

оу Брьлад (1496 ВО II, 89). 
*БРЬЛАДСКИИ прикм. (3): дає(м) виданїє твоєи 

мл(с)ти, ажє осташА ваши людїє... оу виноу прЬ(д) соу(д)ци 
брьла(д)ски (Бирлад, 1434 Сові. II, 675); 
брьладскии трьгь (І), трьгь брьлад ь- 

с к ьг и (1) (назва міста у Молдавському князівстві) Бир¬ 
лад: дали єсми монастьірю о(т) бьістрици... мьіто о(т) брьлад- 
ского трьга (б. м. н., 1422 БІЯ ЇІ£. 35); а мьі есми дали на- 
шємоу миломоу братоу, стєфаноу воєводи... городь кє- 
лїю... и дєржавоу о(т) тоутовоу и трьгь брьладьскьш сь 
усєю волостию (Сучава, 1435 Сові. II, 682). 

ФОРМИ: род. одн. ч. брьладского (1422 БІД Гі£. 35); 
знах. одн. ч. брьладьскьш (1435 Сові. II, 682); ор. мн. 
брьла(д)ски (1434 Сові. II, 675). 
Пор. *БРЬЛАд 2. 
*БРЬЛАДСКЬ див. * БРЬЛАДСКИИ. 
*БРЬЛАДЬ ч. (1) (особова назва): єщє єсмьі ємоу дали 

шєсть чєл'В(д) циганскьі(х), на имв брьлада и доумитра и 
боуздоугана и косте и микоулица и пичорога (Сучава, 1446 
Сові. II, 238). 
ФОРМИ: знах. одн. брьлада (1446 Сові. II, 238). 
*БРЬЛАДЬСКИИ див. ^БРЬЛАДСКИИ. 
*БРЬЛАЗЄЛЬ див. *БРЬЛЬЗЄЛЬ. 
*БРЬЛЄЩЬІ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): а хота(р) тБмь сєла(м) (в ориг. сєлала(м).— Прим, 
вид.)... на могилоу оу гл(одь), та о(т) тол В... до хотарь 
брьлєщьі(м) (Сучава, 1428 С05/. І, 209), 
ФОРМИ: дав. боьлєишґмї Ї1428 Сові. І. 209ї. 
*БРЬЛИНСКИИ прикм. (5) (пор. Брьлинци у Молдав¬ 

ському князівстві): били дани тоти н цркви ис попи... 
й црко(в) брьли(н)скаА (Сучава, 1490 ОС 147); 
Брьлинскии потокь(3),потокьБрьлин- 

с к и и (1) (назва потоку у Молдавському князівстві): А хо- 
тар Драгомирєіцєм, що соут на оустїє Брьлинского потока, 
из верха... става Крьлижаном, да ест оусє долоув пото¬ 
ком Брьлинскнм (Гирлов, 1499 ВО II, 154—155). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Брьлинского (1499 ВБ II, 153, 

154); ор. одн. ч. Брьлинскьім (1499 ВО II, 155); наз. одн. ж. 
брьли(н)скаА (1490 БС 147). 

*БРЬЛИЧКА ч. (1) (особова назва): мьі боАрє... алєк- 
сандра воєводьі... па(н) гораєць и бра(т) єго станисла(в), 
па(н) брьли(ч)ка... знаємо чини(м)... и(ж) єсмьі дали... 
сєрє(т) мисто... кнАгини ри(м)гаилЬ (б. м. н., 1421 Сові. 
І, 141 — 142). 
ФОРМИ: наз. одн. брьли(ч)ка (1421 Со5^ І, 142). 
БРЬЛИЧЬ див. БЬІРЛИЧЬ. 
БРЬЛИЧЬ див. БЬІРЛИЧЬ. 
БРЬЛЬДЄСКОУЛ ч. (2) (особова назва): А такождє 

прїидє прАд нами... слоуга наш Бьлко Брьльдєскоул... 
и продал одноу пасикоу... слоугам нашим (Сучава, 1483 
ВО І, 274—275). 
ФОРМИ: наз. одн. Брьльдєскоул (1483 ВО І, 274); 

дав. одн, Брьльдєскоул (1483 ВБ І, 275). 
*БРЬЛЬД€ЦЬ ч. (1) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): тьмь мьі видбвщи єго правоую и вьрноую слоуж- 
боу до на(с)... дали и потврьдили єсмо имь... монастирь, 
на оустиє брьльдєцЬ (Сучава, 1448 Со5^. II, 323— 
324). 
ФОРМИ: род. одн. брьльдєцВ (1448 Сові. II, 324). 
*БРЬЛЬЗЄЛЬ ч. (4) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): тбмь мь/ видбвшє єго правою и вврною слоуж¬ 
бою до на(с)... потврьдили єсми ємоу... села... на имА 
броудоурєщи... и ^а врь(х) брьлазєла бозїанє (Васлуй, 
1436 Сові. І, 475); ібм мьі видбвшє их правоую и вЬрноую 
слоужбоу до нас... потвердили єсмо им... села на имб 

Броудоу(рєщїи).., и Сакальїшєщїи на Бьірльзєлоу (Су¬ 
чава, 1469 ВО І, 134). 
ФОРМИ: род. одн. брьлазєла (1436 Сові. І, 475; 1467 

ВБ І, 118); місц. одн. на БрьльзєлБ 1 (1467 ВБ І, 119); 
на Бьірльзєлоу 1 (1469 ВБ І, 134). 
БРЬЛЬЛЄЩЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): и досталось мьрини, оу єи ча(ст), села, на доумит- 
рЬ, на имЬ шо(л)дЬнїи и брьльлєщїи (Сучава, 1493 Сові. 
Б. 45). 
ФОРМИ: наз. брьльлєщїи (1493 Сох/. О. 45). 
*БРЬЛЯ див. БЬІРЛА. 
БРЬНДОУШЄ ж., невідм. (2) (особова назва): мьі Стє¬ 

фан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша прАд 
нами... слоуга наш Шєрбан и Брьндоушє, нєпоата Жоур- 
жа Шєканоула...и продали свою правоую отниноу (б. м. н., 
1494 ВО II, 38). 
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*БРгнєщи мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): також(є> єсми дал(и) сєл(о)... на имА... брьнє- 
<щ)и (Сучава, 1429 Сові. І, 248). 
ФОРМИ: наз. брьнє<щ)и (1429 Сові. І, 248). 
*БРГЬНЗА ж, (1) (назва села на Буковині): били дани 

тоти її цркви. . ЄІ црко(в) ис попоїм) оу бринзи (Сучава, 
1490 ОС 147). 
ФОРМИ: мїсц. одн. оу брьизи (1490 ОС 147). 
*БРЬСА ои. (4) (назва адміністративно-територіаль¬ 

ної одиниці у Молдавському князівстві): прїидє кь г(с)во 
ми посо(л) о(т) брашєва и о(т) брьсь... и просили оу ґ(с)ва 
ми мири и мьіто (Васлуй, 1437 Сові. II, 709); мьі Стєфань 
воєвода... чиним знаменито... ожє... дали єсми сєс наш 
лист прїАтєлєм нашим, оусим Брашовьном и оусим коуп- 
цєм и оусєи земля от Брьсь (Сучава, 1458 В О II, 261). 
ФОРМИ: род. одн. брьсЬ, БрьсЬ (1437 Сові. 11,709; 1452 

Сові. II, 759; 1458 ВО II, 261). 
*БР'ЬСАНОВ'Ь прикм. (2): мн Стєфан воєвода... знаме¬ 

нито чиним... ожє прїидє прАд нами... дочка Петра спьта- 
рЬ... и продала... половина село... Мьрїи, дочки Брьсанова 
(Сучава, 1495 ВО II, 76). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Брьсанова 1 (1495 ВО II, 76); зам. 

дав. продала Мьрїи, дочки Брьсанова 1 (1495 ВО II, 76). 
Пор. БАРСАНЬ. 
*БРЬСАНЬ див. БАРСАНг. 
*БРЬСОВСКИИ див. *БРАШОВСКИИ. 
*БРЬСОМ'йНЄ див. Б'ЬРССМ'БНЄ. 
*БР'ЬТАНОВ'Ь див. БРАТАНОВЬ. 
БРЬТЇЄЩИ див. БРАТЇЄЩИ. 
БРЬТЇЄЩЇИ див. БРАТЇЄЩИ. 
БРЬТО УЛЄЩЇ V. мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі Стєфан воєвода... чиним знаменито... ожє... 
дали и потврьдили єсми им оу нашєи зємли... села на имь 
Брьтоулєщїи и Фєдєлєшанїи (Сучава, 1491 ВО І, 445). 
ФОРМИ: поз. Брьтоулєщїи (1491 В О І, 445). 
*БРЬТАЄВИЧЬ див. БРАТ^ЄВИЧЬ. 
*БРЬХЄЧЬ див. *БЄРХ£ЧЬ. 
БРЬІЛАРЬ ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли судьь 

и свЬдци паи> ходко чємєрь... и голобуть и брьілАрь (Зу- 
дечів, 1411 р 80). 
ФОРМИ: на . одн. брьглАрь (1411 Р 80). 
*БРЬ1ЧНОЕ с. (1) (назва урочища у Подільській землі): 

тамь же есмо копець усьшальї, грани на льіпи вьітесатьі 
велильї: одьтоль уверхь рички Дидовки до гостьшця Вин- 
ницкаго, а гостьшцемь... до рики Згару, нижей урочища 
Брьічнаго (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: род. одн. Брьічнаго (1430 ГВКЛ 8). 
*БРЬДЬЦЄЛТ> див. БРЬДЬЦЄЛЬ. 
*БРЬЛАДЬ 1 див. БР.ЬЛАДі. 
*БРЬЛАДЬ 2 див. *БР"ьЛАД2. 
*БРЬЛИЧТ> див. БЬІРЛИЧЬ. 
*БРЬХЄЧЬ див. *БЄРХ£ЧЬ. 
*БР1іГЬ ч. (5) (цсл. брьгь) 1. берег (4): мьі романь воє¬ 

вода молдавьскии и дьдичь оусєи зємль волошьскоі о(т) 
плониньї ажє до брєгу морА... слюбили єсми и слюбуємь... 
вьрна служьба служити (Сучава, 1393 СозГ II, 607); 
(а хо)тарь ємоу почавши о(т) львьть на брьгь пото(ка 
м)огила копана (Сучава, 1414 Сові. І, 111). 

2. кінець, край (1): ату исьіпали могилу межи дубо(м)ь а 
межи буко(м)ь на полку а о(т) ближьшєго реченого бука Ако 
стоить на брєгь долинні прость на дубь (Галич, 1404 Р 68). 
ФОРМИ: род. одн. брєгу (1393 Со$(. І, 13; Сові. II, 607); 

знах. одн. брЬгь 2 (1414 Сові. І, 111); брєгь 1 (1404 Р 68). 
Див. ще БЄРЄГ. 
БР^СТЬСКИИ прикм. (2) (пор. Вггезс Кіцанькі у Поль¬ 

щі): Мьі воицєхь з бжиєи мл(с)ти ярцибискуиь гньздєн- 
скии... янь з лихинА брьстьскии яранть з брудцова влоц- 
лавскии... слюбуємьі и записуємьі сА стєцку воєводь зємль 
молдавскои и дьтємь єго (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. брьстьскии (1433 Р 122). 
БРЯН див. БРАН. 
БРЯНСКИ прикм. (1) (пор. Брянськ у Чернігово-Сівер- 

ській землі): а то(т) де манастьї(р) пєче(р)скїи з придєлами 
своими... и з ьшши(ми) трємя монастьіри Сивє(р)скои зємли 
чє(р)ниговски, брянски, новгоро(д)ка сивє(р)ского... б БІЛЬ 

з вєко(в)... самь в сєбь ставропигїя (б. м. н., і48І ГПМ). 
ФОРМИ: яаз. одн. ч. брянски (1481 ГПМ). 
БРАН, БРЯН ч. (2) (особова назва): а при том бьіл 

кн(А)зь Василєй Лукомский... а пан Дорг, а пан БрАн 
(Берестя, 1448 Л5 І, 44); А при том бьіль: княз Михайло 
Сенькгушковичь... пань Андрушко Матецкий, пань Бряи 
Радовицкий (б. м. н., 1476 АрхЮЗР 8/IV, 154). 
ФОРМИ: яаз. одя. БрАн, Брян (1448 А5 1,44; 1476 

АрхЮЗР 8/1V, 154). 
*БРАСЛАВЛЬ див. *БРАСЛАВЛЬ. 
БРАСЛАВСКИИ див. БРАСЛАВСКЇЙ. 
*БРАСЛАВЬСКИИ див. БРАСЛАВСКЇЙ. 
БРАЦСЛАВСКИЙ див. БРАСЛАВСКЇЙ. 
*БУБ€ЛСКИИ див. БЬІБЄЛЬСКИИ. 
БУБЕНЬ ч.(2)(особова назва): И князь Костянтини перед 

нами рекь: правда єсть, служать вь мене бояре Смолен- 
скіе Бубень, а Дуденковь Суморокь доброволно зь сукни 
безь имЬней (Вільна, 1495 АЛМ 83). 
ФОРМИ: яаз. одя. Бубень (1495 АЛМ 83); род. одн. 

Бубна (1495 АЛМ 83). 
*БУБНОВ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Бубнів: 

н я, познав по соби, иже с тое раньї маю пойти перед Бог... 
записую жоні своей Мари: Стволоізичи... Бубнов, Горю¬ 
чо в (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27). 
ФОРМИ: знах. одн. Бубнов (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27). 
*БУБНОВЬІЦЯ ж. (2) (назва долини у Подільській зем¬ 

лі): а одь дольшьі Бубповьщи черезь лись стежкою до до- 
льшьі Лоточное, где также есмо грань на явори вьітесальї 
и копець учьіньїтьі велильї (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: род. одн. Бубновьщи (1430 ГВКЛ 8). 
*БУГАЄВЬ прикм. (1) <^> (л ь с ь) б у г а є в ь див. 

ЛйСЬ. 
ФОРМИ: ор. одн. ч. бугаєвомь (1459 Р 171). 
БУГАИЧОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тьмь мьі видьвшє єго правою и вьрною службою 
до на(с)... дали єсми єму... єдно село... на имь бугаичовци 
(Сучава, 1446 Сові. II, 241). 
ФОРМИ: яаз. бугаичовци (1446 Сові. II, 241). 
*БУГДАНЬЧИЧЬ ч. (1) (особова назва): н мьі єемьі 

тому исному мишєви и єго дьтємь дали єсмьі фєцєви(ч) 
дворище и бугданьчича оу новосьльцєхь на вЬки (Пере¬ 
мишль, 1390 Р 175—176). 
ФОРМИ: род. одн. бугданьчича (1390 Р 176). 
*БУГЬ ч . (1) (назва річки) Західний Буг: сє я князь юріа 

холмьскии... придали есмо к цркви бжои... села стрижо- 
во... цуцнєво з обєма береги обаполи бугу (Холм, 1376 Р 22). 
ФОРМИ: род. одн. бугу (1376 Р 22). 
БОУД, БОУДИ спол. (2) (зв'язує члени речення) (роз¬ 

ділово-перелічувальний, чергується із сполучниками а л ю - 
бо, и л и) або, чи то: Ино хто исказить тоть обьічаи зло¬ 
стивий прїказоуємьі... абьі каждьш соудья и староста... 
колї за соудовьш вїньї оу ко(г) заклади бероуть боуди се 
конї алюбо воли а любо што иноє аби того межї собою не 
делали (!) (XV ст. ВС 11—11 зв.); А кто би хотил пороуши- 
ти сїє наше данїє, боуд ми сами или бсАрє паши или боуд 
кто, таковьіи да ест проклАть от господа бога (Бистриця, 
1457 ВО І, 5). 
БОУДА ч. (6) (особова назва, молд. будз «буда»): а на 

то єсть вьра ... пана тадора постєлника и вьра пана боуда 
столника (Коломия, 1448 Со5(. II, 306); И оуставши наши 
слоуги... та заплатили оуси тоти... пиньзи... оу роуки 
слоузь нашємоу Сими БєнЬ и сестри єго Моуши и братани- 
чю их Боуди (Ясен, 1500 ВО II, 175), 
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ФОРМИ: наз. одн. Боуда 3 (1488 ВВ І, 361; 1497 Сові. 3. 
223; 1500 ВГ> II, 175); зам. род. вЕра пана боуда 1 (1448 
Сові. II, 306); дав. одн. Боуди (1497 Сов^, 5. 223; 1500 ВВ 
II, 175). 
БОУД ГДЄ. БОУДИ ГДЄ присл. (12) 1. (вказує на неви- 

значене місце) будь-де, де-небудь (10): твм (біс.— Прим, 
вид.) мьі видевшє правоую и вЕрноую и(х) слоужбоу до 
на(с)..= дали єсми и(м) обомв... селище... и св ввсемв 
трьнїє(м) що соу(т) близко милЕтина и на поли боу(д) 
гдє оу томе хотари вєздє (Сучава, 1443 Сові. II, 144); А кто 
оусхочєт тих люди соудити, или дицковати, или мито от 
них брати... а имв ничто да (в ориг. никто даа.— Прим, 
вид.) не заборонено, и без мито, боуди гдє и оу котором 
мЕств (Сучава, 1466 ВВ І, 96); мьі Стєфа(н) воєво(д)а... 
чини(м) знаменито... ожє... дали єсми... листь... на то яко 
да є(ст) во(л)но и слобо(д)но послати свои в мажи по рьібу... 
или на озера или боу(д) гдє оу нашєи зємли (Сучава, 1472 
ДГСВМ). 

2. (вказує на напрям дії) будь-куди, куди-небудь (2): 
А пак аж сА прилоучит та побЕгнєт нЕкоторїи боярин или 
слоуга кроулЕ єго милости до нас, или боуд гдє до нашєи 
зємли... тот бьі имал одослати сЕ до своєго господарЕ... 
просЕчи соби мироу (Гирлов, 1499 ВВ II, 421). 
Див. ще ВАРЄ ГДЄ. 
*БОУДЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): темжє мьі видевшє єго правою и вЕрною слоужбою 
до на(с)... дали єсми ємоу, оу нашєи зємли... села на коврв- 
лоую... и боудєіци (Сучава, 1448 Сові. II, 355). 
ФОРМИ: знах. боудєіци (1448 Соб^. II, 355). 
БОУДЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): А також єсми дали и потврьдили слоузЕ нашємоу 
Дашкоу... дроугоє село на имЕ Боудєщїи, тиж на Чорном 
потоце (Сучава, 1488 ВВ І, 323). 
ФОРМИ: наз. Боудєщїи (1488 В В І, 323); род. Боудєіци 

(1488 Вй І, 323). 
БОУДИ див. БОУД. 
БОУДИ ГДЄ див. БОУД ГДЄ. 
-БУДИ КОТОРЬіИ див. *БОУДЬ КОТОРЬіИ. 
БОУДИ КТО див. БОУДЬ КТО. 
*БОУДИЛЧИ мн. (1) (назва села у Галицькій землі) 

Будилів: и тако(ж) потвєржаємь єму єго села... по(д)ли 
снАтина, на имА гавриловци, и вьішє о(т) боуди(л)чи, на 
имА половина шировци (Сучава, 1453 Сові. II, 472). 
ФОРМИ: наз. зам. род. о(т) боуди(л)чн (1453 Сові. II, 

472). 
БОУДИНЦИ мн. (1) (назва села на Буковині) Буденець: 

темжє мьі видевши єго правою и вЕрною слоужбоу до на(с)... 
дали єсми ємоу... села на имЕ собранєцв... и боудинци 
(Хотин, 1435 ВІЯ «А» 465). 
ФОРМИ: наз. боудинци (1435 Й/р«А» 465). 
БОУДЇ КТО див. БОУДЬ КТО. 
* БОУДЇ ЩО займ. (41) будь-що, що-небудь: а што при- 

вєзєтв изь бєсарабь или перець, или баволну, или будь 

што, оте ВІ кантари, у баковЕ, полврубєль сєрєбра (Су¬ 

чава, 1408 Сові. II, 631); да платА(т) о(т) тарь по Д гро(ш) 
по всєи нашєи зємли и по все(х) мьіто(х) боу(дї) що боудє(т) 
оу тарЕ опро(ч) соукна (Васлуй, 1437 Сові. II, 709); варе 
кого он пошлєт от слоуг монастирских... с потрЕбами мо- 
настирскими до Кєлїи, или житомв, нли мєдоме, или по 
рибоу, или пак боуд ис чиме, а мито да нє имают платити 
(Путна, 1471 ВВ І, 159); А кто имєт бантовати тьіх люд 
от тьіхь сєл, боуд оу чєм... тот оузрит вєликоє казни гос- 
подства ми (Дольний Торг, 1475 ВВ І, 200). 
ФОРМИ: наз. одн. боу(дї) що (1437 Сові. II, 709); дав. 

одн. бу(д) чємоу (1463 Сові. 3. 45); знах. одн. боуд що, 
боу(д) що 20 (1443 ПГСММ; 1447 Сові. II, 289; 1449 Сові. 
II, 743; 1452 Сові. II, 759, 760; 1455 Сові. II, 531; 1456 
Сов*. II, 789; 1458 ВВ І, 9; ВВ II, 262; 1460 ВВ II, 274; 
1466 ВВ І, 96 і т. ін.); будь што 1 (1408 Сові. II, 631); боуд 

што 1 (1434 Со5*. II, 668); ор. одн. боудї чиме 1 (1440 ВВА 
32); боу(д) чиме 1 (1448 Сові. II, 362); боуд не чиме 1 (1471 
В В І, 159); місц. одн. боуд, боу(д) оу чєм (чємв, чємь, 
чє(м) 12 (1444 Сові. II, 208; 1446 Сові. II, 251; 1449 Сові. 
II. 391: 1452 Сові. II. 760: 1454 Сові. II. 517: 1455 Сові. 
II, 531; 1458 ВВ І, 9; 1463 Сов*. 5. 45; 1472 ВІВ«А» 530; 
1475 ВВ І, 200); бу(д)оу чєму 1 (1449 Сові. II, 743—744). 
Див. ще ВАРЄ ЩО, *ШТО БУДЬ. 
! БУД КАКАКОЄ (БУДЬ КАКОЄ) див. * БОУДЬ КА- 

КЬІИ. 
*БОУД КАКЇИ див. * БОУДЬ КАКЬІИ. 
*БОУД КАКЬІ див. * БОУДЬ КАКЬІИ. 
*БОУД КОЛВЄ КТО займ. (1) будь-хто, хто-будь, хто- 

небудь* єстли бьі се пригодїло нЕкоторомоу подданномоу, 
или боуд комоу от зємлАх КрОЛЕ єго милости и прєдрєчє- 
ньіх братїях єго милости, боуд колвє комоу котораА кривда 
и шкода от подданников наших... таковїи... да имаєт жа¬ 
дати справєдливост от старост хотинскьіх и чєрновскьіх 
(Гирлов, 1499 ВВ II, 424). 
ФОРМИ: дав. одн. боуд колвє комоу (1499 ВВ II, 424). 
Див. ще БОУДЬ КТО, ВАРЄ КТО. 
*БОУД КОТОРИИ див.*БОУДЬ КОТОРЬІИ. 
*БОУД КОТОРЬІИ див. * БОУДЬ КОТОРЬІИ. 
БОУД КТО див. БОУДЬ КТО. 
*БУДОВАНЄ див. *БУДОВАНЬЕ. 
*БУДОВАНЬЕ с. (2) 1. (дія) будування (1): Биле намь 

чоломь писарь нащь... панЕ Григорей ИсаевичЕ Громьїка, 
о тьіме, што перво сего дали есьмо ему мветце городское 
и зе малою улочкою на будованье двора его вь местЕ Ви- 
ЛЄНСКОМЕ... и билЕ намЕ чоломе, абьіхмо то ему потвердили 
листоме иашимь на вечность (Люблін, 1410 АкВАК XI, 5). 

2. (?) (1): Пани МихайловаА повєдила, ижв за вели¬ 
кого кнАзА Швитрикгайла коли мой пан сьша крєстил оу 
пана ВасилА, Яцка, доз вол ил через мост оу боудованє, 
оу дерево, еєножати єздит (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: знах. одн. будоваиье І (1410 АкВАК XI, 5); 

боудованє 1 (1478 АЗ III, 17). 
БУДОЕЛЕ с. (І) (назва озера у іМолдавському князів¬ 

стві): мьі, Стєфан воєвода...(знамени)то чинимь... ожє... 
дали и потвердили єсми... нашему монастирю... на ПрутЕ 
едно озеро... на имЕ Будоеле (Сучава, 1473 ШКН 164— 
165). 
ФОРМИ: наз. одн. Будоеле (1473 ШКН 165). 
*ьУДОЮЖЬ ч. (І) (назва села у Волинській землі) 

Будераж: Паки же, снаднейшого ради отправованя хвали 
Божое прьі церкви соборной, даємо надто поде Острогомг 
тому господину отцу владьіце... село ... ЬудорожЕ (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2—3). 
ФОРМИ: знах. одн. Будорожв (1322 АрхЮЗР 1/УІ,3). 
БОУД ТО наст. (І) (підсилювальна) навіть: а тє(ж) 

бьі кто имє(л) твердості* наши алюбо наши(х) пре(д)ковь, 
а на то сп^скаютсА нє хотєли бьі кь правоу стати боу(д) 
то во деди(ч)ньі(х) ре(ч)хь, тогдьі мьі тьі(и) твердості о(т)- 
зьівавьі (!) а ні во што оборочаи (!) (XV ст. ВС 15 зв.). 
БУДУЛЬ ч. (2) (особова назва, молдслов. боудити): 

мьі боАрє господарА нашєго алєксандра воєводи... па(н) 
иваньі(ш)... па(н) буду(л) знаємо чини(м)... и(ж) єсмьі да¬ 
ли... сєрє(т) мисто... кнАгини ри(м)гаилЕ (б. м. н., 1421 
Сові. І, 141—142); тАм (зіс.— Прим, вид.) ми видевшє 
є(г) правою и ВЕрною службою до на(с)... дали єсми єму... 
села, на имЕ... гірокопЕни се млиноме и избишчу, гдє 
є(ст) Данило и будуль (Сучава, 1455 Сові. II, 540). 
ФОРМИ: наз. одн. будуль, буду(л) (1421 Сові. І, 142; 

1455 Сові. II, 540). 
* БУДУЧИ див. БУДУШЧИИ. 
* БУДУЧИЙ див. БУДУШЧИИ. 
^БУДУЧІЙ див. БУДУШЧИИ. 
БУДУШЧИИ, БУДУЧЬІ прикм. (120) майбутній, бу¬ 

дучий (5): а записали есьмо тьіе дЕла вЕчне и непорушне 
вь сій векь и вь будучій (Кобринь, 1401 АкВАК ПІ, 2); 
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А кто имь пороушит и разорит, того да побиєгь богь здє 
тєлом, а вь бьдьщьїм (в ориг. бьдьдєщьім.— Прим. вид.) 
від-Ь доушєа (Сучава, 1466 ВИ І, 106); а хто учнє(т) 
устоупатися... до боуди на нємь о(т) на(с) кля(т)ва в сє(и) 
в'Ь(к) и в боудоущєй (б. м. и., 1481 ГПМ); 
напотомь будучим (25) див НАПОТОМЬ; н а- 

потьімь будучим (1) див, НАПОТЬІМЬ: н о т є м ь 
б Ж д у ч н и (1) див. ПОТЄМЬ; потомь будучий 
(б у д у щ и и) (66) див. ПОТОМЬ; потьімь буду¬ 
чий (1) див. ПОТЬІМЬ. 
, 2. (у знач, іменника) нащадок (1): А мні кн(А)зю Се¬ 
мену меншому не вступати сА в тьіє иміньА, ни дітємь 
моимь... ни будущьім моимь иє вступати сА в тьіє иміньА, 
што сА достали брат(у) моєму кн(А)зю Михайлу (Вишні- 
вець, 1482 АЗ І, 81); 
потомь будучий (20) див. ПОТОМЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. будушчии 2 (1395 Соз/. II, 613); 

будучи 1 (бл. 1500 АСД II, № 4); род. одн. ч. будучого 
(1389 РЕА І, 26); знах. одн. ч. будучій 1 (1401 АкВАК 
III, 2); боудоущєй 1 (1481 ГПМ); місц. одн. ч. вь ! бьдьдє- 
щьім (1466 ВЕ) І, 106); дав. одн. ж. будущои (1424 Р 99); 
наз. мн. боудоучїн 4 (1499 ВЕ> II, 420, 421, 422); яаз. мн. ч. 
боудоущїи 2 (1436 Сові. II, 698, 702); боудоучи 2 (1485 
ВЬ II, 371; 1491 АЗ І, 97); род. мн. боудоучих (1499 ВО 
II, 419); дав. мн. будучим, будучими, будучимь 63 (1388 
ІРЬ 103; 1393 Сові. II, 607; 1410 АкВАК XI, 5; 1421 Р 
95; 1430 АрхЮЗР 8/ПЛ 7; 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1452 
АкЮЗР І, 20; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102; 1492 АЛМ ЗО; 
АЗ III, 23; 1500 АЛМ вип. 2,58 і т. ін.); будущимь, буду- 
щимь, боудоущнм 21 (1410 АкВАК XIV 5; 1413 Р 82; 
1424 Р 99; 1437 АЗ І, 33; Р 136; 1438 Р 138; 1439 Сові. 
II, 712; 1443 Р 144; 1446 АЗ І, 42; 1466 АЗ І, 60 і т. ін.); 
будущимь, будущнм 4 (1482 А З І, 80, 81); будучими 2 
(1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10; 1499 РИБ 777); ! будучи 1 (1445 
Р 150); ї бЖдацємь 1 (1439 Сові. II, 714); зам. ор. мн. 
ис... дітьми нинишними и потомь будучими 1 (1393 Сові. 
II, 607); с намісники потомь будучимь 1 (1395 Сові, II, 
612); тіми рази и потомь будучим 1 (1403 ДГМ); знах. мн. 
боудоучих 1 (1499 ВО її. 420); знах. мн. ч. боудоучиих ! 
(1458 Сові. II, 815); боудоучіе 1 (1459 Р 172); ор. мн бу¬ 
дучими 2 (1395 Сові. II, 612; 1470 АЗ Т, 67); боудоучи 
мьі 1 (1499 ВО II, 419); місц. мн. иа боудоучих (1499 В О 
II, 424). 

•БУДУЩИИ див. БУДУШЧИИ. 
•БОУДОУЩЇИ див. БУДУШЧИИ. 
•БУДУЩЬІИ див. БУДУШЧИИ. 
•БОУД ШТО див. БОУДЇ ЩО. 
•БОУД ЩО див. БОУДЇ ЩО. 
БУДЬ КТО див. БОУДЬ КТО. 
* БОУДЬ ГДЄ див. БОУД ГДЄ. 
* БОУДЬ КАКИ див. •БОУДЬ КАКЬіИ. 
•БУДЬ КАКЇИ див. ‘БОУДЬ КАКЬІИ. 
•БОУДЬ КАКОВЬ займ. (1) будь-хто, хто-небудь: и оуз- 

відаєть нашь мили приатєль пань дєтрихь о наше злоє, 
боудь от (как)ова и от которои сторонні (Сучава, 1449 
Сові. II, 746). 
ФОРМИ: род. одн. ч. боудь от (как)ова (1449 Сові. II, 

746). 
•БОУДЬ КАКЬІ див. ‘БОУДЬ КАКЬІИ. 
•БОУДЬ КАКЬІИ займ. (25) будь-який, який-иебудь: 

а котори мьітньїкь и двори(к) (!) или боу(д) каки рА(д)ца 
бьі оучини(л) чєрє(с) иа(ш) ли(ст) ина(к) томоу шиа пла- 
ти(т) (Дорохой, 1437 ОІЯ № 8); а коли би хоті(л) бу(д) 
какїи бояри(н) нашь, или дворни(к).., или бу(д) каки 
рі(д)ці, оузіти о(т) ни(х) бу(д) що, или бантовати и(х).. 
то(т) оузри(т) вєликои казни и оургїю г(с)ва ми (Васлуй, 
1449 Сові. II, 743—744); А коли привєзоут -Ливовчанє 
соукна алибо боуд какьі товарь, а оу ньіх никто гвалтом 
без пинізєи ни один локот не могль оузіти (Сучава, 1460 
ВО II, 275). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. боу(д) каки 4 (1448 ДГПР; 1453 
Сові. II, 461, 1458 І)/Я«А» 512); боу(д) каки 2 (1437 ОІЯ 
№ 8; 1449 Сові. II, 743); боу(д).. какьі 1 (1448 ДГПР); 
бу(д) какїн 3 (1444 Сові. II, 208; 1449 Сові. П, 743; 1452 
Сові. II, 760); боу(д) какмн 3 (1439 Сові. II, 59; 1453 ПГОВ; 
1455 Сові. II, 770); ! бу(д) каки(х) 1 (1452 Со5*. II, 760); 
знах. одн. ч. боуд какьі 2 (1437 И1Я № 8; 1460 ВО II, 275); 
боуд какїн 1 (1456 Сові. II, 791); наз. одн. с. бу(д) какоє 
2 (1448 ОЇЯ«А» 491; 1449 Со5^ II, 391); 1 бу(д) какакоє 
1 (1447 Сові. II, 288); зам. наз. одн. ж. І боу(д) какоє 1 
(1454 С05/. II, 517); наз. мн. ч. бу(д) какии 1 (1448 
491); боу(д) каки 1 (1456 ГПХМ); род. мн. боу(д) о(т) ка- 
кьі(х) (1455 Сові. II, 769); знах. мн. ж. боу(д) какьіи (1439 
Сові. II, 59). 
Див ще *ВАРЄ КАК1. 
•БОУДЬ КОЛИ присл. (11) будь-коли, коли-небудь: а 

кто а(т) ни(х) почнє(т) за то(т) хотарь бу(д) которою лихо- 
тою или свадою бу(д) коли то(т) за плати (т) за вАзку сто 
золотьі(х) оухоски(х) (!) (Сучава, 1423 £)/^«А» 447); то(т) 
да заплати(т) завізкоу сто рубли срєбра, кто имє(т) оуспо- 
міноути на калоугєри, за балошєщи, боу(д) коли и оу ко- 
торьі(х) днє(х) и часо(м) (!) (Сучава, 1455 Сові. II, 562). 
Див. ще ВАРЄ КОЛИ. 
*БОУДЬ КОЛКО числ. (1) (неозначено-кількісний) 

скільки-небудь: такожь дали єсми ємоу одноу пасикоу... 
и такожь варе гдє имє(т) мочи поставити соби млиньї на 
котовцА, онь да постави(т) боу(д) колко (Нямд, 1443 С05/. 
II, 120). 
Див. ще ВАРЄ КОЛИКО1, ВАРЄ КОЛКО1. 
•БУДЬ КОТОРИИ див. *БОУДЬ КОТОРЬІИ. 
•БОУДЬ КОТОРЬІИ займ. (23) будь-котрий, будь-який, 

котрий-небудь, який-небудь: кто почнє(т) свадою или гє- 
жєю или бу(д) которою лихотою... тоть заплатить завіску 

ті(х) и роубли чистого срєбра (Сучава, 1415 Сові. І, 116); 
а кто сі покуси(т) тєгати бу(д) оу которьі(х) днє(х) и ча- 
со(х)... то(т) тогди да заплати(т) завізск(у) (Васлуй, 1474 
РГС); (нєпрїятєл)... да не имаєт ни оу иас и иигдє оу 
нашєи земли. жадного поживлєнїа. (алн) боуд которим 
(прїятєлєм прїАтєлі нашєго великого кнізі и дітєм 
єго... мьі и діти наши) и поддан(нїи наши> да смо добри 
и прави (при)ятєли (Сучава. 1499 ВО II, 442). 
ФОРМИ: род. одн ч., с. боуд... которого 1 (1490 ВО 

І, 420); боу(д)... котораго 1 (1448 Сові. II, 365); дав. одн. 
с. боу(д).. которомоу (1429 л/Р«Л» 455); знах. одн, ч. 
боуд которого 2 (1490 ВО 1, 392; 1492 Сові. 3. 162); боу(д)... 
которо(г) 1 (1448 Со5* II, 362): міси. одн. с. боуд о котором 
1 (1470 ВО І, 140); буди... оу котором 1 (1466 ВО І, 96); 
знах одн. с. боуд которое (1458 ВИ ї. 9); род. одн. ж. 
боудь... которои (1449 Сові. її, 746); знах одн. ж боуд... 
котороую 2 (1468 ВО її, 301; 1496 ПСВВ 192 зв.); ! боу(д) 
...которою 1 (1470 ОІЯ^А» 523); ор. одн, ж. бу(д) которою 
(1415 Сові. І, 116; 1418 Сові. І, 127; 1423 ОІЯ«А» 447), 
род мн боу(д)... которьі(х) (1439 Сові. II, 59); дав. ми 
боуд которим (1499 ВО II, 442); знах. мн. с. бу(д).., кото- 
р(а)я (1454 Сові II, 508); місц. мн боуд, бу(д) оу которьіх 
(которьі(х) 2 (1459 ВО І, 32; 1474 РГС); боуд оу которих 
І (1460 ВО II, 270). 
БОУДЬ КТО, БУДЬ КТО, БОУД КТО, БОУДИ КТО, 

БОУДЇ КТО займ (281) будь-хто, хто-будь, хто-небудь 
(280): (А по) нашємь животі кто имєть бити господарь оу 
зємли Молдавскои, братіи нашихь или от наше плємА 
намь будь кто то имь да нєпорушать нашєго данья (Сучава, 
1403 Я5 338); А по нашємь животА, кто боудєт господарь 
нашєи зємлн, от дітей наших или от нашєго рода, или 
пак боуд кого богь избєрєть господарем бити.., тот би 
им нє пороушил нашєго даанїА и потврьждєнїА (Ясси, 
1500 ВО II, 175—176); 
будь кто ин (1) будь-хто інший, хто-небудь ін¬ 

ший, хтось інший: а по нашємь животі, кто будєт гспдрь 
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нашєи зємли, от дітей наших или от нашєго плємєнє или 
пак буд кто ин кого бь изберєт бьіти гспдрємь, у нашєи 
зємли... тот щобьі им нєпорушил нашєго дааниа (Сучава, 
1472 Собі. 5 77). ' 
ФОРМИ: наз. одн. боуд (будь, будь, буд) кто 95 (1403 Я5 

338; 1407 Собі. І, 57; 1419 0/Я«А» 444; 1427 Собі. І, 197; 
1438 Собі. II, 27; 1442 Сові. II, 93; 1452 Сок*. II, 426; 1462 
ВО І, 62; 1471 ВВ І, 165; 1472 Собі. 5. 77 і т. ін.); боудї 
кто 6 (1436 ВАМ 29, 34; 1440 ОВАс 32; 1441 ОВАс 35, 38; 
1443 ВАМ 41); зам. знах. богь избєрєть... боудь кто 17 
(1420 Собі, і, 136; 1437 Собі, і, 530; 1438 ОВАс 28; 1439 
Собі. Ті, 32; 1440 Сові. II, 66; 1441 ОВАс 40; 1442 Сазі. 
II, 88; 1443 Собі. II, 145; 1452 Сові. II, 410; 1455 Сові. II, 
526 і т. ін.); род. одн. боуд... кого (1457 Собі. II, 809, 811; 
XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28; 1499 ВО II, 420, 421, 424); дав. 
одн. боуд комоу (1499 ВО її, 424); знах. одн. боуд кого 
147 (1422 Собі, і, 150; 1432 ДГВІН; 1445 Сові. II, 226; 
1456 Собі. II, 577; 1465 518; 147! П//?«Л» 525; 
1487 Собі. О. 7; 1495 ВО II, 42, 43; 1498 ВО II, 126; 1500 
ВО II, 176; Собі. 8. 231 і т. ін.); боуди кого 3 (1479 ВАМ 
62; ВО І, 222; 1495 ВАМ 71); будь кого 1 (1486 ВО І, 290); 
боудоу кого І (1458 Мій. Оос. 123); боу(д)... ко(г) 1 (1449 
Собі. II, 386), 
Див. ще *БОУД КОЛВЄ КТО, ВАРЄ КТО. 

* БОУДЬ КУДА присл. (1) будь-куди, куди-небудь: на 
то варе коли имє(т) послати монастирь гьи два вози по 
рибу на дунавь или на єзєра или на блатє(х) или на (д)нн- 
стри или боу(д) куда пошлю(т), а тотїє вози да не имаю(т) 
дати мита нигдє (Сучава, 1454 Собі. II, 513). 

* БОУДЬ ОТЬ КОЛІЇ присл. (1) звідки-небудь: а та- 
ко(ж) варе що за ку(п)ци и боу(д) о(т) колі прїиду(т) та 
иму(т) складати свон товарь оу бакові а они с ни(х) да 
возмоу(т)... мито о(т) гривни (Сучава, 1460О/Я«А» 515). 

♦БУДЬ ЧИИ займ. (1) будь-чий, чий-небудь: а тако(ж) 
оу тон хота(р) дєсАтиноу о(т) пчоли бу(д) чии будє(т) да 
имає(т) бєрє(т) дєсАтину монастирском(у) рв(д)ди (Нямц, 
1456 £)/Я«Л» 511). 

'ФОРМИ: наз. одн. ч. бу(д) чии (1456 ОІД«А» 5П). 
♦БУДЬ ШТО див. БОУДЇ ЩО. 
♦БОУДЬ ЩО див. БОУДЇ ЩО. 
БУДЯТИЧИ мн. (2) (назва села у Волинській землі) 

Будятичі: И ми дора(д)вши (!) сА с наши(м) кнзи... дали 
есмо Ємоу Село... оу воло(д)мєрьскомь повіте боудАтичи 
(Луцьк, 1451 Р 158—159); а пань Юшко Камка даль пану 
Стецку Шишкиннчу... село... на ймя Будятичи (Володи¬ 
мир, 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627). 
ФОРМИ: наз. Будятичи (1471 АрхЮЗР 8/1II, 627); 

знах. боудАтичи (1451 Р 159). 
БУЖОР я. (5) (назва річки у Молдавському князівстві): 

мн Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша 
прАд нами... иаши слоуги Іон Сакша и нєпот єго Онє... 
и Продали... половина село от Хьндрєщ, межи Боужор 
и межи Сіка (Сучава, 1490 ВО І, 385); Пакь господство 
мн даль сьм имь чьтири села... дві соуть на Боужорі, 
єдно Доумбравінє... дроугоє Радотєщи (Гирлов, 1499 ВО 
II, 162). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. ор. межи Боужор (1490 ВО І, 

385, 386); род. одн. Боужора (1490 ВО І, 384); місц. одн. 
на Боужорі (1499 ВО II, 162). 
БО УЗ див. БОУЗИ. 
БОУЗАТ ч. (3) (особова назва, молд. бузат «товстогубий», 

болг. буза «щока»): Ино оу том оуставши слоуга наш Ми- 
хоул Боузат и привел оуси свои околни мєжїаши (Сучава, 
1481 ВО І, 258). 
ФОРМИ: наз. одн. Боузат (1481 ВО І, 258); дав. одн. 

Боузатоу (1481 ВО І, 258). 
БОУЗАЦИ, БОУЗАЦЇИ мн. (2) (назва села у Молдав* 

ському князівстві): и єшє єсми потвердили монастирю 

ншєм(у)... села моиастирска на имі тєлєбічинци на се* 

ріти... и на мо(л)даві боузаци (Сучава, 1470 ШЯ«Л» 522); 
мн стєфан воєвода... знаменито чииимь... ожє... даєм и 
потвєрждаєм... монастирю от Нємца... села на имі: Дво- 
рєнєщи на Молдаві, и Боузацїи тиж на Молдаві (Сучава, 
1482 ВО І, 263). 
ФОРМИ: наз. боузаци І (1470 ШЯ«А» 522); Боузацїи 

1 (1482 ВО І, 263). 
* БО УЗДО У ГАНЬ ч. (1) (особова назва, тур. Ьигсіа- 

уап/Ьагіауап «палиця»): єідє єсмн ємоу дали шєсть чє- 
лі(д) циганскьі(х), на имі брьлада и доумитра и боуздоу- 
гана и косте и микоулица и пичорога сь жєиами и дА(т)ми 
и(х) (Сучава, 1446 Собі. II, 238). 
ФОРМИ: знах. одн. боуздоугана (1446 Собі. II, 238). 
Див. ще ♦БЬЗДЬІГЬ. 

БОУЗЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): мн такождєрє и от нас єсмо дали и потвьрдили слоу- 
гам нашим... тотоу прАдрєчєноую чєтврьтоую част от село 
на Сьраті на имі Боузєщїи (Васлуй, 1495 В О її, 55). 
ФОРМИ: наз. Боузєщїи (1495 ВО II, 55). 

БОУЗІї, БОУЗЬ, БО УЗИ, БОУЗЬ, БОУЗ я., невідм. 
(8) (особова назва, молд. буза «губа», болг. буза «щока»): 
ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... дали єсми... 
томоу свАтомоу нашємоу монастироу... цигане на имі: 
Микоула сь чєлідєю... и Боузі сь чєлідєю (Сучава, 1487 
ВО І, 309—310); И оуставшє слоуга наш Тома Салчє та 
заплатил оуси тоти... пинізи... оу роуки слоу зі нашємоу 
Іон Боузь (Ясси, 1495 ВО II, 69). 

♦БО У КАТА ж. (17) (молд. букатз «шматок») ділянка: 
ино мьі видівшє и(х) доброє произволєнїє и лагодоу, так- 
же н мн єсми дали томоу (!) боукатоу землю (!) монастирю 
нашємоу о(т) німца (Сучава, 1452 Собі. II, 410); А пак 
оу том також прїидє прАд нами... слоуга наш Тома... и 
продал свою правоую отниноу... єдноу боукатоу зємли 
(Ясси, 1497 ВО II, 99). 
ФОРМИ: дав. одн. боукати 3 (1489 ВО І, 373; 1493 ВО 

II, 3; 1497 ВО II, 100); боукаті 1 (1497 ВО II, 99); знак. 
одн. боукатоу 12 (1452 Соз£. II, 410; 1487 ВО І, 297; 1489 
ВО І, 373; 1493 ВО II, 3; 1497 ВО II, 99, 100); зам. дав. 
хотарь той боукатоу 1 (1487 ВО І, 297). 
ВІЖСКАВІА див. *БУРЬКРАБЬ. 

БУКОВИНА ж. (25) буковина, буковий ліс (24): а хо¬ 
тарь имь нижни о(т) марьшієвьци валь... о(т) толА прості 
оу буковину могила а о(то)лА по край боуковиньї горі 
дошєрьбовьского хотарА (Роман, 1392 Собі. 1,7); а хо¬ 
тарь... на вєрхь хлоубокою долииоу... та оу ли(с) межи 
двама (!) полінами та боуковиною долоу до лоуковицкоє 
хотарі (Сучава, 1488 ДГСПМ); мьі Стєфан воєвода... зна¬ 
менито чиним... ожє прїидоша прАд нами... паши слоугьі... 
и продали... єдноу пасикоу иа Крьлигьтоури, на край 
боуковинн (Ясси, 1497 ВО II, 99); 
Лахова боукоувина (1) див. *ЛАХОВЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. около (от)... буковина (1403 

Я5 338; 1488 ДГСПМ); род. одн. боуковинн 4 (1392 Собі. 
І, 7, 8; 1426 Собі, і, 178); боуковинн 3 (1495 Вй П, 63; 
1497 ВО II, 99, 100); зам. знах. по ! боуковинн и... поток 
1 (1491 ВО І, 449); знах. одн. боуковину, буковину 8 (1392 
Соз/. І, 7; 1414 Со5*. І, 111; 1428 Со5^. І, 209, 224; 1491 
ВО І, 472; 1492 Собі. 3. 162); ! боковиноу 2 (1414 Собі. І, 
111; 1492 Собі. 8. 162); зам. род. до, о(т) боуковину 3 (1428 
Собі, і, 224; 1491 ВО І, 456); зам. дав. кь боуковииоу І 
(1492 Собі. 3. 162); ор. одн. буковиною 5 (1403 338; 
1431 Собі, і, 317; 1439 Собі. II, 4-1; 1443 ПГСММ; 1488 
ДГСПМ); боукоувин(о)ю І (1495 ВО II, 63). 
Див. ще *БОУКОВИНКА. 
♦БОУКОВИНКА ж. (1) буковина, буковий ліс: (а хо)- 

тарь ємоу... на край доуброві... та на нижиою боуковиноу* 
та о(т) конєць тою боук(ов)инкн иснижє доловь діло(м) 
до иижє поуті что идє(т) о(т) хлапєщи (Сучава, 1414 Собі. 
І, ПІ). 
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ФОРМИ: род. одн. боук(ов)ннкьі (1414 Сові. І, 111). 
Див. ще БУКОВИНА. 
*БОУКОВ*ВНА ж. (1) (назва села на Буковині): ТАм мьі 

видЬвши єго правою и вірною слоужбою до нас... далї 
и потвердили єсми... села... и на верх Смилі млин гдє бьіл 
млин Дєлцагь Петра, оу Боуковінє (Сучава, 1468 ВБ 
І, 130). 
ФОРМИ: місц. одн. оу Боуковінє (1468 ВБ І, 130). 
*БОУКОУВИНА див. БУКОВИНА. 
♦БОУКОУРЄЩИ мн. (І) (назва села у Молдавському 

князівстві): то є(ст) хотарь о(т) боукоурєщь (Сучава, 1427 
БІР«А» 450). 
ФОРМИ: род. боукоурєщь (1427 БІР«А» 450). 
БУКУРОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): іо романь воєвода... даль єсмь... слузі нашєму 
иваньшію витАзю... г села на сєрєті... имєна сєломь чюр- 
сачвьцьі (1) и владимировьци и букуровци (Роман, 1392 
Созі. І, 7). 
ФОРМИ: наз. букуровци (1392 Созі. І, 7). 
*БУКЬ ч. (5) бук: а ту исьіпали могилу межи дубо(м)ь 

з межи буко(м)ь (Галич, 1404 Р 68); а хотарь... на єди(и) 
топо(л)... о(т)толі... на єди(н) боу(к) знамєна(н) що є(ст) 
бли(з)ко великои дороги (Сучава, 1490 ДГСХМ). 
ФОРМИ: род. одн. бука (1404 Р 68); знах. одн. букь, 

боу(к) (1404 Р 68; 1490 ДГСХМ); ор. одн. буко(м)ь (1404 
Р 68). 

*БОУЛБОАК'Ь ч. (1) (назва місцевості у Молдавському 
князівстві, молд. булбоакз «внр, коловорот, яма»): а хо- 
та(р) томоу селоу... да єс(т)... прости до албиии... и чє- 
рє(с)... боуковиноу оу боулбоакь (Сучава, 1428 Созі. І, 224). 
ФОРМИ: знах. одн. боулбоакь (1428 Созі. І, 224). 
Див. ще *БОУЛБОКА. 
*боулбока ж. (1) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві, молд. булбоакз «вир, коловорот, яма»): А хо- 
тар томоу... селоу... да ест... на копаноу могил оу, от толі 
чєрєс цариноу на копаиоу могилоу, що ест над боулбокоу 
(Гирлов, 1499 ВБ II, 148). 
ФОРМИ: знах. одн. боулбокоу (1499 ВБ II, 148). 
Див. ще * БОУЛБОАКЬ. 
*БОУЛГАКЬ ч. (1) (особова назва, тюрк. ЬпХуац «за¬ 

колотник»): Я боулга(к) лисичи(н) сьі(н) а михаило во(л)ч- 
кови(ч) чини(м) знаменито... што(ж) нєбожчикь бць мои 
па(н) лисина записа(л) бьі(л) стомоу николє поустьі(н)ско- 
моу манастьірю половиноу селища ивоии(н)цо(в) (Пустинь- 
ка, 1499 ПИ № 3). 
ФОРМИ: наз. одн. боулга(к) (1499 ПИ № 3). 
*БУЛХАКОВЬ прикм. (1) Огріла Булхако- 

в а див. ГРЬЛА. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Булхакова (1473 ШКН 165). 
БОУЛШЄ див. БОЛШЄ. 
*БОУЛШИИ див. *БОЛШИИ, 
*БОУНГАч. (9) (особова назва): а на то є(ст)... віра 

пана боуиги комиса (Сучава, 1443 Созі. II, 129); а на то 
є(ст)... віра пана бунгьі комиса (Сучава, 1446 Созі. II, 
238). 
ФОРМИ: род. одн. боуиги 6 (1443 Созі. II, 120, 129, 

132, 141; ВАМ 41; ПГСММ); боунгьі, бунгьі 3 (1443 
ДГСПМН; Созі. II, 145; 1446 Созі. II, 238). 

! БОУО (БОУОРЬг1) (1): а хотар... почєнши оть оусти 
лопатнои... иа доубі а что опа с боуо (І) на нємь та вріхомь 
діла (б. м. и., 1500 ЗБ 7). 

БОУОРИ мн., невідм. (1) (назва місцевості у Молдав¬ 
ському князівстві): И єщї есмо дали и потврьдили томо(у)... 
монастир(оу) от Тазлова и бранищю, що ест около мона¬ 
стир, починши от верх Никида... на верх дила от Рачила, 
та ділом долоу до Боуори, гдє били лозници (Сучава, 1491 
ВБ І, 473). 

ВІЮКШІЛ. див. *БОУОР'БНОУЛ'Ь. 
БОУОРОУ ч., невідм. (1) (молд. боур «зубр») вирізаний 

на дереві межовий знак: а хотарь... чєрє(с) долиноу на 

сто(л)поу та на доу(б) знамєиа(н) що є(ст) на иє(м) боуороу 
(Сучава, 1488 ДГСПМ). 
Див. ще БОУОРЬ. 
БОУОРЬ ч., невідм. (2) (молд. боур «зубр») вирізаний 

на дереві межовий знак: А хотарь тоє село... да ест по коу- 
да хотарил... пан (Мик)огь... почєньшє от ріці Бистрина 
оу єдн(а) могилі копана... от толі горі оу єдинь доуб 
сі боуорь (Сучава, 1479 ВБ І, 221); а хотарь... до крьни- 
ци доумитрови о(т) толі попоу(д) оубочи... на єди(н) ли(п) 
шо є(ст) на не(м) боуо(р) (Сучава, 1490 ДГСХМ). 
Див. ще БОУОРОУ 
* БОУОРИ НО УЛЬ ч. (9) (особова назва, молд. боур 

«зубр»): А на то ест... віра болір наших: в. п. Маноила... 
в. п. Боуоріноула комиса (Сучава, 1458 ВБ І, 20); а иа 
то є(ст)... віра пана боуоріноула (Сучава, 1470 ДІр«А? 
522). 
ФОРМИ: наз. одн. Виогіпиі 1 (1465 6Ь 176); боорін'у(л) 

1 (1467 Созі. 69); род. одн. Боуоріноула, боуоріноула 
(1458 ВБ І, 20; 1459 ВБ І, 28, 36; 1465 ВБ І, 88; 1469 БО І, 
134; 1470 ВБ І, 148; БІР«Ау> 522). 
Див. ще БОУОР'БН'Ь. 
БОУОРИНЬ, БОУОР'БНЬ, БОУОРАН ч. (18) (особова 

назва, молд. боур «зубр»): и на тоє... віра пана їона боуо- 
ріна (Котнари, 1454 Созі. II, 509); А при том марторїа 
сам господства ми вьіш(є) писанньї Стєфан воєвода, и наши 
боярє... пан Боуорінь комис, и иньї боярє (Ясси, 1459 
ВБ І, 32); А на то єст... віра бояр наших... в. п. боуоріна, 
в. п. Стєцка Дьмькоуша (Сучава, 1468 ВБ І, 130). 
ФОРМИ: наз. одн. Боуорінь, Боуорінь 5 (1459 ВБ І, 

32; 1462 ВБ І, 52, 56; 1466 ВБ І, 113, 115); Боуормн, боуо- 
рА(н) 2 (1462 ВБ І, 54; 1466 БІР«А» 519); Боорян 1 (1468 
ВБ І, 126); род. одн. боуоріна 9 (1454 Созі. II, 509; 
ПГПММ; 1458 ВБ І, 6; ШЯ«А» 512; 1464 Созі. 3. 60; 
1465 БІП«А» 518; 1467 ВБ І, 117, 119; 1468 ВБ І, 130); 
БоуорА(н) 1 (1467 ВБ І, 121). 
Див. ще -БОУОР^НОУЛ ь. 
БО УРАЄ ж., невідм. (1) (особова назва): мьі Стєфан 

воєвода... знаменито чиним... ожє тоти истиннїи слоуга 
наш Миклі и сестри єго Мьлинь и Боурає... жал овали 
єсмьі их особною нашєю милостїю (Васлуй, 1495 ВБ 
II, 39). 

*БОУРГАРЬ ч. (4) (сен. Ьиг^ег) 1. (житель міста) 
міщанин, громадянин (3): мьі пєтрь воєвода... знаме¬ 
нито чиним... ожє пришли перед нась наши приА- 
тєлєвє, боургарє Ливовскїи... и просили нас, абьіхом имь 
мьіта полєхчнли (Сучава, 1456 Созі. II, 788); мьі Стєфань 
воєвода... чиним знаменито... ожє пришли перед нас наши 
прїАтєлєвє, боургарє Ливовскии... и просили нас абьіхом 
имь мита полєхчили (Сучава, 1460 ВБ II, 272). 

2. міський радник (1): а ли(ст) єсми дали брьгароу ми- 
хаєви (Дорохой, 1437 БІР № 8). 
ФОРМИ: дав. одн. брігароу (1437 БІР N2 8); наз. мн. 

боургарє 2 (1456 Созі. II, 788; 1460 ВБ II, 272); брт>гарє 
І (1460 ВБ и, 276). 
Див. ще БОУРГОУРЬ, *ПРЬГАРЬ. 
БОУРГОУРЬ ч. (1) {сен. Ьиг£ег) міський радник: прї- 

идє кь г(с)во ми посо(л) о(т) брашєва... на имА па(н) дє(к) 
хано(с) (!) и па(н) боургоурь михи(л) и просили оу г(с)ва 
ми мирь и мьіто (Васлуй, 1437 Созі. II, 709). 
ФОРМИ: наз. одн. боургоурь (1437 Созі. II, 709). 
Див. ще *БОУРГАРЬ 2, *ПРЬГАРЬ. 
* БО УРГЬМИСТР'Ь див. БОУРЬМИСТРЬ, 
*БУРЕШІЯ ж. (1) (назва містечка у Волинській землі) 

Баремель: у Несвицьі одь накладного воза по полу грошу 
давати, а большей не надобє... Вь Золочові не надобе, 
у Смьїкові не надобе, вь Буремли не надобе (Степань, 
2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. вь Буремли (2-а йол. XV ст. 

АЛМ 9). 
БУРЄМСКИЙ ч. (1) (особова назва): а при (томь) били: 

9* 
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ключникь луцкий Богдан Сєнкович Гоский... кн(А)зь 
Лев Бурємский (Луцьк, 1494 Л5 І, 102). 
ФОРМИ: наз. одн. Бурємский (1494 АЗ І, 102). 
БОУРЄЩЇ И мн. (2) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві): Ипакдадох... господство ми... свАтєи монастири Таз- 
ловє сь єдино село имєним Боурєщїи на Сьрєт (Сучава, 
1491 БО ї, 464). 
ФОРМИ; наз. Боурєщїи (1491 БО І, 464). 
*БУРКОВЦЬ1 мн. (1) (назва села у Київській землі) 

Бурківці: и мьі порадив сА з нашими кн(А)зи ип(а)нн... 
дали есмо тому предречєному Каленику оу житомирском 
повєтє село Бурковцьі (Київ, 1437 Л5 І, 33—34). 
ФОРМИ; знах. Бурковцьі (1437 Л5 І, 34). 
*БОУРМИСТРЬ див. БОУРЬМИСТРЬ. 
БУРСУКОВЦЬІ мн. (3) (назва села у Волинській землі) 

Борсуки; матка н(а)ша дєржнт отчину н<а)шу и села 
Манєв... Бурсуковцьі... РАшнєвка (Луцьк, 1463 Л5 І, 
55); записаль биль мн£ дАдА мой имьньє... Пєредмиркоу, 
а Борсоуковци (Вільна, 1482 Л5 І, 79). 
ФОРМИ; наз. Бурсуковцн (1463 А З І, 55); знах. Борсоу¬ 

ковци (1482 Л5 І, 79). 
*БУРЧИКЬ ч. (2) (особова назва): и єщє есми ему дали 

и потвьрждаємь єм(у) села на мильтинь... гдє є(ст) ходо(р) 
бурчи(к) и пониже бурчика, гдє бьі(л) бьрки(ш) (Сучава, 
1445 Созі. її, 211—212). 
ФОРМИ: наз. одн. бурчи(к) (1445 Созі. II, 212); род. одн. 

бурчика (1445 Созі. II, 212). 
Див. ще *БОУРЧОУКЬ. 
*БОУРЧОУКЬ ч. (1) (особова назва, тюрк. Ьигсид «змор¬ 

щений», тур. Ьигсац «кучерявий»): тьм (зіс.— Прим, вид.) 
мьі видбвшє правоую и вьрноую и(х) слоужбоу до на(с)... 
дали єсми и(м)... обомь... селище... и млинь на мильтинв... 
гдє бьг(л) ходор боурчоу(к) (Сучава, 1443 Сс5(. її, 144). 
ФОРМИ: наз. одн. боурчоу(к) (1443 Соз*. її, 144). 1 
Див. ще *БУРЧИКТ>. 
*БОУРЧОУЛЬ ч. (3) (особова назва): а на то є(ст)... 

ввра пана боурчоула комиса и ввра вьсн(х) больрь на- 
ши(х) мо(л)давскьі(х) (Сучава, 1442 Созі. її, 88). 
ФОРМИ: род. одн. боурчоула 2 (1442 Созі. її, 88, 97); 

боурчюла 1 (1442 Со$(. II, 93). 
*БУРЬКРАБЬ ч. (5) (стп. Ьиг^гаЬіа, сен. Ьигс+^гауе) 

(заступник кастеляна — наглядача замку, пізніше ста¬ 
рости в місті) бургграф: ТоЬсіу Виг^гаЬіа МісЬаІ іесйаі 
50 гешііапу па іЬоі \гуезб (Галич, 1413 ОБ 48); ино хто 
исказить тоть обьічаи злостивьш, прїказоуєми... абьі каж- 
дьги соудья и староста и воєвода боурькропА и оправ'ьца 
колї за соудовьги вїньг оу ко(г) заклади бєроуть... аби того 
межї собою не дєлали (!) (XV ст. ВС 11 —11 зв.); а дасть 
ли ми коро(л) єго мпсть... дєржАниє прорєчєньїхь гродовь 
и зьмль до моєго живота и Азь нелюбую... ижь не оставлю 
на тьгхь городьхь иного воєво(д) а ни бурькраб'ь а нико- 
торого старьшєго по собв толико того которьш жь бн при- 
сАгл'ь вьрє(н) бити королеви єго млеть и корунь польскои 
и мнь ихь слузь (Кременець, 1434 Р 131). 
ФОРМИ: наз. одн. ВигдгаЬіа 1 (1413 ОБ 48); ВикдгаЬіа 

1 (1413 ОБ 48); боурькропА 1 (XV ст. ВС 11); знах. одн. 
Виг^гаЬіу 1 (1413 ОБ 48); бурькраб'ь І (1434 Р 131). 
БОУРЬКРОПА див. *БУРЬКРАБЬ. 
*БУРЬКУЛАБЬ див. ПАРКАЛАБЬ. 
БОУРЬМИСТРЬ ч. (4) (стп. Ьигтізітг, Ьиг^шізігг, 

сен. Ьйгче-, Ьигде-, Ьпг^ег-, Ьигрегтеізіег) (виборний голова 
міської ради середньовічних міст за магдебурзьким правом) 
бургомістр: мьіСтєфан, воєвода... свідомо чинимь... ожє... 
даєм и дали єсми сєс наш лист глєитовньїй... паноу боургь- 
мистроу и оусим паном и чєсником радцАм и оусим коуп- 
цєм з мвета Ливовского... на то яко да ест им волно... 
прїити к нам до нашєи зємли (Ясси, 1463 БО II, 295); 
а они стали и боурьмистрь ись старшими оузАли тне паробь- 
цьі (б. м. н., 1481 БО її, 365); гегпіат їусЬ Іоіл^атклу Ьга- 

пусіа шпе іезї г Ьигтузіхот тізіа ВегезіеузкаЬо г рапот 
Магкот Ьаигуїои'усгот г їоїчуагкі іеЬо коїогу 2е оп таіеі 
росІЇе гпізіа ВегезІеузкаИо (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. боурьмистрь (1481 ВО її, 365); дав, 

одн. бо^ргьмистооу (1463 ВБ) II, 295); ор. одн. Ьигшузігош 
(1500 ДПЖН)\ дав. мн. боурмистро(м) (бл. 1500 ПИ № 2). 
ЕОУР'Й ч. (1) (особова назва, молд.. слов. буря): а на то 

свьдкове... пан прокоп... пан мартин боурЬ (Сучава, 1456 
Сові. II, 791). 
ФОРМИ: наз. одн. боур-Ь (1456 Созі. її, 791). 
БОУСТ'йНОУЛ ч. (1) (особова назва)' мьг Сгєфан вое- 

і вода... знаменито чиним... ожє прїдоша ггрАд нами... слоуги 
наши Лазорь Пискоу... и Лазорь, с нь Мьроушчин, 
сь своими братїами: Михоул, и Мирча, и Марко, и Козма 
Боуствноул... и продали свою правою отннноу (Сучава, 
1483 ВО І, 269). 
ФОРМИ: наз. одн. Боуст-Ьноул (1483 ВО І, 269). 
*БУСЧА ж. (1) (назва села у Волинській землі) Буща: 

даємо надто подьОстрогомь тому господину отцу владице... 
село наше Бусчу, зь дворьгсчомь Борсчовскимь (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР \т, 2—3). 
ФОРМИ: знах. одн. Бусчу (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2). 
БУТ ч. (2) (особова назва): А при том бьіль... пан Бут, 

а пан Тохрин (Ровно, 1483 АЗ І, 82); па(н) ма(р)тинь хрєб- 
тови(ч)... проси(л) в нась дву(х) члвковь... на (и)мА боутА 
а дробьшгьца (Луцьк, 1497 ПМХ). 
ФОРМИ; наз. одн. Бут (1483 А5 І, 82); знах. одн. боутА 

(1497 ПМХ). 
*БУТА1ИЬ ч. (1) (особова назва): тьмь мьі видввши єго 

правою и вьрною слоужбоу(ю) до на(с)... дали... єсми 
ємоу... на кра(с)нои щоувєАни о(т)нина єго, що сь да(л) 
бута(ш) по своєю доброю волею (Сучава, 1456 МіК. 213). 
ФОРМИ: наз. одн. бута(ш) (1456 МіК. 213). 
БУТИН ч. (2) (назва села у Волинській землі) Бутан: 

а кн(А)зю Солтану... в збаразеком повьтє; Олєксинєц, 
Островєц, Бакота, два Бутиньї (Луцьк, 1463 АЗ І, 55); 
а к город/у) к Вишньвцю достали сА тьіє села на имА: 
Олєксинйць... а Бакота, а Бутин (Вишнівець, 1482 Н5 
1, 81). 
ФОРМИ: наз. одн. Бутин (1482 А5 1, 81); наз. мн. Бу¬ 

тиньї (1463 А5 І, 55). 
*БУТЬЇР ч. (1) (назва місцевості у Волинській землі): 

а здес по Бутьгр и по Виноградную гору (Луцьк, 1447 
АрхЮЗР 8/ІУ, 10), 
ФОРМИ; знах. одн. Бутьір (1447 АрхЮЗР 8/1V, 10). 
*БОУТЬ див. БУТ, 
*БОУХАИЧЬ ч. (1) (особова назва, молд., укр. бугай, 

тюрк. Ьиуа); мьі Стєфа(н) воево(д)а... знаменито чини(м).., 
ожє... оуси нєпотовє ласльоа боухаича, жаловали єсмьі 
и(х), особною нашєю мл(с)тїю (Сучава, 1491 Сові О. 36— 
37). 
ФОРМИ: род. одн. боухаича (1491 Созі. Г>. 37). 
БОУХТ'Ь, БОУХТА, БОУХТЄ, БУХТА, ВИСНТ1 ч. 

(61) (особова назва, перс. рисНіа «економний»): ми алєк- 
сандрь воєвода... и с нашими паньї,... пань бухта коми(с).,. 
знаменито чини(м)... ижє мьі слюбуємь ... служити королю 
(Банилів, 1455 Созі. II, 769); А на то єст... в. п. Боухти 
прькалаба килїискаго (Сучава, 1468 ВО І, 130); А на то 
вєликаА марториє... и боАрє мол(давскьі)и:... пан Пашко. 
пан БоухтА (Ясси, 1476 ВВ І, 209). 
ФОРМИ: наз. одн. боухть, БоухтА 18 (1460 ВО І, 41; 

1461 ВО І, 45; 1462 ВО І, 52; 1464 ВО Г 84; 1466 ВО І, 
115; 1467 Созі. 8. 69; 1470 ВО І, 141; 1471 ДГСМПБ; 
1472 ВО І, 170; 1476 ВО 1, 209 і т. ін.); Боухтє 3 (1460 

! Созі. 3. 34; 1463 ВО !, 74; 1467 ВО І, 123); бухта 1 (1455 
Созі. її, 769); ВисЬІі 1 (1465 ОБ 176); род, одн. Боухти Зі 
(1458 ВО І, 20; 1460 0/Я«А» 515; 1462 ВО І, 63; 1464 
Со5*. 5. 60; 1466 ВО І, ПО; 1468 ВО І, 130; 1470 ВО І, 148; 
1472 0/Д«А» 528; 1473 ВО І, 182; 1475 ВО І, 204 і т. ін.); 

, боухти 3 (1457 УКР 4; 1460 Со5*. 5. 41; 1464 ВО І, 86; 
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боухтА, Боухти 3 (1467 ВИ І, 119, 121; 1468 ВП І, 126); 
боухтє 1 (1458 ви І, 19). 

БОУХЬИЧАНЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському 
князівстві): а насти да є(ст) боухьичаиїи (Сучава, 1491 
Сочі. О. 37). 
ФОРМИ: наз. боухьичанїи (1491 Сочі- О. 37). 
Див. ще БОУХЬИЧЄЩЇИ. 
БОУХЬИЧЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... 
ожє... дали... есми и(м)... села, на кобьілє(х), на им^ 
ськоуянїи... боухьичєщїи (Сучава, 1491 Сові. О. 36—37). 
ФОРМИ: наз. боухьичєщїи (1491 Сові. О. 37). 
Див. ще БОУХТ>ИЧАНЇИ. 
*БУЦЄВЬ ч. (1) (назва села у Перемишльській землі) 

Буців: А што єсмьі казаль с^на насічи досьіть и на твои 
приєздь и на стадо твоє то на буцєви насичено єго досить, 
за Я гривни (б. м. н., 1386—1418 Р 35). 
ФОРМИ: місц. о^н. на буцєви (1386—1418 Р 35). 
БОУЦКАТЬ ч. (1) (особова назва, молд. ВЩа<ІасоЬа|а): 

мьі Стєфа(н) воєвода... знаменито чиним... ожє... дали... 
єсмо томоу стмоу нашємоу єп(с)коупїю циганена (!) им£ 
пандггЬ сь чєл'Ьдєю... и боуцкать сь чєл^дєю (Сучава. 1486 
ОС 143—144). 
ФОРМИ: наз. одн. боуцкать (1486 ОС 144). 
БОУЧАЦКИИ, БОУЧАСКЬІИ, БУЧАТСКИ, БОУЧА- 

ТЬСКИИ, БУЧАТЬЦЬКИИ, БУЧАЦЄКИИ, БУЧАЦИ¬ 
КИИ, БУЧАЦКЬІИ, БОУЧАЦСКИ, БУЧАЧЄКИИ, БОУ- 
ЧАЧСКЬ!, ЕУЧАТСКИИ ч. (17) (особова назва): а А 
па(н) михаль бучачєкии староста галицєки даю сии свои 
листь (Галич, 1418 Р 89); па(н) миха(л) бучАцикии чєсть- 
никь и староста галицикии и с ьіньїми пасаньїми (!)... 
паньї... вибавили мА... ис того Атсва (Кременець, 1434 
Р 130); а пань дидрихь боучаскьги щоби волєнь брати на 
каїни коупци (Коломия, 1448 Сові. її, 305); А се мьі нань 
янь боучацкии ись литвинова визнавамь ... ажє што коли 
семи ималй межи нами мєрзАчку... и єсми смирилисА 
(Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СПИ, фотокоп.); На которого 
соимоу кончанїє... вєлєможньї панове... пань Михайло 
Боучачскьі... пань Влаикоуль... соуть сосланьї (під Хоти¬ 
ном, 1467 ВО ТІ, 297). 
ФОРМИ: наз. одн. боучаскьіи 2 (1448 Со5/. II, 305); 

боучацеки 2 (1454 Р 162), бучацєкии 1 (1418 Р 88); 
бучачєкии 1 (1418 Я 89); боучатьскии 1 (1424 Р 106); бу- 
чатьцькии 1 (1424 Р 106); бучатски 1 (1433 Р 123); бучмци- 
кии 1 (1434 Р 130); буч/угекии 1 (1435 Р 132); бучацкьіи 
і (1435 Р 134); боучацкии ї (1459—1460 ЗНТШ СПИ, 
фотокоп.); Боучачскьі 1 (1467 ВО II, 297); род. одн. бу- 
чацекого (1457 Сові. II, 808); ор. одн. бучатскимь 1 (1433 Р 
123); боучацкимь 1 (1449 Сові. II, 746). 

*БОУЧАЦКОВЬ прикм. (1): мьі Стєфан воєвода... зна¬ 
менито чинимь... ожє прїидоша прАд нами... дьщєрй пана 
Акоуша вистїарника... и сь своими нєпоти, сьіновє Боучац- 
кови Июрїєви, и тягали с£ за свои отнини (Сучава, 1480 
ВО І, 241). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. Боучацкови (1480 ВО І, 241). 
БУЧАЦКЬІИ див. БОУЧАЦКИИ. 
БОУЧАЦСКИ див. БОУЧАЦКИИ. 
БУЧАЧЄКИИ див. БОУЧАЦКИИ. 
*БОУЧАЧНЬІИ прикм. (3) () д о л ьі н а Б о у ч а ч- 

Н4Я (]), (долина) Бучачная (2) див. ДОЛИ¬ 
НА 1. 
ФОРМИ: род. одн. ж. Бучачиой (1430 ГВКЛ 8); знах. 

одн. ж. Бучачную (1430 ГВКЛ 8). 
БОУЧАЧСКЬІ див. БОУЧАЦКИИ. 
*БУЧАЧТ> ч. (5) (назва міста у Подільській землі) 

Бучач: Я пань дЬтри(х) изь бучА(ч)... визнаваємь... како 
пришє(д) андр^іко сьінь гриньковь... єсть прє(д)ль (!) 
село гринковцЬ (Кам’янець, 1420 ПГАГ); тотьі златии пи- 
нЬзи, котори єсми бьіли дали на жолдь оурожєномоу па- 

ноу бартьшовьі з боучача... пань михаило з боучача... 
намь вєрноуль (Кам’янець, 1458 Сові. II, 814—815). 
ФОРМИ: наз. одн. буча(ч) (1457 Сові. II, 811); род. одн. 

боучача 3 (1434 Сові. II, 664; 1458 Сові. II, 815); бучА(ч) 
і (1420 ПГАГ). 
ВІІС2ЮС ч. (1) (особова назва, тюрк. Ьіісйі «бабки для 

гри»): а па їо іезі... тагіогуа... Ьоїаг пазгусЬ... Лоп 
Висгіиі РагкаїаЬ (Сучава, 1465 ОЬ 176). 
ФОРМИ: наз. одн. Висгіиі (1465 СГ 176). 
БО У ЧО УМ, БОУЧЮМ ч. (13) (особова назва, молд. бу- 

чум «рід трембіти», тюрк, рис «незграбний» + афікс игп): 
а панове наши по имєню... пань андроушко пань ионь 
боучоу(м) (Васлуй, 1456 ЗСФ)\ А на то ест велика А марто- 
рїА... пан Радоул Пискь, пан Ион Боучоум (Сучава, 1464 
ВИ І, 84); от пана Боучоума, вистиАрника и митника, 
пишем много здравиє... братиАм нашим (Сучава, 1480— 
1484 ВО II, 369). 
ФОРМИ: наз. одн, Боучюм, Боучю(м) 4 (1459 ВО І, 32; 

1460 ВО І, 41; 1461 ВО І, 45; 1466 0/Я«Л» 519); Боучоум, 
боучоу(м) 3 (1456 ЗСФ\ 1464 ВО І, 84; ОІД«Ау> 517); род. 
одн. Боучоума 5 (1464 ВО І, 86; 1465 ВО І, 88; 0/Я«А» 
518; 1466 ВО.І, 106; 1480—1484 ВО її, 369); бучюма 1 
(1460 0/Я«А» 515). 
БОУЧОУМ'ЬНИ, БОУЧЮМ'ЙНИ, БОУЧОУМ'ЙНЄ, 

БОУЧОУМ'ЙНЇИ, БОУЧЮМ'ЙНЇИ мн. (11) (назва села 
у Молдавському князівстві): гЬмь мьг видавше єго правую 
и вірную службу до нас... дали єсмьі ему оу нашєи зємли 
єдно село близь бани на имА бучум^ни (Сучава, 1424 Сові. 
І, 161 —162); и оу томжє ча(с)... (прїидє, пр^(д)) нами... 
мьроушка... и драгошє стьн(иц)єскоу... и продали... єдно 
село, на им£ боучюм^нїи (Сучава, 1490 Сові. 3. 141). 
ФОРМИ: наз. боучоум-Ьни, бучум-Ьии 4 (1424 Сові. І, 162; 

1434 ОІД«А» 463; 1442 Сові. II, 87); боучюміши 2 (1434 
Сові. І. 386): боучюм^иїи 1 П490 Сові. 3. 141): 6оучоум*нїи 
1 (1428 Сові. 1/218); боучоумішє 1 (1442 Сові. ІҐ, 88); род. 
боучюмьии (1434 Сові. І, 386); знах. боучюмл\(н) (1490 
Сові. 3. 141). 

БОУЧЮМ див. БОУЧОУМ. 
БОУЧЮМ'ЙНИ див. БОУЧОУМ'ЙНИ. 
БОУЧЮМ'ЙНЇИ див. БОУЧОУМ'ЙНИ. 
*БОУЧЮМАНИ див. БОУЧОУМ'ЙНИ. 
БУЧАТСКИИ див. БОУЧАЦКИИ. 
БУЧАЦИКИИ див. БОУЧАЦКИИ. 
*БУЧАЧЬ див. *БУЧАЧЬ. 
*БЧЄЛА див. *БЧОЛА 2. 
* БЧОЛА1 ж,, зб. (4) колоди, дуплянки, вулики з бджо¬ 

лами (3): А такожє от того села да не дадоут намь ни сто¬ 
рожи, и ни дєс^тиноу от пчєльї (Сучава, 1438 О В Ас 
28); а тако(ж) оу той хота(р) дєсАтину о(т) пчоли бу(д) 
чии буди(т) да имає(т) бєрє(г) дєсАтину монастирском(у) 
р£(д)ци (Нямц, 1456 0/Я«А» 511); 

б чола водити (І) займатися бджільництвом, роз¬ 
водити бджіл: даль есми ему у пуль гаю за манастьгрємь 
Помостича, потреб ему бчола водити (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 
8/IV, 10). 
ФОРМИ: род. пчєльї 1 (1438 ОВАс 28); пчоли 1 (1456 

ОІД«Ау> 511); бчольї 1 (XV ст. ВС 19); знах. бчола водити 
(1447 АрхЮЗР 8/IV, 10). 
Див. ще *БЧОЛА2. 
*БЧОЛА 2 ою. (24) 1. бджола (5): а хто кому дерево зроу- 

бить со пчєлами имьєть заплатити гривьноу чїи пчольг 
(XV ст. ВС 37); хто боудє(т) ожаловань о злодЬиствє бчо(л) 
алю(б) мд(оу) (XV ст. ВС 6 зв.); 

п ч є л ьг водити (1) займатися бджільництвом, роз¬ 

водити бджіл: а на(м) тоє зємли о(т) пр(с)то(и) бци нєо(т)- 
води(ти) ани знамєни своє ни п(ч)лє (!) не водніти) (б. м. н.. 
1498 ЧІАФ). 

2. (тільки в мн.) колоди, дуплянки, вулики з бджолами 
(17): то все єсмо потвердили... сь вс^ми границями... ись 
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лЬсом, ись бортми, ись пчолами (Судомир, 1361 АОІ 
6); што бьі вь гЬхь пас^кахь десАтина не брана о(т) мона- 
стирскьі(х) пчєль (Бистриця, 1431 Сові. І, 325); и кто 
коли имє(т) оу той пасици ставити свои бчольї, а дєс£ти- 
ноу бьі калоугєрьі о(т) молдавицє брали, а и(н) никто 
(Сучава, 1453 Сові, II, 454); а в томь же сєлє пасека єсть, 
а в то(и) пасєцє сто бчо(л) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); 
бьчолм дерти (1) виймати мед з бортей: Жало- 

вала сА пани ВасилєваА Копачєвича на пани Михайловоую 
Нацєвича, мовєчи, ижь она з ьімєнА своєго Зєлви за мост 
пєрєходєчи, сєножати косит и попасю пасєт... бобрьі оук- 
радомь бьют, дерево бортноє, бьчольї дєроут и шкодьі вєли- 
киє чинАт {Лукониця, 1478 А5 111, 17). 
ФОРМИ: наз. мн. бчольї 2 (бл. 1471 ЛКЗ 90, 91); пчолн 

1 (XV ст. ВС 37); род. мн. бчо(л) 7 (1454 Сові. II, 517; 
1455 Сові. її, 531; 1458 ПГСММЦ; 1459 £>/Д«Л» 514; 
бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.; XV ст. ВС 6 зв., 19); пчо(л), пчоль 
2 (1446 Сові. її, 251; XV ст. ВС 37); бчє(л) 3 (1453 Соя*. 
II, 461; 1463 Сові. 8. 45); пчєль, пчєл 2 (1431 Сові. І, 325; 
1458 ВО І, 9); ! п(ч)лє 1 (1498 Ч!АФ)\ ! бпє(л) 1 (1453 
Сові. II, 492); знак. мн. бчольї, бьчольї (1453 Сові. її, 454; 
XV ст. ВС 19; 1478 А5 III, 17); ор. мн. пчолами 1 (1361 
АСІ 6); пчєлами 1 (XV ст. ВС 37). 
Див. ще *БЧОЛА1. 
БЬ див. БЬІ1. 
*БЬГДАНОВЬЧЬ див. БОГДАНОВИЧ. 
*БЬДЄЩИ див. БОДЄЩИ. 
*БЬДА див. *БАД'Й, 
БЬЄШЄСКОУЛ, БЬЄШЄСКОУЛЬч. (13) (особова назва, 

молд., пор. болг. Бай і тюрк. Ьау): мьі Стефан воєвода 
...знаменито чиним... ожє прїидоша прАд намьі... наш 
слоуга Гоурбан... и сестра єго Стана... и продали свою пра- 
воую отниноу... ис привилїе що имал дАд их Оана Бьє- 
шєскоуль от д£да нашєго (Сучава, 1499 ВО II, 134—135). 
ФОРМИ: наз. одн. Бьєшєскоул, Бьєшєскоуль (1499 ВЬ 

II, 135); род. одн. Бьєшєскоула (1499 ВО II, 134, 135, 136). 
*БЬЄ1ІІЄЩИ мн. (4) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): а мьі такождерє и от нас єсмьі дали... слоуз^ нашє- 
моу... тоую прАдрєчєнноую трєтоую част села от Бьєшє- 
щи (Сучава, 1499 ВО II. 135), 
ФОРМИ: род. Бьєшєщи (1499 ВО II, 135, 136). 
*БЬЗДЬ1ГЬ ч. (3) (особова назва, молд., тур. Ьигсіа- 

уап/Ьигіауап «палиця»): а на то єсть... в^ра пана ивана 
бьздьгга (Коломия, 1448 Сові. II, 306); пшСтєфан воєвода... 
знаменито чиним... оже прїидє... дочка Ивана Бьздьга... 
и дала племеникоу своємоу... село... Дрьгоушанїи (Суча¬ 
ва, 1491 ВО І, 468). 
ФОРМИ: род. одн. бьзднга, Бьздьга (1448 Сові. II, 306; 

1491 ВО І, 468); знак. одн. бьіздьіга (1465 0/і?«А» 518). 
' Див. ще * БО УЗДО У ГАНЬ. 

*БЬИЛЬ ч. (2) (особова назва, тюрк. Ьо]1у «високий на 
зріст, ставний»): И також прїидє прАд нами... Н^гша, доч¬ 
ка Бьила... и продала свою правоую отниноу (Сучава, 1488 
В О І, 355). 
ФОРМИ: под. одн. Бьила П488 ВО І. 355). 
*БЬКСЬНЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): т^мь мьі видЬвшє его правою и вірною слоуж- 
бою до на(с)... дали єсми ємоу... на брьладЬ єдно м^сто 
мєждоу лєоуринцємь и бьксьнещь (Васлуй, 1436 Созі. І, 
444). 
ФОРМИ: род. бьксьиєщь (1436 Сові. І, 444). 
*БЬКЬ див. *БЬІКЬ. 
*БЬЛА ч. (1) (особова назва): Т^м мьі видавше єго пра¬ 

вою и вірною слоужбоу до нас,,, дали... єсми ємоу... се¬ 
лище Никооарино и селище Жоуржа блидар^, що коупил 
об£ селищи оу Бьльї (Сучава, 1459 ВО І, 27). 
ФОРМИ: род. одн. Бьльї (1459 ВО \, 27), 
*БЬЛАУРЬ ч. (1) (особова назва, молд. балаур «змій»): 

(Т^(м)) мн видЬвши єго правою и вірною слоужбоу то 
на(с)... дали... єсми ему... (село.,.)... щожє куп(и(л) тоє 

сє)ло (бь)лаурь о(т) пана крьстишо(р) (б. м. н., 1479— 
1480 Сові. 8. 105). 
ФОРМИ: наз. одн. (бь)лаурь (1479—1480 Сові. 8. 

105). 
*БЬЛИЖНИИ див. БЛИЖНІЙ. 
*БЬЛИДНЬІИ див. БЛИЖНІЙ. 
БЬЛКО, БЛЬКО, БЄЛКО ч. (20) (особова назва, молд., 

пор. болг. Балко): А на то ест в^ра... бояр наших... в. п. 
Блька прькалаба кєлїиского (Сучава, 1468 ВО І, 130); 
А на то ест велика мартоурїа... и оуси наши боАрє... пань 
Бєлко з (Б)єло(град) (Сучава, 1470 ВО І, 150—151); 
И єще єсмо дали... кир поп Тимофтєоу... тоє прєвєлїє (!) 
що дал оу наше роуки Пьтроу, сьінь Бєлко (Сучава, 1491 
В О І, 453). 
ФОРМИ: наз. одн. Бьлко, Бєлко, блько 9 (1470 ВО І, 

151, 156; 1471 ДГСМПБ; 1472 ВО І, 170, 172; Сові. 5. 
88; 1473 ВО І, 187; 1474 РГС\ 1483 ВО І, 274); зам. род. 
Пьтроу, сьінь Бєлко 1 (1491 ВО І, 453); зам. дав. (пан)оу 
Бьлко 1 (1483 ВО І, 275); род. одн. Блька, бє(л)ка, Бьлка 
(1468 ВО І, 130; 1471 ВО І, 164; 0/7?«А» 525; 1472 0/Я«А» 
528; Сові. О. 26; 1473 ВО І, 182, 184, 190; ШКН 165), 
БЬЛКОВ, БЬЛКОУ прикм. (2): ож(є) тоть истиннии 

и вєрнїи слоуга наш Пєтрь, синь Бьлков, слоужил нам 
право и вєрно (б. м н., 1472 ВО І, 177); прїидоша прЬ(д) 
нами... слоуга наш Пьтроу, сьінь Бьлкоу, и сь своими дєт- 
ми... и продали свою... отниноу (Сучава, 1491 ВО І, 452). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Бьлков 1 (1472 ВО І, 177); Бьлкоу 

1 (1491 ВО І, 452). 
Пор. БЬЛКО. 
БЬЛОТЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): ТЬм мьі видавше єго правою и вирною слоужбою до 
нас... дали... єсми ємоу... села на имЬ Гостилєщи... и Бьло* 
тєщи (Сучава, 1459 ВО І, 35). 
ФОРМИ: наз. Бьлотєщи (1459 ВО І, 35). 
БЬЛОШ, БЬЛОШЬ, БЬЛОШЬ, БАЛОШЬ ч. (45) (осо* 

бова назва): а на то є(ст)... в^ра пана бьлоша чашника 
(Сучава, 1432 Сові. І, 338); а мьі такождерє и от нас єсмо 
дали... слоугам нашим Ньгоулоу Доум'ЇА и братоу єго 
Бьлошоу... чєтврьтоую част от село на Сьрат^ на имЬ 
Боузєщіи (Васлуй, 1495 ВО II, 55). 
ФОРМИ: наз. одн Бьлош, бьло(ш) З (1453 Сові. 11,467; 

1488 ВО І, 355; 1495 ВО II, 55); балошь, бьлошь 2 (1433 
Сові. її. 650; 1436 Со5*. II, 701); бьлошь 1 (1471 ОІК«А* 
525); род. одн. бьлоша, бьлоша 27 (1432 Сові. І, 331; 1433 
Сові. І, 354; 1435 Сові. І, 424; 1436 Сові. І, 460; 1437 Сові. 
І, 530; 1438 ОІК«А» 472; 1439 Со5*. II, 32; 1442 Сові. II, 
88; 1448 Сові II, 306; 1459 ВО І, 27 і т. ін.); бєлоша 4 (1437 
Со5*. І, 515; 1440 Сові. II, 66; 1441 ОВАс 40; 0/Я«А» 
477); болота 2 (1436 Со5*. І, 455, 482); бьлоша 1 (1433 
Сові. І, 350); ! вьлоша 1 (1437 Сові. І, 536); дав. одн. 
Бьлошоу, бьлошоу (1472 Созі. 8. 88; 1495 ВО II, 55). 
БЬЛОША ж (1) (назва могили у Молдавському князів¬ 

стві): а хотарь оуси(м) ти(м) чєтьірємь сєломь почєншє 
о(т) гдє падає(т) бєлошєва заподїа оу милити(н), той запо- 
дїєю гоои до мохилоу (!) шо є(ст) имА бьлоша (б. м. н., 
1425 Сові, ї, 168). 
ФОРМИ: наз. одн. бьлоша (1425 Созі. І, 168). 
БЬЛОШЄВ прикм. (5) мьі стєфа(н) воєво(д)а... знамєнї- 

то чини(м)... ожє... дали... єсми томоу стбмоу монастироу 
села... що оні коупили о(т) козми, сна бьлошєва (Сучава, 
1462 Со5^. О. 10); а тота их привилїа пожєгла оу дом Бьло- 
шєв от Боудєщи (Сучава, 1488 ВО І, 323). 
ФОРМИ: наз, одн. ч. Бьлошєв (1475 ВО І, 205; 1487 

ВО І, 297; 1488 ВО І, 323): зам. дав. сьіноу Бьлошєв (1487 
ВО І, 297); род. одн. бьлошєва (1462 Сові. О. 10). 
Див. ще *БЄЛОШЄВЬ. 
Поп. БЬЛОШ. 
БЬЛОШЄЩИ див. БАЛОШЄЩИ. 
БЬЛОШЄЩЇИ див. БАЛОШЄЩИ. 
БЬЛОШЬ див. БЬЛОШ. 
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*БЬЛЧЄСКОУЛЬ ч. (4) (особова назва): мьі Стєфан 
воєвода... знаменито чиним... ожє прїидє... Наст А... и про¬ 
дала свою правоє отнина... Тоадєроу сьіноу Микл£ Бьлчє- 
скоула (Сучава, 1495 ЕЮ її, 81—82). 
ФОРМИ: род. одн. Бьлчєскоула (1495 Ви її, 82). 
! БЬЛЬНАЩЄ(М) (Б'ЬЛ'ЬНЄЩЄМ) див. БЬЛТ>НЄЩИ. 
БЬЛЬНЄЩИ мн. (5) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі стєфань воєво(да)... знаменито чини(м)... ожє 
прїидє... панв андрєико и бра(т) єго лоука... и продали... 
половина одного села... на имА бьльнєїци (Сучава, 1443 
Сазі. її, 131); мьі пєтрь воєвода... знаменито чини(м)... 
ожє... дали єсми сє(с) листь на(ш) людє(м) о(т) рьіпчича(н)... 
и о(т) баланєщи... на то да... не даю(т) дани (Побрата, 
1448 ДГПР). 
ФОРМИ: наз. бьльнєїци (1443 Созі. її, 131, 132); род. 

баланєщи (1448 ДГПР)\ дав. і бьльнащє(м) бьльиє(щ)єм 
(1443 Созі. II, 131, 132). 
БЬНИЛА ж. (2) (назва села на Буковині) Банилів: т'Ьмь 

мьі видавше и(х) правоую и в^рноую слоужбоу до на(с)... 
дали єсми имь... двЬ сєлВ на имА бьнила и южинци (Су¬ 
чава, 1428 Со5^. І, 221). 
ФОРМИ: наз. одн. бьнила (1428 Созі. 1, 221); зам. род. 

опро(ч) бьнила (1428 Созі. І, 221), 
Див. ще *БАНИЛОВЬ. 
*БЬНИЛОВЬ прикм. (2): а ми такождєрє и от нас єсми 

дали и потврьдили Мьрїи, дочки Брьсана, и бр(атан)и- 
чєм єи Томи Бьниль и братоу єго Петри... сьіном Бьни- 
ловом... тое... половина село (Сучава, 1495 ВО II, 76). 
ФОРМИ: дав. мн. Бьии ловом (1495 В О її, 76). 
Пор. БЬНИЛЬ. 
БЬНИЛЬ ч. (2) (особова назва, молд., мад. Ьап «наміс¬ 

ник»): а дроуга част от той половини села да єст братаничєм 
єи Томи Бьниль и братоу єго Петри (Сучава, 1495 ВО 
И, 76). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. дав. да єст... Томи Бьниль (1495 

ВО II. 76). 
БЬРА див. БЄРА. 
*БЬРАТЬСТВО д в БРАТСТВО. 
БЬРБОШИ, БЬРБОШЇИ мн. (2) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): гЬмь мьі видЬвшє єго правою и вТрною 
слоужбою до на(с)... далижє... єсми ємоу... села... на имА... 
на проугЬ якобещи и бьрбошїи (Васлуй, 1436 Созі. І, 475); 
тЬ(м) мьі видавше єго правою и вТрною слоужбою до на(с)... 
дали... єсми ємоу... села, на имТ... шкТи и бьрбоши... 
(Сучава, 1455 Созі. II, 553). 
ФОРМИ: наз. бьрбошїи 1 (1436 Созі. І, 475); бьрбоши 

ї (1455 Созі. II, 553). 
БЬРБЬШАНЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): И такождєрє дали... єсми слоуз£ на(шєм)оу 
БорчТ... село на имТ Бьрбьшанїи (Васлуй, 1497 ВО її, 
112). 
ФОРМИ: наз. Бьрбьшанїи (1497 ВО II, 112). 
* БЬРЛАД див. БРЬЛАД1. 
*БЬРЛИНЬ прикм. (1): а на то... вТра бьрлина хьрлов- 

скаго (б. м. н., бл. 1400 Созі. І, 27). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. бьрлина (бл. 1400 Созі. І, 27). 
Пор. БЬІРЛА. 
БЬРСОМ'БНб мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): и ми єсми дали ємоу два сєлищи... на имТ бьрсо- 
мЬнє и доумитрТни пониже брьсомТ(н) (Сучава, 1439 Созі. 
II, 35), 
ФОРМИ: наз. бьрсомЬиє (1439 Созі. II, 35); род. брьсо- 

мі»(н) (1439 Созі. II, 35). 
БЬСЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

тЬмь мьг видавше єго право и вТрною службу до на(с)... 
дали єсми ему... села на им'Ь вьсиєщи... и на тазлов’Ь бьсє- 
щи (Сучава, 1443 Созі. II, 155). 
ФОРМИ: наз. бьсєщи (1443 Созі. її, 155). 
*БЬХНИЦА ж. (1) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): А хотарь той половина село от Гостилєщ... долоув 

до оустїє Бахни, та Бьхницою горТ до могилоу (Сучава, 
1488 ВО І, 356). 
ФОРМИ: ор. одн. Бьхницою (1488 ВО І, 356). 
БЬХН'ЙНИ мн. (3) (назва села у Молдавському~~князів- 

стві): А хотар гЬмь вьішєписанїє за отнини, части от села 
Фаоури и Бьхнвни вь оусть Бахна (Сучава, 1468 ВО І, 
125—126); А хотарь той половина село от Гостилєщ почєн- 
ши от лиса... до гдє сЬ снимаєть хотарь Гостилєщилорь сь 
БьхнТнилорь (Сучава, 1488 ВО І, 356). 
ФОРМИ: наз. Бьхньни (1468 ВО І, 126); род. молд. зам. 

ор. Бьхн^нилорь (1488 ВО І, 356); знах. Бьхніни (1468 
ВО І, 125). 

* БЬЧЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів- 
стві): А хотарь томоу сєлоу да єст... от Бьчєщи (Сучава, 
1467 ВО І, 119). 
ФОРМИ: род. Бьчєщи (1467 ВО І, 119). 
*БЬЧОЛА див.*БЧОЛА2. 
*БЬШОТ'ЙНИ див. БАЦНУТЬ НИ. 

БЬІ1, БИ, Б, БЬ част. (1722) (модальна) 1. (надає 
бажально-спонукального відтінку) би, б (316): І іег геЬу 
шупсаге кпїаізіте пазгот изіатепу... & іаїхгі^уші ре- 
пегті, аЬо г гесгті іпзгіті, ваті,,, сгегег тесгсгяп, ко- 
іогуш коїте оЬусгаїет, ІакотоусЬ ітаїі пе зтеїіЬу (Луцьк, 
1388 2РВ 108); а по нашемь живогЬ кого богь избєрєть бьіти 
господаремь нашєи зємли... тоть щобьі ємоу нєпороушиль 
нашєго данїА, али бьі ємоу потвєрдиль и оукрТпиль (Су¬ 
чава, 1420 Созі. І, 136); Такіо паш ігисіпо регешігуіа іа 
і ^УазгаЬ тйозі: £а1оте1і, зуїу Ьу іезіе пат V/ іот пе сгу- 
піїі, і±Ьу пат регетігуіе з піт єіеггаі (Липнишки, 1433 
ЗНТШ БХХУІ, 141); и что-бн и ньінТ вашимь оп’Ьканемь 
та богомолья стояла с покоемь, а тоть бьі попь оть нее 
прочь кь иной церкьви не шель, жиль бьі туто и молиль 
Бога, никимь не обижень (Холм, 1440 АрхІОЗР 1/VІ, 5); 
мьі князь Семень Алєксандровкчь дали єсмо село Жердеву 
боярину нашому пану Андр'Ью Морозови... а иннй бьі ся 
в то нихто не вьступаль (Київ, 1459 ЗНТШ XI, 13); а хто 
бн ихь хотєль габати до рокоу, и тьг бьі ихь о(т) тьіхь бо- 
рониль (Краків, 1487 АМЛ)\ и тьі бьг ихь вь тьіи зємли 
увязаль и ихь оть кривдь борониль (Вільна, 1495 РИБ 
602); А по нашемь животА, кто боудєт господарь нашєи 
зємли... тот бьг им нє пороушил нашєго даанїА (Ясси, 1500 
ВВ> II, 175—176). 

2. (надає відтінку умовності) би, б (204): пак ли бн єго 

жь бь нє дай хо(т)л би коли о(т)стати тонь исньї кнА(з) 
корибу(т)... тогда ми со всимь поспольство(м) зємли єго 
хочємьі єго о(т)стати (Лучиця, 1388 Р 39); пакь ли тоть 
кто имєть жити, у томь дом£, бн хогЬль н'Ьшто оть гЬхь 
держати, югдьі мусить сь м^стомь терпіти (Сучава, 1408 
Созі. II, 633); пак ли бн кто нагабаль оу той дЬдинин^ 
панюю росовую марєкр^ту... то иваноко тучнАкь имає 
заступити оправи(т) или бьі кро(л) нагаба(л) то имаєть 
оправи(т) тучєнА(к) (Галич, 1418 Р 89); а пак ли тое пєр- 
ворє(ч)ноє село намь сА бн слюбило а любо которому на- 
шєму слуз£ поволили бьіхо(м) є викупити (Коломия, 1424 
Р 102); а дасть ли ми коро(л)...чгродовь... и Азь нелюбую... 
ижь нє оставлю на тьіхь городЬхь иного воєво(д)... по соб£ 
толи ко того которьги жь бьі присАгль в^рє(н) б біти королеви 
(Кременець, 1434 Р 131); сами порозоум^ти можете коли 
ани в короун£ ани вь кнАзьств^ вєлико(м)... обьличнє нє 
бьіли бьіхо(м) ижє в таковьі(х) р^ча(х) великая бьі била 
нєлацьность а зьмєшканьє (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ)\ Мьі кнзь Сємєнь Алєкса(н)дрови(ч)... о(з)на(і)моу- 
ємо Си(м) Листо(м) Наши(м) Хто бн На нє(го) Посмотрити 
Любо Чтоучи єго Слоухати боудє(т) хот^(в) комоу бьі того 
видати потреба. И(ж)... при (в)сюи о(т)чи(з)н£... є(го) 
зоставоую (Прилуки, 1459 Р 171); а кто-бн тоє єднаньє з 
нась с обоу сторонь оузроушиль, тоть маєт заплатити ко¬ 
ролю пАть соть копь гроший (Вільна, 1482 А5 І, 79); А 
також мн... ани жаднои раді* ани помочи тоурком нє имає&і 
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дати, В'ьн'Ьвши коли бьі н^котораА моц або сила тоурєцкого 
чьсяоЬ... ппишла бьг. и нас поневолили бьі соби на помоч 
(Гирлов, 1499 ВИ II, 423—424) 

3. (надає відтінку припущення, ймовірності) нібито 
(9): И потомь говориль намь дворенинь нашь Якубь До- 
мотькановичь, што жь бьі тая Угрнновьская ему тежь 
тетька била, а тое именье ему полетила во опеканье (Кра¬ 
ків, 1489 РИБ 437); смотр^ли єсмо того со кн(А}зьми и па- 
ньі вольїнскими, штож жаловали г(о)с(по)д(а)рю королю 
єго м(и)л(о)сти зємлАнє кремАнєцкии... на кн(А)зА Олек¬ 
сандра Сонкгушковича, штож бьі он в них взАл им^не 
безвинне оу винах оу своих (Луцьк, 1491 А5 І, 94); жало¬ 

вали намь кнгни Фєдоровая Федоровича Соколи(н)ская 

ись сьіномь свои(м) кнзємь федоро(м) фєдоровичо(м)... на 
намєстника... любу(ц)кого пана богдана сопєжича рєкомо 
бьг онь и(х) вьігна(л) зьгмєнє(и) и(х) о(т)чиньньі(х) (Берестя, 
1496 ВМКФС); а коли лань Петрь ^злиль (!) по -тьімь 
им^нямь, тогдьг нам^стникь мой не жаловаль на пана Пет¬ 
ра, ижь бьі онь печати рваль або замки отбьіваль, або листьі 
бьг браль изь тое скрини (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
Див. ще частку БЬІ у складі: А БЬІ АБЬІ 2, АЖ БЬІ 1| 

АЖ БЬІ 3, АЖЄБЬІ, АЧБЬІ, АЩЄБИ, ГДЄ БЬІ, ДАБЬІ, 
ЄСТЛИ БЬІ, ИЖЄБЬІ, ИЖБЬІ, КНОУВУ, КАКО БЬІ, 
КАКЬ БЬІ, КДЄ БЬІ, КОЛИ БЬІ, НИЖЛИБЬІ, ОИ2ВУ, 
ПАК БЬІ, ПАКЛИБЬІ, ХОТА БЬІ, ШТОБЬІ 1, ШТОБЬІ і. 
БЬІ2, ВУ спол. (12) (приєднує підрядні речення) !. (до¬ 

даткові— у постпозиції) щоб, щоби (10) а) (без співвід¬ 
носного слова в головному реченні) (7): але вждьі хвала ми-, 
лому богу што ваша мл(с)ть зостали оу вашоє мл(с)ти столь- 
цьі оу вєликомь кня(з)ствє литовьскомь... да(и) боже бьг 
в добрьі(и) чась (Вільна, 1493 ПОСВВ); Такєжь и панове 
рада наша намь поведали штожь тьг писаль о томь кь намь, 
абьг намь мовили, бьіхь бьіли сь тобою вь жьітьи (Троки, 
1494 ВО II, 387); просили нас два братя рожоная: ... бьіхь- 
мо ихь розделили ку ихь отчини (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 193); и (в)сказьіваль єси к намь абьгхмо с тобою бьіли 
в прьіязни... и записовь бьі(х)мо старьі(х) потве(р)дили 
(б. м. н., 1496 ПДСВВ 196 зв.); 

б) (із співвідносним словом у головному реченні) (3): Ми¬ 
лостивий королю1 Прошоу твою милость за кнАжьноу 
Штєфаньг воєводьі: о томь бьі король его милость росмот- 
рИБіїіИ, штобьі пропоустиль МОИ ПОСЛЬЇ чєрєзь свою землю 
до кнАзА московьского (б. м. н., 1481 ВО II, 365); Про 
тожь г(с)дрь нашь Стєфань воєвода нами вашо(и) мл(ст)и 
приказа(л) абьг ваша мл(с)ть ємоу запись вписали по сєму 
списку што до вашє(и) мл(с)ти по нась присла(л) и на то 
бьі есте ваша мл(с)ть ємоу присАгоу вдєлали пєрє(д) нами 
и то(т) листь присАіж)ньі(и) намь дали (б. м. н., 1496 
ПДВКА 60). 

2. (мети — у постпозиції) (без співвідносного слова 
в головному реченні) щоб, щоби (2): Топау озг іа рап Мік- 
ІОУ52 зіагозііп пагпізіпік розіа! уезгпу зиюіЬо Виг^гаЬіу 
рапа МїсЬаіІа зо гешНапу, Ьу гозрга\уі1 гпегу путу іЬо 
ІЬи гетііи (Галич, 1413 ОБ 48); другоє па(к) ти(ж) оучи- 
нили есмо и(м) кра(с)ную прав(д)у, бьі(х) с^ и(м) оу вернули 
ишкоду и казали єсми вернути все, що коли сА знаидє(т) 
лнцє(м) оу нашєи зємли, бо(д) оу ко(г) (Сучава, 1457 Сові. 
її, 809). 
БЬІБЄЛ ч. (1) (назва села у Перемишльській землі) Биб- 

ло: тогдьі ми... потвердили єсмо, єго правого всєго им^нїа, 
пєрвоє, имєнем рекучн, село бьібєл (Судомир, 1361 АСІ 6). 
ФОРМИ: наз. одн. бнбєл (1361 АСІ 6). 
БЬІБЄЛЬСКИИ, БЬІБЄЛСКЬІИ, БЬІБЄЛЬСКИИ ч. 

(10) (особова назва): А на то послуси пань староста руско^ 
зємли... а сє зємлАнє пань ходько бьібельскии кадольфо- 
вичь друздь (Перемишль, 1359 Р 10); то все есмо потвер¬ 
дили, непорушно на в^кьі слуз£ нашому вірному ходкови 
бьібєлскому (Судомир, 1361 АСІ 6); Ми... волчко прєслю- 

жи(ч) андр^ико бубєл(с)ки... чинимьі знаємо... како ко(л) 
та р^чь межи... кролє(м) влодиславомь пол(с)кимь с однои 
строньї межи панею Адвигою отиною пилецкою... с другої 
строньї о волость о залВсиє... водила(с) (Медика 1404 Р 
69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. бьібєльскин, бьібельскии 6 (1359 Р 

10; 1366 Р 12; 1378 Р 26; 1390 Р 176; 1391 Р 45; 1393 Р 52); 
бьібєлскьіи 2 (1361 АСІ 6); бубел(с)ки(и) 1 (1404 Р 70); 
дав. одн бьібєлскому (1361 АС2 6). 

*БЬІБИЦКИЙ ч. (1) (особова назва): А пнть могоричь 
оу бьібицкого оу дому за копу гроший (Перемишль, 1359 
Р 10). 
ФОРМИ: род. одн. бьібицкого (1359 Р 10). 
* БЬІ ВАН НА мн. (1) минуле (?>: Колиж всєго прирожє- 

ня постат своєго пєрєдкоу видВ на бьіванна (!) наслАдо- 
вати, про тож.и мьі, иж инша звВрАта розоумом и смислом 
проходимо, от родитєлєв наших обьічаєв цнотами ошлАх- 
тєньїх и похвалньїх отстоуповати не имаємо (Сучава, 
1462 ВО II, 283). 
ФОРМИ: знах. ! бьіванна (1462 ВО II, 283). 
* БЬІ ВАТИ дієсл. недок (44) І. (повнозначне дієслово) 

(31) 1. траплятися, бувати (11): р^чи которьіи жь в часу бу¬ 
вають аж бьі не проминульї сь проминучими часьі (б. м. н., 
1424 Р 99); Єсть вь обьічаи землі* нашой,-колі и мтрь умре, 
тогдьі дєти б^роуть половиноу о(т) оца оусєго именїя, а прї- 
гожаєтсА такьгмь дЬтемь оу моло(до)стї частокро(т) свою 
д£(л)нїцю истратїть, а тако(ж) о(т) обою стороноу бьівають 
нє(до)ста(т)кьі вєлїкьш, про то мьі оуставлАємь своєю ра- 
(до)ю, абьі дєти не бралї д^(л)нїци о(т) оца докоу(л) дроу- 
гоую жоноу пойме(т) (XV ст. ВС 28); 

(у безособовій формі) водиться, буває (15): хочємь кгол- 
дова(т) королє(в)... в^рноє послу(ш)ство дєржа(т) подь 
присАгою и по(д) ч(с)тью подлугь обьічаА Ако ко(л) бьіва- 
є(т) при голдованию (Молодечно, 1388 Р 43); продал єсми... 
имєнє... зо всими залєжностми.. ис чинши как же <ис) 
стародавна бьівало с того именА (Берестя. 1466 А5 І, 62); 
а брати имь мито постаромоу какь здавна бьівало за дАди 
нашого за вєлико(г) кнАзя вито(в)та (нетрків, і489 АМВ); 
тьге мальїе кожи телятиньї, баранини и козлини мають 
шєвци купити по старому, какь передь тьімь бьівало 
(Луцьк, 1495 АЛМ 89); твоя милость присьілаль кь намь 
своихь пословь... напоминаючьі нась, абьіхмо сь тобою 
прьіязьнь и мирь вєчньїй взяли... подлугь давного обьічая, 
какь пєрьвей того зьдавна за прєдьковь нашьіхь бьівало 
(б. м. н., 1496 ВО II, 407). ; 

2. (із словами братство, любов, мир, лрия- 
тел ьство) перебувати з ким-небудь у якихось стосун¬ 
ках (3): Ино мьі памятаючьі давньш дела, какь прєдьковє 
нашьі ись твоими прєдьками пєрьвшими воєводами бьі- 
вали оу прьіязни и вь любви, то єсмо вчинили на жаданьє 
твоє мирь вєчньїй и прьіязьнь сь тобою єсмо взяли (б. м. н., 
1496 ВЬ її, 407); Ино бьіваючьі ваша мл(ст) межи нами 
в бра(т)ствє и в добро(м) мироу и приятє(л)стве яко повні¬ 
ше^) рекли єсмо а ваша мл(ст) можете сами порозоумєти 
якь боудоуть мислити вашє(и) мл(с)ти и приятєли и не- 
прьіятєли (б. м. н., 1496 ПСВВ 192 зв.). 

3. (за ким) належати (кому) (1): Се здЬся просиль у нась 
дворянинь нашь Тишко Ходкевичь землиць пустньїхь 
у Каменецкои волости, Степановскихь селищь, што дей 
за великого князя Витовта бивали за бояри (Краків, 1454 
АЛМ 12); 
О бьівати вь запомненю (1) забуватися, 

відходити в забуття: Люцкьіе справи, еслибьі не били 
стверженьї голосомь свєтковь, албо сведецьтвомь писма, 
бордзо бьівають вь запомненю (Луцьк, 1389 РЕА І, 26). 

II. (дієслово-зв*язка) (у складеному присудку) бувати 
(ІЗ) а) (з предикативним членом — іменником у наз. відм.) 
(1): и ©е(д)ко мови(л) пєрє(д) нами штожь тьги люди 
зьдавна осочники бивали того двора любєцького (Вільна, 
1499 ВФ)\ 
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б) (з предикативним членом — прикметником) (2): О ча¬ 
ста (х) простлпка(х) борзость бьгває(т) добрая, але тая бор- 
зость о соуде(х) и в жалоба(х) имаеть бьіти разоумно, роз- 
патрєна (XV ст. ВС 17 зв.); 

в) (з предикативним членом — пасивним дієприкметни¬ 
ком) (10): Прєзь вєлїкьіи заклади частокро(т) оубогьш 
лю(ди) бьгвають оутїснєньї (XV ст. ВС 17); кто коли ба- 
ваєть (!) ожалова(н) о злодіиствє (XV ст. ВС 18), 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. бьіває(т) 2 (1388 Р 43; XV ст. 

ВС 17 зв.); бьтваеть З (XV ст. ВС 6 зв., 25 зв; СЯ 40 зв.); як 
складова частина пасивних форм різних дієслів: бьіваєть (оу- 
тїснена) 1 (XV ст. ВС 19 зв.); ! баваєть (ожалова(н) 1 (XV ст. 
ВС 18); биває(т) (соужена) 1 (XV ст. ВС 12 зв.); З ос. мн. 
бувають 1 (1389 РЕЛ І, 26); бьіваю(т) 1 (XV ст. ВС 26); 
бьівають 3 (1424 Р 99; XV ст. ВС 28; СЯ 42 зв.); як складова 
частина пасивних форм різних дієслів: бьівають (утїсненьї 
і т. ін.) З (XV ст. ВС 15, 17, 25 зв.); перф. З ос. одн. ч. би- 
валь (XV ст. ВС 13); 3 ос. одн. ж. бьівала (XV ст. ВС 10 зв.); 
З ос. одн. с. бьівало (п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1466 Л5 І, 62; 
бл. 1471 ЛКЗ 90; 1489 АКВ; АМВ; 1494 Л5 І, 102; 1495 
АЛМ 88; XV ст. СЯ 39, 42 зв.; 1496 ВО її, 407; ПДВКА 
61); 3 ос. мн. бьівали, бьівалі (1496 ВО II, 407; ОПВВД; 
XV ст. ВС Ю зв., 14, 42 зв.; 1499 ВФ); як складова частина 
пасивних форм різних дієслів: бьівали (соуженьї і т. ін.) 
(XV ст. ВС Ю, 13); дієприсл. одноч. бьіваючьі (1496 ПСВВ 
192 зв.). 
Див. ще БЬІТИ1. 
! БЬІГОМЬ (БОГОМЬ) див. БОГЬ г. 
БЬЇДКгОСЦКИИ прикм. (і) (пор. Вубдохгсг у Поль¬ 

щі): мьі войцєхь з бжиєи мл(с)ти ярцибискупь гніздєнскии... 
...миколаи бьідкгосцкии... слюбуемьі и записуємьі сА стєцку 
воєводі землі молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. бьідкгосцкии (1433 Р 122). 
* БЬІДЛО с., зб. (1) (стп. Ьубіо) худоба: Вол но резни- 

комь... бьідло купуючи, в ринку н в клеткахь своихь 
тушами и чвертями, и на шроти рубаючи, кому хотя 
продавати волно, не даючьі до скарбу Нашого жадное по- 
винности, плечкового и лоеваго (Луцьк, 1389 РЕА ї, 27). 
ФОРМИ: знах. бидло (1389 РЕА І, 27). 
! БЬІЗДНО (бити здано?) (1): ОуставлАємь колі которая 

панна (замоу(ж) поидіть, віно пінєзьное оу готовизне, 
што(ж) боудіть дано пре(д) приєтельми, на томь имєеть 
досить а имєнгє діди(ч)ное, имеєть бьіздно (!) на королА 
(XV ст. ВС 31 зв.). 

*БЬ13ДЬ1ГЬ див. *БЬЗДЬ1ГЬ. 
БЬІЗЬІЛА ч. (1) (особова назва): мьі илїа воєвода... чи- 

ни(м) знаменито ... аже дали єсми... нашємоу манастирю... 
чєтири чзлі(д) циганскьш и на имі славь хорлові(н) с чє- 
лідєю... и бьізьгла с челідєю (Сучава, 1441 £>/./?« А» 477). 
ФОРМИ: наз. одн. бизила (1441 0/Я«А» 477). 
Див. ше БИЗИЛЬ. 
*БЬ1КОВЄЦЬ ч. (2) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): а хотарьі тімь сєломь що соуть на бьгковци почєнши 
(от) вьрзарєва монастирі на вєрхь пасикі ачибковьі (Су¬ 
чава, 1420 Собі. ї, 135). 
ФОРМИ: місц. одн. иа бьїковци (1420 Собі. ї, 135). 
БЬІКОВСКІЙ ч. (1) (особова назва): А с нами в тот чась 

били... дворяне гдря нашего великого короля Александра: 
Петрь Шостовскій, а Тиша Бьїковскій (Київ, 1491 АрхЮЗР 
8/1V, 158). 
ФОРМИ: наз. одн. Биковскій (1491 АрхЮЗР 8114, 158). 
БЬІКОВЬ ч. (1) (назва земельної ділянки у Волинській 

землі): Левону Шаломичу два жеребьи пустьіхь, а на тре- 
темь два человіки, дають сорокь грошей а три ручки 
меду. А жеребьемь имя: Вороновь, Бьїковь, Блювиничн 
(Берестя, 1463—1478, РЕА ї, 35). 
ФОРМИ: наз. одн. Биковь (1463—1478 РЕА І, 35). 
*БЬ1КЬ ч. (9) (назва річки у Молдавському князівстві): 

тім ми видівши єго правою и вірною слоужбоу до на(с)... 
дали., єсми ємоу... єдино мисто на имі тоузара... на біци 

(Сучава, 1432 ДГВІІі); мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чиньїмь... ожє... дали... єсмо вичньш оброк томоу свьто- 
моу монастьіроу от Побраті... сзєро от оустиа Бька и сь 
оусимьі гьірламьі, и пасика Давидова на Бицьі, и противь 
оустиа Бька на Днистри да оучиньть соби в сітникьі (Су¬ 
чава, 1466 ВО І, 105—106). 
ФОРМИ: род. одн. Бька 2 (1466 ВО І, 105, 106); Бику 

І (1436 Собі, і, 459); місц. одн. иа бьіци, бьци 2 (1432 
ДГВІІі); на бикоу 2 (1436 Собі, і, 450; 1448 Соз^. II, 342); 
на биці 1 (1438 Собі. її, 14); на Бици 1 (1466 ВО 1, 106). 

*БЬЇЛГАРСКИИ прикм. (і) болгарский: ТАм мьі ви¬ 
давши єго правою и вірною слоужбою до нас... далі., 
єсми ємоу... село... на имі Рьдичєщїи, и повьішє гдє било 
село бьілгарскоє (Сучава, 1468 ВО І, 130). 
ФОРМИ: наз. одн. с. билгарскоє (1468 ВО І, 130). 
*БЬ1ЛОГОРОДСКИИ див. БЄЛОГОРОДСКЇИ. 
*БЬіЛЬіИ ГОРОДЬ див. *БИЛЬІИ ГОрОДЬ. 
БЬІРГОВЬ, БРЬГОВЬ ч. (3) (особова назва, молд., пор. 

нім. Вег§): А на то... віра пана Бьірговь Штєфанова и діти 
єго (Сучава, 1403 338); а на то... віра манєва и віра 
брьговь щєфана (б. м. н., 1411 Собі. ї, 84—85). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. пана Бьірговь 2 (1403 

338; ДГААу, брьговь 1 (1411 Собі, ї, 85). 
*БЬІРЗОТА див. *БРЬЗОТА. 
БЬІРЛИЧЬ, БРЬЛИЧЬ, БРЬЛИЧЬ ч. (65) (особова 

назва): а на то... віра пана балічина сьіна бьірлича (Су¬ 
чава, 1393 Сові, і, 14); мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ожє прїидоша... Мароушка... и плємєница єи... и 
продали свою правоую отниноу... ис привилїА що ималь 
дАд их Стан Брьличь (Гирлов, 1499 ВО її, 153). 
ФОРМИ: наз. одн. бирличь 4 (1404 Собі. II, 625, 629, 

701); брьличь 2 (1433 Соз^. її, 650, 666); Брьличь 1 (1499 
ВО II, 153); брьли(ч) 1 (1421 Собі, і, 142); род. одн. 
брьлича, брьлича, брлича 27 (1409 Собі. ї, 65; 1415 Собі. 
І, 116; 1423 Собі, і, 157; 1426 Собі, і, 178; 1428 Собі, і, 
224; 1433 Со5*. І, 364; 1435 С<^. 1, 403; 1437 Собі. ї, 536; 
1438 Собі. її, 7; 1499 ВО II, 153 і т. ін.); бирлича 23 (1393 
Созг. І, 14; 1403 Я5 338; 1407 Соз^. І, 56; 1411 Собі, і, 85; 
1436 Со5*. І, 455; 1437 Со5*. І, 529; 1438 0//?«А» 472; 1439 
Соз/. II, 32, 35, 42 і т. ін.); бьірличА. бирлїчА 7 (1408 Соя/. 
І, 61; 1409 0//?«Л» 437; 1411 ОЩ«Ау> 439; Собі 1, 95; 1419 
0//?«А» 444). 

*БЬ1РЛЬЗ€ЛЬ див. БРЬЛЬЗЄЛЬ. 
БЬІРЛА ч. (6) (особова назва): а на то... віра брьли 

хрьловского... (б. м. н., 1400 0/£?«А» 433); мьі пань алєк- 
сандрь воєвода молдавскьі и... зємлАньї молдавьскьія... 
пань шандрь німєцкьі, пань бьірлА хорловскьі... королю 
польскому... го(л)довали єсмьі (Кам’янець, 1404 Собі. II, 
625); а на то... віра бьірлі хорловского (б. м. н., 1411 
Собі, і, 84—85). 
ФОРМИ: наз. одн. бирлА (1404 Со5?. II, 625); род. одн. 

брьли 2 (1400 0/і?«А» 433; Собі, і, 37); бьірли 1 (1403 
Я5 338); бирлі І (1411 Собі, і, 85); Бирла 1 (1403 ДГАА). 

*БЬ1СТРИЦСКИИ див. БИСТРИЦКЇИ. 
*БЬІСТРИЦЯ1 див. БИСТРИЦА. 
*БЬІСТРИЦЯ2 див. *БИСТРИЦЯ2. 
*БЬІСТРИЦЯ3 ж. (1) (назва річки у Галицькій землі): 

тог(д)і... оучинили єсмо имь границю повніше манастьгрА... 
о(т) трибуковь прості оу бьістрицю а горі рікою до оустьА 
туричєи (Галич, 1404 Р 68). 
ФОРМИ; знах. одн. бистрицю (1404 Р 68). 
*БЬІСТРЇЧЄСКИИ див. БИСТРИЦКЇИ. 
*БЬІСТРЬЇЦЯ див. БИСТРИЦА. 
БЬІТИ і, БИТИ, БЬІТЬІ,, БИТЬІ, БЬІТЇ, БЬІТІ дієсл. 

недок. і док. (7556) І. (повнозначне дієслово) (2594) І. бути, 
існувати; бути наявним (1033) а) (у стверджувальній фор¬ 
мі) (1011): то все єсмо потвердили... ходкови бьібелскому... 
со всіми оужитки што ньгніки сут, и потом могуть бьіти 
(Судомир, 1361 АСІ 6); мьі влодиславь коро(л) полски... 
знає(м)ь чини(м)... ажє... оставили єсмо попа м(ихаил)а..„ 
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«при церкви свто(г) рожства бци оу дідині оу тєрлі при 
всєми при т(о(м) што) прислушало... церкви... а таки (ж) 
оставлАємь (єго) Ако за кнА(з) льва бьіли (Медика, 1415 Р 
86—87); а на то є(ст) віра господства ми... и віра висіхи 
боАри наши(х) (Бистриця, 1431 Созі. І, 325); и варе ку(л)ко 
кожохари соу(т) оу ти(х) сє(л) или боу(д) какии мастерьі 
щоби монастирю би(л) то(т) вє(с) прихо(д) (Поляна, 1448 
0//?«А» 491); Я кн(А)зи Юри Василевич Жаславский вьі- 
знаваю... ижєт продал єсми... имєнє... так долго и так 
широко... как ис стародавна ест (Берестя, 1466 А 5 І, 62); 
а єстли А ис тоєи мєни вьістоуплю, а любо нєкоторьш по 
мні боудоучии, теперь и на пото(м)... тогдьі А а любо по 
мні боудоучии, королю двєстє роублє(в) заплати(т) (Луцьк, 
1467 СП № 13); и да єсть... кри(в) его на ни(х) и на чєдА(х) 
и(х), єжє єсть и бидє(т) ви віки (Ясси, 1500 Созі. 5. 231); 
б) (у заперечній формі) (22) а. (у реченнях безособових 

з додатком) (14): пак ли не будє(т) фрАзьского сєрєбра, 
а ми литовьскмє рубли дами (б. м. н., 1411 Р 77); а пак 
ли бьі зб^гль чоловіки а николи єго нє бьі(ло) би тогдьі 
тому истцеви маєєти (!) па(н) того села запла<ти)ти иміни- 
єми того збігло(г)о (Галич, 1435 Р 134); а што било мито, 
оу тєгєнАкичоу, то мм сказали, аби там ни гроша мита 
нє бьіло але оу лапоушном, аби тото мито било (Сучава, 
1456 Созі. II, 789); єсли по нашоми животі наслідникови 
нашихи кь тому имінью ко Здетелі не будеть... они мають 
тьіе дві копі грошей давать (Вільна, 1499 АСД VI, 3); 

(без додатка) (5): а кто бьі позабави(л) или задрижа(л) 
тьіє вози не си(м) листо(м) то(т) на(м) имає(т) нами (!) за¬ 

платити К золоти(х) иначє нє боуде(т) (Сучава, 1446 
£>//?«А» 485); А которїи, по нашєм животі от наставник... 
кто нє бидєт стоати ви еєм нашєм токміжєм, таковїи да 
даст отвіть прід богом. А инак и нє бьдет (Путна, 1476 
БО І, 217); мьі оуставлАємь за тоє моужобо(й)ство городоу 
томоу Д гривни... а нєбоудє(т) ли чимь заплатіть, а имоуть 
€(г), и о(н) головою своєюзаплати(т) (XVст. ВС24); Амаєть 
они си тими своими посли посилати люди слуги парису- 
нами только сороки; а большьі бьг нє било (Вільна, 1498 
БО її, 412); 

р. (у реченнях особових з наявним підметом) (3): А та- 
кожи оу тнхи вишєписаньїх митахи от камєни воскоу ни 
один таркани да нє боудєт, ни великаго ани малого (Бист¬ 
риця, 1457 В Б І, 4); А только таки нє боудєть братиство 
наше почомоу знакомито боудєть каки рєкоучи ярилики 
послали єсмо (б. м. н., 1484 ДМ)\ хочоми о томи мислити 
абьі нє били втиски хрєстияниству о(т) поганиства (Вільна, 
1493 ПОСВВ 152). 

2. бути, знаходитися; (про людей) жити, проживати; 
(тимчасово) перебувати; (про село, поселення) бути роз¬ 
ташованим (716): Тьіе вси села, оти наси ку церкви Божой 
прьіданьїе, маети держати господини богомолеци наши 
Климентьій, владика Луцкий и Острозский... Ктому и ку- 
ницьі оти полови по всемь городоми и погостоми и по сво¬ 
бодами, где суть хрестиане (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1ЛП, 
3); и полА всА што суть по ріці той... то все дали єсмь 
ладомирови (Бохур, 1377 Р 24); хочю о(т)ступи(т) нашєму 
г(с)дрю... тоі зємли шєпин(с)коі и тьіхи городови, што 
суть в нєи (Берестя, 1400 Созі. II, 619); кто межи имиоука- 
жєть твєрдіишими листоми и знамєньї што соуть на листі 
тоти зьіскал (Галич, 1401 Р 65); мьі дворане господарскіе... 
бьільїсмо у земяньїна повету Браславского (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 7); и тако(ж) кь и(х) татаромь що соу(т) оу 
бани, щобьі нє имали сасовє о(т) бани ни єдино діло (Кон- 
тари, 1454 Созі. II, 509); а на то свідковє... пан соудомир- 
скїи што бьіл тими часи оу нас, оу посолстві от нашєго 
пана, от королА (Сучава, 1456 Созі. II, 791); Тьіє имі(н)А 
достали сА брату моєму... со всими ставьі што оу тих сє- 
ліхи сут (Вишнівець, 1482 /45 І, 80); пани его позвала мене 
и питала мене, єсть ли полотна, и я исповідили полотна 
ви той кліти в которои скарби били (Вільна, 1498 АЛМ 

163); даль сим имь читири села изміноу за тоти села: 
дві соуть'на Боужорі (Гирлов, 1499 ВО II, 162); мьг то 
сказоуємь жє Лоуцєя боудоучи своими моужеми три годи 
и три м(с)ци, а єго нєзазьівала, ани сА ємоу оупомїнала 
а дале навєкм нє имєтсА оупомина(т) (XV ст. ВС 21 зв); 
и дали господствоу мьі пєть сель: єдно на Кракові на имі 
каоучєлєщи, гдє били жоудєвє Михаиль и Дїєнишь (Ясси, 
1500 ВО II, 173); 

(при кому) бути вірним (кому) (1): Мьі кнА(з) дмитрии 
олгірдови(ч) чинимвзнамєни(т)...ижє королеви володисла- 
вови... слюбуємь... при нєми и на ві(к) бьг(т) (Молодечно, 
1388 Р 43). 

3. (кому, у кого, з родовим приналежності) бути (чиїм, 
у кого); належати (кому, до кого); мати (що); (про закон) 
стосуватися (кого) (508) а) (у стверджувальній формі) 
(501): Ази... етєфани... коупи(х) си тєтраєу(г)ль за своЖ 
дшЖ,.. и дадо(х) єго п(о)поу никїті... и по симрити єго да 
є(ст) діца(м) єго (б. м. н., 1401 ЗКЄ); а тия села... да боу- 
доуть манастироу (Сігет, 1404 ГЛ4); да су(т) волньїи и сло- 
бо(д)нм продавати и свои крамарїа, ка(к) било йми зако(н)... 
алєксандра воєводи (Сучава, бл. 1435 Созі. II, 695); да 
боудє(т) ємоу... и виногра(д) и місто о(т) кєлїи (Дольний 
Торг, 1443 Созі. II, 185); дали єсми и(м)... селище... и 
млини... що били щєфана зоуграфа (Сучава, 1443 Созі. 
II, 144); а пак ли нє мочї имєт... тогди дати и тотьі дві 
тисічи зла(т) оугорскьі(х) абьі на(м) оупокои бьі(л) (Вас- 
луй, 1456 ЗСФ)\ тоє село Голчє маєт кн(А)зА єго м(и)л(о>с- 
ти вічно бьіт и єго дітий (Острог, 1466 А5 І, 61); а єстли 
мні... с кн(А)зєм... бог діток нє дасть... (а) по моєм жи¬ 
воте кн( А)зь єго милость оусхочєт собі ииую жону понАти, 
будут-ли оу них дітки, ино тии иміньА вси кн(А)зю єго 
милости и дітєм єго МИЛОСТИ ВІЧНО и непорушно (Степань, 
1489 А5 І, 89); а дроугая половина от того млина да єст 
паноу Клиниоу спитароу (Васлуй, 1495 ВО II, 44); а чого 
єсми сестреницами своими не отдали ихи скарбу, тоє и тє- 
пере(!) у мене єсть (Вільна, 1498 АЛМ 163); у гетіат 
ІусЬ Іо1^агко\у Іігапусіа тпе іезі 2 Ьигшузігош тізіа 
Вегезіеузкайо (Тришин, 1500 ДПЖИ)\ 

б) (у заперечній формі) (кому) бути (у кого), мати (що) 
(7): Тогда Аксаки лришоли таки тайно на наси ажє нє 
било нами никакоі вісти (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); 
па(к) ли нє боудоу(т) діти ємоу, тоє да боудє(т) братїа(м) 
єго и дітє(м) и(х)... по єго симрти (б. м. н., 1425 Созі. І, 
168); повєдали нами, штож оумовили межи собою... оба- 
два ставьг в одини час спустити и в одини час заставити длА 
того абьг нє бьгло шкоди киАзю Семену (Луцьк, 1463 АЗ 
І, 55); И мьі Бориса Семеновича питали: маешь ли тьг, Бо¬ 
рисе, о томи на него доводи, штобьі они наши бояре забрали 
моцне за себе си иміни, и нами служби не бьіло (Вільна, 
1495 АЛМ 83). 

4. (бути присутнім) (при кому, при чому, к чому) бути 
(при кому, при чому) (232) а) (у стверджувальній формі) 
(218): а при томь били попо пєчірєскии лєтри (Перемишль, 
1359 Р 10); А то свідци: пань Андріяшь... и иних к тому 
много бьгло (Львів, 1378 ЗНТШ Б І, 5); При томи били 
люди зацньїе... (Луцьк, 1389 РЕА 28); а при томи били 
старци Печерского монастьіра (Київ, 1398 ДГПМ); а при 
томь били мартуриА па(н) оана дворникь, пань журжь 
о(т) (ф)ратевци (Баня, 1418 Созі. І, 127); А при том бил 
дАдА мой кнАзь Санкгоушко Фєдкович (Кобринь, 1454 /45 
III, 10); а ргу іош Ьуіу г шоіеу гикі гетіапе Вегезіеузкіуі 
(Тришин, 1500 ДПЖН)\ 

б) (у заперечній формі) (14) а. (у реченнях безособових) 
(7): а пак ли бьт (є>щє єго нє бьіло тогди тогди (!) коли чо¬ 
ловіки то(т) обвинєньш домовь приідє приідє(т) (!) тогдм 
по єго оуіханиі третин днв право має(т) бьіти (Галич, 
1435 Р 134); атіжи дАдинаА моА кнАгини СємєноваА МарьА 
и зАть єи... слюбовали ми и подьвАзали сА поди то, ачь 
коли на тоти час нє бьіло дочки єи... ижь єй того иміньА 
подь мною иє искати (Вільна, 1482 А5 І, 79); а тими рази 
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до тебе твоими посли о(т)казали єсмо што лановв радьі 
нашоє при нась супо(л)на нєбьіло (б. м. н., 1496 ПДСВВ 
196 зв.); 
р. (у реченнях особових з наявним підметом) (7): тогди 

па(н) птрашь пиликовичь не моглв бьіти к тому розьизду 
(Галич, 1404 Р 68); а мьі з нашим!’ панн, з нашею ра(до)ю 
маєть (!) того досмотрєти, а єстьлї аже нє боудємв тамв 
тогдьі... прїлоучаємв... по(д)соу(д)ковв, што имають 
тоую рє(ч) осоуди(т) нашею моцью (XV ст. ВС 12 зв.); 
а тото мьіто татарскоє, що бьіло оустановлєно оу биломго- 
родв, а мьі тото мьгто ливовчаном отпоустили, абьі нє да¬ 
вали ни лин Аза, хоть от тис Ач коп, хотА боуд там татар- 
скїи царевич, хотА не бсудь (Сучава, 1456 Сові. II, 790). 

5. (мати місце) бути; (несподівано) трапитися; (про 
сойм) відбуватися (43) а) (у стверджувальній формі) 
(40): Мьі великий кн(А)зь Витовт чиним знаємо... иж... 
записали єсмо кн(А)зю Федору Данилєвичу Острогь... 
как при Отцьі его бьіло (Луцьк, 1396 Л5 І, 20); а коли бн 
била оті. нвкоторьіхв нашихь нелріятелей налога на 
нашу землю Перемискую, тогдьг имаеть слуга наить Бь- 
дунь... самв своимв животом!, полагати... на обороньня 
нашей зємлБ Премьіской (Судомир, 1408 ЛкЮЗР І, 6); 
хоть будє(т) мє(ж) тьми лю(д)ми дшєгу(б)ство, хоть татбу... 
що бьі наши рв(д)ци дила не имали судити и(х) (Сучава, 
1447 Сові. II, 288); покоуль вода сА взольєть пото(л) пань 
дробьі(ш) маєть свножвтими своими о(т)мВнити волбьгрєв- 
цє(м) какв бьіло за отца моєго при витовтв (Острог, 1458 
ОЖДМ); Вь соуботоу... снємь посполитьі зємль маистатоу 
господарв кролВ ... под Хотинєм бьгл (під Хотнном, 1467 
ВО II, 297); маеть настоятель того монастьіра Светое Пре- 
чьістое вв ПустьінцВ нинвшньї и напотомв будучьі тую зем¬ 
лю верху писанную, какв здавна било» по тому заввдати 
(Мстиславль, 1500 АСД її, № 4); 
б) (у заперечній формі) (3) а. (у реченнях безособових) 

(2): Частокро(т) прггожаєтсА, и(ж) нєкоторьги за свои плє- 
мєнємь алюбо за слоугами приходАть моцью насЖ(д)... 
про то прїказоуємь мьі абьі того далА нє бьіло (XV ст. 
ВС 15); 

р. (у реченнях особових з наявним підметом) (1): а мьі 
знаємь ижє вв дворцє нє имаеть бьіти жа(д)ная рана 
(XV ст. ВС 31). 

6. (від кого, звідки) походити (від кого); бути родом 
(звідки) (10): що би имв оурикь св оусвмв доходомв И ДВ- 
тємв его що имаєтв и двтємь настиньімв що св добрвчи- 
но(м) и сноу єи що є(ст) о(т) дроуга еи моужа (Сучава, 1427 
Сові. І, 196); мьі велики князь Швидрикгялв ... чинимв 
знаменито... ижв видввв и знаменавв службу, намв ввр- 
ную... пана Богуша Оверкича Тимоха, которий будучи зв 
земли СиверскоВ отв Новагородка, роду зацного, вели¬ 
кого... до земли и панства нашого... вьівхалв (Луцьк, 
1438 Р 140); А коли... нє имоут робити що трєбв боудєт 
томоу монастирю (...) мьі знати(...) тьім людєм, що соут 
сьтих сел вишєписанних (Дольний Торг, 1475 ВО І, 200). 

7. (бути зв'язаним з чим) (до чого, к чому) належати 
(до чого) (9): а тако дали єсмьі мишеви та дворища оу но- 
восвльце(х) ... со всвми оужитки яко коли из ввка вВчного 
бшю к твмв дворищюмв (Перемишль, 1390 Р 176); да боу- 
дє(т) пану михулови на польї св лоукою шєтрарє(м) и и(!) 
св оуси(м) прїходо(м), що е(ст) до того села (Сучава, 1443 
Сові. її, 131); даємь и потвєржаємь матери нашєи... сєрєц- 
кіи торгв и с мьіто(м) и с млиньї и св оусими доходьг, што 
є(ст) к томоу торгови (Хотин, 1455 Сові. її, 774); продал 
єсми ему зо всим: з борьі, з лєсьі... и зо всими (в ориг. 
свими.— Прим, вид.) залєжиостми, которьієж ест ис ста- 
родавна к тому имєню (Берестя, 1466 А5 І, 62); мьі Олєк- 
сандрв... великим кн<А)зь литовскии... чинимв знамени¬ 
то... иж... мьі... ємоу имвнє... даємв ... зо всими доходи 
и зо всими потребами, которьіи которьімколвє (в ориг. 
колвекоторьім.— Прим, вид.) имєнємв званьг будут сли- 
шаючи к вє(р)хоу (в ориг. квєрхгоу.— Прим, вид.) писа- 

номоу тому имьню, которьімв коли обичаємь св стародав- 
на прислухали и нинє сут (Вільна, 1499 А8 І, 117—118). 

8. (про час, стан, пору) настати (8): И коли... боудєт 
потрєбнаА хвилА и час, абнхомь его милости помоч и по- 
слоушенство оудилали... а ми имаємь оудилати (Сучава, 
1468 ВО її, ЗОЇ); продали били єсмо ко(р)чмьі вроуцвкие 
мєщаномв вроуцвки(м)... на три годи за сто копв и за дє- 
сєть копв широкихв грошє(и)... а рокв бьіло имв какв тьіе 
ко(р)чмьі варити почати на мАсньїє запоустьі (Краків, 
1489 АКВ); ввдаю бо я ещо на тебе и инихв рьчей много, 
але какв того часв будетв, тогдьі буду мовити (Вільна, 
1495 АЛМ 83—84); люди пришли... и повєдили... што(ж) 
вєзде... кличу(т) и(ж)би... люди вси которьіє доужи на 
кони всєсти кони би добриє и зброй дє(р)жа(ли) и какв 
тєпвло боудє(т) маю(т) на кони всБсти и потАгнути (б. м. н., 
1496 ПДВКА). 

9. (від кого, від чого) належати, припадати (з кого, з чого) 
(6): ми алєксандрв воєвода... чинимв знаменито... ожє... 
дали єсми монастирю о(т) ньмца... озеро... и пасикоу... 
оури(к) св ввсв(м) доходомв що боудє(т) о(т) ни(х) (б. м. н., 
1429 01Д«А» 455); мьі Стєфан воєвода... знаменито чи¬ 
нимв... ожє... далн... єсмо вичньіи оброк томоу свьтомоу 
монастироу от Побрать, да имают на каждїи год от нас по 

ї бочки вина... и оусьі бєрбєницьі мєдоу от дєсєтиноу що 
боудєт от селах их (Сучава, 1466 ВО ї, 105). 

10. (к чому, у чому) прибути (куди) (4): а коли би... 
коро(л) єго мл(с)ть, обисла(л) на(с), абихо(м) к тому 
вьіимєнованому мистцю и дкєви били, а ми бьгхо(м) 
того... нє хотили попо(л)нити... то(г)дьі на(ш) милости- 
вьш па(н)... имає(т) на(с) казнити (Серет, 1453 Сові. II, 
766); а... король єго м(и)л(о)сть писал до пана старости 
и до нас, штобьі сА тою дьлницєю брата нашого... нє дєлили 
до того часоу, поки аж б(о)гв дасть корол єго м(и)л(о)сть 
боудєть оу кн{А)зствь литовском (Луцьк, 1475 А8 ї,70). 
О бьіти за ким (2) бути замужем за ким, бути 

чиєю дружиною: а тотв нєбо(ж)чикв бра(т) мо(и) а(н)дрє(и) 
о(т)ходА з сєго свБта... записалв жонь своє(и) ввно, ко- 
тораА тими рази за борисо(м) єсть (Вільна, 1495 ВМБС); 
бьіло кому (зробити що) хтось повинен був (зро¬ 
бити що) (6): а кто имєт повезти кони или кобили до ка 
мєнци, што било ємоу дати оу сєрєти, то имєтв дати оу 
дорогоуни, а што бьіло ємоу дати оу черновцєх то имєтв 
дати оу хотини (Сучава, 1434 Сові. її, 669); а кто (повєдєт) 
кони или кобили до КамєнцЬ, що бьіло ємоу дати оу Сє- 
рєтБ, то имєт дат! оу Дорогоунь, а що било ємоу дати оу 
Чєрновци, то имєт дати оу Хотини (Сучава, 1460 Ви її, 
274); бити в бєзмьну (1) бути віроломно пору¬ 
шеним: оу томв записи наши и присАги нє (боу)дуть про- 
тивв приАтєлю нашому в бєзмвну (Троки, 1442 Сові. 
II, 719); бити у вене (1) володіти майном, одержа¬ 
ним у віно: ОуставлАємь коли (ж) моу(ж) оумрє о(т) жени 
а дьти боудоуть, она маєть бити оу своє(м) вєнє (XV ст. 
ВС 31 зв.); боудєть волєнв (чого над ким) (1) 
матиме владу (у чому над ким): Тьмв мьі придали єсми пи- 
скоупови вормєньскомоу Оганєсови цєрквьі вормєнвскиА 
и попи ихв. По оусєи иашєи земли боудєтв волєнв надь 
Вормєньї своєго права пискоупьского (Сучава, 1401 ДІД); 
бити замоужь(І) бути замужем, бути заміжньою: 
Коли хто оучинитсА опькалнїко(м) о нєко(т)рои дьвцє... 
а она боудБть го(д) замоужь а о(н) єє нє хочєть видать... 
мьг сказоуємь и(ж) такая дьвка бьзв волї обпВкальнїка (1) 
своєго имєєть собБ моужа оузА(т) (XV ст. СЯ 41 зв.); би¬ 
ти вв измьноу (4) бути віроломно порушеним: 
в томв нашьі записи и наши прьісЬги да нє боудєть нашо- 
моу старшомоу противв вв измьноу, вв томв нашь мирь 
да нє роушьіт сА (Троки, 1442 Сові. II, 716); а єго запис 
и присАги, оу томв, нє боудєт против намв и оу измЬноу, 
и мирь нє роушитсА (Ясси, 1445 Со5^. II, 726); бити 
в и м є н ї и (2) мати, посідати маєток: коли (ж) братія 
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роженая боудоуть вьімєнїи а помроу(т) тогдьі на стре(ч)- 
ноую братїю имєнїє прїиді(т), а помроу(т) стре(ч)ньги бра- 
(т)я тогдьі на блїшьє плємА именїе прїиді(т), а каждьі(и) 
ис тьг(х) боудоуть лї сестрьі В ТОМЬ ИМЄНЇИ, ИМБЮТЬ и(х) 
виномь о(т)правлА(т) (XV ст. ВС 36); бьіти казни 
(1), бьіти под казни (к а з н н ю) (5) бути пока¬ 
раним: а кто нє боудє(т) послушєнь нашємоу повєлбнїю 
и запису, то(т) имаєть бьіти по(д) вєликои казни г(с)ва 
ми (Сучава, бл. 1435 Сові. II, 692); И тот боудєт под нашею 
казнию (Дольний Торг, 1458 ВО І, 9); а тот ест противник 
нам... и... боудєт наше казни (Сучава, 1466 ВО І, 96); 
бити оусєю ласкою (кому) (1) ставитися добро¬ 
зичливо (до кого): силовали сі єсми аж бихмо пришли 
на обичаи прєдков наших яко били и предкове наши оу¬ 
сєю... ласкою... кнАзєм (Коломия, 1485 £0 II, 371); 
бьіти напротиву (кому) (1) виступити проти (кого): 

вло(д)славь бжиєю мл(с)тью кроль полскни... знаменито 
чинимьі... ижь... алєксандрь воєвода... присАгь слюбовь 
голдувь намь и записові намь оучинєньїхь и о(т) єго по(д)- 
данннхь в коруною нашею переступивши и зломивши бьіль 
напротиву намь и на(с) розгньваль (Ланчиця, 1433 Р 120— 
121); бьіти оу нємоци (1) бути хворим* хворіти: 
боудєм ли тогди оу которои нємоци, та нє мочи мєм єхати 
заєдно с ньіми, он бьг тогди имал єхати заєдно с ньгми сьгнь 
иаш Богдан воєвода (Гирлсв, 1499 ВО II, 423); б ьі т и 
нєсмйрєнь (противко кому) (1) не миритися, не пе¬ 
ребувати в мирних стосунках (з ким): И маєть онь намь 
вірньгмь бьіти: а сь кимь мьі будемо смирни, и онь зь нами, 
а сь кимь не смирни, ино и (оиь) противко тому маеть бьіти 
несмьрень (Луцьк, 1438 Р 140—141); бьіти п о м о - 
чонь (помочень, п о м о ц о н ь) (7), бити по- 
м о ц н и (2) помагати: и во всемь бьі єси мьіту нашому 
бьгль помочонь (Краків, 1487 РИБ 227); а мьі такєжь 
твоєи милости хочомь бити... помоцни (б. м. н., 1498 ВО 
II, 414); бьіти противу (кого) (1), против у 
(кого) б ьі т и (І), бити противу (кому) (1), 
противу (кому, чому) бити (2), противь 
(кому) б ьі т и (5) виступати проти (кого, чого): коли... 
буду господарємь... слубую... ажє хочю служи(т)... кролю 
пол(с)кому... и... кнА(з) витовту... противу ихь нє бьіти 
(Берестя, 1400 Сов і. II, 619); слюбую... противу имь ник- 
дьі нє бьіти (Вишня, 1393 Р 5); слюбуюмь... протнвь имь 
нє бьіти (Сучава, 1395 Собі. II, 612); бити против 
(кого, чого) (1) виступати проти (кого, чого): слюбоуєм... 
николи нє бити... против кролі єго милости (Коломия, 
1485 £0 II, 372); бьіти противь (чому) (4) супере¬ 
чити (чому), бути несумісним (з чим): а то є(с) противь прї- 

казань(ю) бжьєму и противь правоу цркомоу (XV ст. ВС 
15); б ьі т и р а д ь н и (3) сприяти: а мьі такєжь твоєй 
милости хочомь бьіти радьни... оу твою прьігодоу и потребу, 
на всякого твоєго нєпрьіятєлА (б. м. н., 1498 £0 II, 414); 
а мьі имаємо... мир... сь вьсєюмоцю и силами... колико боу- 
доум (!) мочи радни... бити... (Гирлов, 1499 ВО II, 420); 
бьіти в руках (о у роуки) (чиїх, кого) (7) 
а) скоритися владі (чиїй) (1): и пак тотьі истини Сєди-Ах- 
матови синове... што соут... оу наших роуках... а мьі имає¬ 
мо их твердо... держати (Сучава, 1462 ВО її, 292); б) бути, 
знаходитися (в кого) (6): а таа привилиа бьіла оу роуках 
пана Короуя (Сучава, 1462 ВО І, 66—67); А пак привилїє 
що имал Лоука... а она ест оу роуки... Юрши (Сучава, 
1494 ВО II, 33); бити о у роудб (чиїй, кому) (2) 
а) належати (кому) (1): А пану Олє(х)ну... досталосє бача- 
ница а тесово... со вси(м) тьі(м) што к тьі(м) сєло(м) слоу- 
шае(т) нижли што єсть дани мєдовое оу пна олє(х)новои роу- 
ці (Львів, 1478 ЗРМ)\ б) бути виданим (кому) (1): хочємь... 
бьі такий... имєеть бьіти в роуцє своємоу сьтАжьцю (б.м.н., 
XV ст., ВС II); бити с м и р н и (1). (б ьі т н) 
с м и р н и (з ким) (1) бути в мирних стосунках: И маеть 
онь намь вірньїмь бити: а сь кимь мм будемо смирни, 

и онь зь нами, а сь кимь не смирни, ино и (онь) противко 
тому маеть бити несмірень (Луцьк, 1438 Р 140—141); 
бьіти оу соромоті (1) бути позбавленим честі: 
а боуді(т)ли ємоу прїсоужєно свїдє(ч)ствомь сА очистіть 
а оди(н) світок нє боудіт зго(д)нии длА то(г) нє боуді(т) 
оу соромоті (XV ст. ВС 36 зв.); бьіти в соромотоу 
(кому) (1) бути позбавленим честі: а нє найдіть ли 
тоє ласка (!) в на (!) ... длА того нє є(ст) ємоу в соромотоу 
(XV ст. ВС 38 зв.); то є с т ь (11) тобто: штожє село Ста- 
руня. то осадил отець Некринь пустиню, то єсть село Не- 
криново, и братии єго, и дітий єго (Львів, 1378 ЗНТШ 
Б1, 5); мьі иляшь воєвода... знаменито чинимо... како... 
землю шєпиньскоую... з городьі тоі то исти(н)ноі земля 
шєпиньскоі, то єсть хотінь, цєцюнь и хмєловь... даваємн, 
дароуємьг (Львів, 1436 Собі. II, 706); и я жєнє своєй кна- 
гини УлиАнє записоую против єє тисАчн коп дроугоую 
тнсАч коп, ино т<^о]> <^є^>ст дві тисАчи коп, на своих имі- 
нАхь отчизньїх (Кобринь, 1454 А$ III, 10); єсмо просили 
вєлєможнн(х) паньї н шлА(хо)тини пано(в) ра(дї) кролєв- 
скои, то є(ст), пань андрєи ондрьво(ш) ись нгровоА... 
суді а п одо (л) скоро, пана я на баговского и иньги панове 
русци, ижє мьі елюбуємь н слюби(л) єсми служити королю 
єго мл(с)ти (Банилів, 1455 Собі. II, 769); Се азь па(н) 
олиза(р) кирдіеви(ч) марша(л)ко вольі(н)ско(и) землі ста¬ 
роста лоуцкии с жєною своєю бедосьею записоувае(м)... 
имі(н)е о(т)чизньі нше(и) то єсь (!) село доросьі(н) (б. м. н., 
1483 ВОРСР 177—178); поспішни бити (1) див. 
*ПОСПгБШЬНТ>; во оупокои бьіти(І) див. ОУПО- 
кои. 

її. (дівсяово-зв язка (1392) А. (у складеному присудку) 
(1056) 1. (з предикативним членом — іменником) (427) 
а) (у називному відм.) (414): Бєкгичь и Турдучакь Бєрди 
Давьідь Ти кнА(з) головний мои бьіли слуги и тии стали 
намь ворогь (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); мьі оусудившє 
и оуправившє с нашими землАньї што жє бьіли судьі и оста¬ 
вили єсмьі облазничі при томь дворищи пьгсковича (Зу- 
дечів, 1411 Р 79); а хто будєть нашь приАтєль, тоть ильи 
воєводє приАтєль, а хто будєть наш нєпрнАтєль, тоть 
ильи воєводє нєприАтєль (Троки, 1442 Собі. II, 719); А по 
нашєм животі, кто боудєт господарь нашєи зємли... тот 
щоби нє пороушил нашєго даанїа (Бистриця, 1457 ВО І, 
4—5); и дали єсми ива(н)кови... как є(ст) право и за- 

ко(н) по обьічаю аби пошол ива(н) са(м) сь КД присіжници 
н щоби присьгну(л) ис ними ажє ива(н) ись своими братїами 
соу(т) оунуки ку(п)чичеви по и(х) матєри такождє ажє 
су(т) и марушки и ми(х)нови ти(ж) оунукьі (Васлуй, 1474 
РГС)\ протожь што бьг єси самь вь мито нашо и вь про- 
мьітоу нєвьстоупа(л)сА... бо то єсть нашь ска(р)6ь (Петр- 
ків, 1489 АМВ)\ И мьі, промєжи нихь всихь гьіхь речей 
вислухавши и сь паньї радою нашею то помисливши, 
ижь то єст<ь> речь неслушная... вчинили такь (Вільна, 
1495 РИБ 620); ива(н) васи(л)єви(ч) вєлики(и) кнА{з) мо- 
ско(в)ски(и) г(с)дрєви нашому воєводє є(ст) сва(т) а вашє(и) 
мл(с)ти тесть (б. м. н., 1496 ПСВВ 192 зв.); 

(із сполучниками какь, яко у складеному присуд¬ 
ку) (2): А коли(ж) по(до)дньі(м) пано(м) лю(д) одно 
имєє(т) бьіть, а од(н)го права поживать, абьі не бьіли какь 
морьскьі(и) дивь, потрєбно єсть абьі однакїи соудь бьіль 
(XV ст. ВС 34 зв.); а що єсмо иміли листьі записани о{т) 
нашєго господар А, о(т) королА, и о(т) єго пановь... про¬ 
тивь нашєго брата старшєго, илЇАша воєводи, що єсть 

на(м) яко нашь оць, тьі(х) листовь... нє можє(м) и(х) найти 
(Бирлад, 1435 Собі. II, 679); 

б) (в орудному відм.) (10): такжє коли ми бгь помо- 
жє(т) ку моєи отнині буду господарємь и воєводою, оу 
зємли валаскои... хочю тьімь лєпіи служи(т) нашєму ми¬ 
лому г(с)дрю (Берестя, 1400 Собі. 11, 619); а що єсмо иміли 
листьі... тьі(х) листовь, яко и(х) к на(м) принесено... о(т) 
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пана коупчича, ідо бьгль на(м) дворнико(м)... не можє(м) 
(их) найти (Бирлад, 1435 Сові. II, 679); А по ВаськовЬ 
живогЬ хто попомь оу свАтого Йвана будете, тоть по то¬ 
му жь имаеть свАтого Йвана зємьлю дєрьжати (Городок, 
1443 Р 145); коли пань Петрь пріьхаль до Станкова... 
а я тогдьг нам^стникомь бьіль оть пана старости (Вільна, 
1498 ЛЛМ 163); у гетіат іусЬ їоілуагко^ Ьгапусіа гппе 
іезі г Ьигтузіхот ті&Іа ВегезіеузкаЬо... у ренто зіеЬо 
зІигеЬпука рапа петігуп па ітіа Мукіазг коіогу ге Ьуі 
патізпукот (Тришнн, 1500 ДПЖН); 

(із зв'язкою у формі інфінітива в складі тричленного 
складеного присудка) (1): а родитель наїїть, кнАзь вєли- 
кьш, та(к)о (же им)а (е)ть намь приятелємь бьіти (Су- 
чава, 1435 Сові. її, 691). 

2. (з предикативним членом — прикметником) (193): 
а) (у називному відм.) (192) а. (у нечленній формі) (112): 
будєть ли яль его король по кривді... и я кнАзь кистютии 
буду правь пєрєдь вьгорьскимь королємь (б. м. н., 1352 
Р 6); По оусєи нашєи зємли боудєгь волєнь надь Ворменьї 
своего права пискоупьского (Сучава, 1401 Р/Р); просиль 
на(с) а бьіхомь ему о(т)пустилн и ласкави бьіли (Ланчиця, 
1433 Р 121); А тьш люди што оу тулинахь што бьг его бьіли 
послушни ка(к) то осподарА сьвоиго (Київ, 1457 Р 166); 
слушно ест ажбьі вчинки людьскии которьіижь (сь) ча- 
сомь отходАт достаточньїмь сведетствомь листов и на по- 
томь будучимь бьільїбьі явньї (Вільна, 1499 А5 І, 117); 
да єсть подобиь іоудЬ и проклДтомоу арїи (Ясси, 1500 
Сові. 3. 231); 

(Із зв'язкою у формі інфінітива в складі тричленного 
складеного присудка) (48): а пакь ли бьі нашь г(с)подарь... 
в томь нась не хотьли послушни бьіти, мьі имамьі... при 
корунь кролєв(с)т(в)а польско(г) остати (Сучава, 1395 
Сові. II, 613); слюбили єсмо... ажє имаеть романь служити 
нашєму г(с)дрю... и верєнь бьіти (Берестя, 1400 Сові. II, 
617—618); О зємлАнє(х) к ва(л)це явнои имйю(т) бьіти 
готовьі (XV стг. ВС 34 зв.); не имаем в том бьгти виновати 
(Гирлов, 1499 Вй II, 424); 
р. (у членній формі) (80): хочє(м) сА порожни оучинити 

то^ прав(д)ьі про(т) абьі коро(л) бьі(л) бзпєчнДшии оу на¬ 
шєи служб'Ь (Молодечно, 1388 Р 43); па(н) татомирь балиц- 
кии приганиль листо(м) па(н) ивашковьг(м) д^дошицко(г) 
ижє соуть листове неправий фалшєвнии (Зудечів, 1413 Р 
83); а тоти наши десятиици... щоби не имали жа(д)ного 
дила до хотарД монасти(р)ского, или до пасики, или бу(д) 
к чемоу, що є(ст) монастирскоє (Сучава, 1463 Сові. 5. 45); 
И онь имаеть держати тьіД двД дЬлници мои дДдиньї... 
до тих м^сть, докол ємоу отложит дв£ тисАчи золотьгх, 
кто боудєт ближшїй к тим двЬма дЬлницам дЬдиньї... моє£ 
(Добучини, 1487 А5 І, 239); сни томоу записоу приганили, 
рекли и(ж) бьі то(т) запись бьгіл) фа(л)шовьг(и) (Берестя, 
1496 ВМКФС)\ 

(із зв'язкою у формі інфінітива в складі тричленного 
складеного присудка) (1): Ино мьг тое... имен(ь)ицо... 
взяли кь своей руце оть всихь тьгхь, которіе бьг мели 
близкіе кь тому имен(ь)ицу бьіти (Городно, 1497 РИБ 
683); 
б) (в орудному відм.) (із зв'язкою у формі інфінітива 

в складі тричленного складеного присудка) (1): И маеть онь 
намь в'Ьрньгмь бьгти (Луцьк, 1438 Р 140). 

3. (з предикативним членом — прислівником або пре- 
дикативним словом) (250): будєть вєдомо оусемь хто коли 
видить грамоту (б. м. н., 1387 СП № 12); гпатіепіію сгі- 
піт іут пазгіш Іізїот, піпізгпіт і роіот ЬисЗисгіт, 
коти ЬибеГ роїгеЬа ІоНо \уес1аіі (Луцьк, 1388 2РГ 103); 
А сє знаменито будь и св^дочно вс^мь добрьімь людємь 
(Перемишль, 1391 Р 45); а ис того имають намь служи(т)... 
гдЬ коли намь будєть надобно (Львів, 1399 Р 59); чини(м) 
знакомито... симь нашимь листомь... кому ж то коли 
єго будєть потребизна (Київ, 1433 Р 118); а мьі имає(м) 
пєрє(д) єго мл(с)ть вьієхати... гдє боудє(т) пану нашем(у) 

любо (Серет 1453 Сові. II, 765); знаменито чини(м) ис сЬмь 
листомь нашьімь вьсЬмь... коли же того комоу потребизна 
боудє(т) (Васлуй, 1464 £)/Р«А» 517); слушно єст ажбьі 
вчинки людьскии которьіижь (сь) часомь отходАт доста- 
точньгмь сведетствомь листов и на потомь будучимь бьгли- 
бьі явньї (Вільна, 1499 А5 І, 117); 

(із зв'язкою у формі інфінітива в складі тричленного 
складеного присудка) (3): а... зь нашимь господарємь, 
маемь бьіти по давномоу (Сучава, 1442 Сові її, 717); 
а они... имаю(т) слоужити на вьсАкоую ср^доу... и тое 
имаеть бьіти нєпрьмьнно, по вьсА нєдєли (Поляна, 1448 
Сові. її, 365), 

4. (з предикативним членом — прийменниковою кон¬ 
струкцією) (72): а коли которьги торговець поидєть торго- 
вать ис торунА через берєстиє до лучьска без пєчали будтє 
(б. м. н., п. 1341 Р 2); приступиль єсмь ку... королю поли¬ 
скові)... ис тьіми горо(д)... што жь... оу моюмь держАнию 
су(т) (Кременець, 1434 Р 130); а єго милости да ми будєть 
вь мАсто отца (Коломия, 1448 Сові. II, 305); то є(ст) про- 
тивь прїказань(ю) бжьєму (XV ст. ВС 15); ани жаднои 
раді ани помочи Тоурком не имаем дати, вьн'Ьвши коли 
бьі н^котораА моц або сила тоурєцкого чьсар£... пришла 
бьі, и нас поневолили бьг соби на помоч, и бнли бьгхом им 
на помоч без нашєи воли (Гирлов, 1499 ВО II, 423—424). 

5. (з предикативним членом — займенником) (39): а ко¬ 
ли па(к) потомь коли намь бьі надобЬ вьі намь таковижє 

будтє (б. м. н., п. 1393 Р 49); дали есмо влдц£ листь и на¬ 
цією пєчатью потвердили єсмь ему ажє єсть єго по лиси чи 
бро(д) (Погоничі, 1422 Р 98); мьі оуставлАємь на нїхь 

виноу ЄІ томгй па(и)у чїи гай є(ст) (XV ст. ВС 29); дали 
и потвьрдили... єдно озеро на днистрЬ... що оупадаєть 
оу днистрь и сь пасикою, що єсть и(х) же (Ясси, 1500 
Соя/. 5.230). 

6. (з предикативним членом — безособовою формою на 
-но, -то) (18): тако єсмо оу^хали... по лисичии бро(д), 
яко бьіло из в^ка и визнано (Погоничі, 1422 Р 98); ино 
мьі тую грамоту вь книгу Дьякови нашому упьісатьі вели- 
льі и такь е написано (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); вло(д)- 
славь... кроль гголскии... знамените чиннмьі... ижє какь 
коли дьяволомь... неприятелємь людского покоління зьед- 
нано бьио ижь... алєксандрь воєвода земл^молдавскои... 
бьіль напротиву намь (Ланчиця, 1433 Р 120—121); А кто 
имет бантовати тьіх люд (!) от тьіхь сел, боуд оу чєм, яко 
єст више писанно, тот оузрит вєликои казни господства 
ми (Дольний Торг, 1475 ВО І, 200); 

(із зв'язкою у формі інфінітива в складі тричленного 
складеного присудка) (2): Тег іезШЬу... пекоїогоЬо... 
итегІоЬо... июгіі Ьу сгегег туіа, пісгоЬо па пісЬ туїа 
пе таіеГ Ьгапо Ьуіі (Луцьк, 1388 2РБ 105); тогдьі тьг(х) 
н копь имаеть бьіти дано слуз£ нашєму юркови (Коломия, 
1424 Р 102). 

7. (з предикативним членом — кількісно-іменним слово¬ 
сполученням) (4): Тег изіа^іПіезто, іг гасііп.. піе та]'еГ 
ргізіаЬаіі па безіаіегот Ьоіі ргікагапі... іоіко о \уе1ікої 
гесгі, коїогаіа Ьу Ьуіа ріаїбезіаі: Нгі\уеп зегеЬга ІііоЬо 
(Луцьк, 1388 2.РБ 105—106); али да єст тое половина село 
от Флорєщ на три части (Сучава, 1495 ВО II, 76). 

8. (дієслівний складений присудок) (49): Ажє будєть 
ва(м) надобЬ помочь на кого на ворога вашего Азь самь 
єсмь готовь за того тобі» на помочь веєю моєю силою 
(б. м, н., п. 1393 Р 49); да су(т) волньш и слобо(д)ньі про¬ 
давати и свои крамаріа, ка(к) било имь зако(н) (Сучава 
бл. 1435 Сові. II, 695); волєнь єсть пань пашько Прокофье* 
вичь во всемь оу томь им^ньи... продати и промєнити и за¬ 

ставити и по дши на црквь дати (Луцьк, 1451 Р 156); чомь 
коли єсми могь до живота, и я Єсми даваль, а тєпєрь єсми 
нєдоужь ничого давати безь вашоє милости (б. м. н., 1481 
ВЬ II, 364); а тогдм нам, Стєфаноу воєводі, да єст слободно 
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и доброволно и отворєнно и безпечне и без жаднои шкодї 
(убити ис их милости землАх (Гирлов, 1499 ВБ II, 422). 
Б. (у складі додатка) (336): 1. (у сполуч. з іменником) 

(321): а) (у називному відм.) (49): ми илїа вое(вода)... 
(ч)инимь знаменито... ажє елюбили єеми и слюбоуємь на- 
шємоу родитєлю, кнАзоу вєликомоу, жигмонтоу, емоу прїя- 
тєлемь бити и подли єго стояти противь каждого єго нє- 
ириАтєлв и приятелє(м) єго приятель бити, а нєприятє- 
лє(м) его нєпри&тєль (Сучава, 1435 Сові. II, 691); слюбу- 
єм... <и) оуказати (в ориг. оуказазати.— Прим. вид.) сб 

явно и бьіти прїятєлєм єго милости прїятєл, а нєпрїятє- 
лєм его милости нєпрїятєл (Коломия, 1485 ВИ II, 371 — 
372); А по нашєм животе, кто боудєт господарь нашєи 
зємли, от дбтєи наших или от нашєго родоу, или пак боуд 
кого богь изберєть господарь бити нашєи земли молдав- 
скои, тот бьі не пороушиль нашєго даанїа (Гирлов, 1499 
Ви II, 163); 

(з пропущеним іменником) (89): а по нашємь животе 
кто будеть господарь нашєи земли или о(т) дбтєи наши(х) 
или о(т) нашєго племена или кого бь изберєть бити, тоть, 
що би не пороушиль нашєго даиїа (Сучава, 1415 Сові. І, 
116); А по нашєм животе, кто боудєт господарь нашєи (зем¬ 
ли, или от) дбтєи наших, или кого богь избєрєт бити, 
тот (щобьі) не пороушил сїє даанїє (Сучава, 1478 БО І, 
219—220); 

б) (в орудному відм.) (183): а по нашємь животе кого 
богь изберєть бьіти господарємь нашєи зємли молдавскои 
или оть нашихь дбтєи или оть нашєго плємєни или боудь 
кто, тоть щоби ємоу нєпороушиль нашєго данїА (Сучава, 
1420 Сові. І, 136); ми илїа воє<вода> ... <ч>инимь знаме¬ 
нито... ажє елюбили єсми и слюбоуємь нашємоу родитєлю, 
кнАзоу вєликомоу, жигмонтоу, ємоу прїятєлємь бити (Су¬ 
чава, 1435 Сові. II, 691); а по нашєм животА кто боудєт 
господарем нашєи зємли от дбтєи наших или от нашєго 

рода или пак боуд кого бь избєрєт господарем бити нашєи 
зємли молдавскои, тот бьі ємоу нєпороушил нашєго даанїа 
(б. м. н., 1500 5П 8). 

2. (у сполуч. з прикметником) (15) а) (у називному відм.) 
(10) а. (у нечленній формі) (6): тогди А слюбою (!) имь 
вєрєнь бити (Берестя, 1400 Сові. II, 619); на тьіхь горо- 
дбхь и оу томь дєрьжАнью нє имаи никаки(х) иньїхь оурАд- 
никовь поставити толко такий што би присАгли вБрни 
бити королю полекому (Черняхів, 1435 Р 133); най пєрвоє 
схюбоує(м)(!) ижє нєимаємь жа<д>ного... пана собБ имбти... 

одно... кролєви по(л)ском(оу), и короунБ ЄГО И ИМЬ ВЕрЄНЬ 
бити чистою вБрою (Хотин, 1448 Сові. II, 734); 
Р- (У членній формі) (4): тоє ємоу оурикь сь вьеємь 

доходомь... и вьеємоу родоу єго кто сА изберєть бити 
ємоу наиближнїи (Сучава, 1479 ВАМ 61—62); 

б) (у давальному відм.) (у нечленній формі) (І): про то 
слюбую и елюбили есмо нашєму г(с)дрю кролю влодисла- 
ву... служити вБрну бити и послушку (Віслиця, 1393 Р 
51); 

в) (в орудному відм.) (3): слюбуюмь и елюбили єсми... 
кролєви володиславу... вєрнимь бити (Сучава, 1395 Сові. 
її, 612); И слухи нась єщє тьш доходять... ижє... людємь 
своимь всимь казаль готовимь бити (б. м. н., 1498 ВГ> 
II, 414). 

III. (допоміжне дієслово в аналітичних формах дієслова) 
(3570) 1. (у складі перфекта) (2755): я Любарть Кгедеми- 
новичь... изгадаль єсми самь о своюй души (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/УІ, І); тогди ми... дали єсмо и потвердили 
есмо... село бьібєл (Судомир, 1361 А 02, 6); Ми пань янь 
дбдичь тарнувьскии.... королА влодислава єго приказань- 
ємь то єсми вчинили (Перемишль, 1390 Р 175); елюбили 
єсми... што єсми дали єго мл(с)ти... што бьіхомь то вбчно 
оуздєржАли, яко сА єсмьі тогда голдували и записали 
(Львів, 1407 Сові. II, 629); ми єсмо на потвєржБньє ти(х) 
границь розьБханьє далі єсмо ємоу лїсть (Зудечів, 1421 

Р 96); тамже копцьі значний усьіпатьісмо велили (Ново_ 

селиця, 1430 ГВКЛ 8); ми вєликиї кнзь швїтрикга(л) Свв- 
домо чинимь всАкому симь нашимь листомь... ижє дали 
єсмо н запїсали лєнькови зарубнчю та А села в луцкої зєм¬ 

ли (Житомир, 1433 Р 126); Сє азь рабь бжїи кнзь ан(д)- 
рє(и) владимирови(ч) приБз(д)иль єсмь вь Кїевь сь своєю 
женою и сь своими ДБтками и били єсмо вь домоу прч(с)- 
тиА и поклонили сА есмьі пр(с)томоу образоуєА... и бл(с)- 
вили сА єсми оу оца нашєго архиман(д)рита никольї (Київ. 
1446 Р 154); и мьі... єсми смирилисА и сьтокмилисА (Сам- 
бір, 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); а запису єсми 
и листа г(с)дра королева нєвида(л) (Вільна, 1495 ВМБС)\ 
и Дали и приложили єсми о(т) на(с) томоу(ж)... монасти- 
роу... болото криваА (Ясси, 1500 Сові. 3. 230). 

2. (у складі дієприслівникового звороту) (29): УзрБвши 
єсми на вБрную службу Драгумиру и на Некрину, дали 
єсми имь двБ селБ (Львів, 1378 ЗНТШ ЬІ, 4—5); возрєвшє 
єсмо на на (!) єго вБрноую службу и хотАчє по нємь аж би 
тимь лбпєи... намь... послужиль... оставили єсмо єго... 
при томь при всбмь што коли коупиль (Краків, 1394 
Р 54); тако єсмь подлугь того визнання исмовивши сА и зє- 

мАни и дали єсмо влдцб листь (Погоничі, 1422 Р 98); 
мьі великий кнАзь Алєксандро... чинимь знаменито... 
ижєт видєвь єсми знамєнитоую слоужбоу намь... кнАзА 
Михайла Васильєвича и ми порадивши сА с нашими кнА- 
зи... дали єсмо ємоу имєнє (Луцьк, 1446 АЗ III, 5); и ми 
єсми пришо(д)ши прє(д) кнагиню илияша воєводиноую... 
и єсми смирилисА (Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, 

фотокоп.); мьі кнгини (!) олєска(н)доваА (!) наста(с)я кие(в)- 
скаА подоумавши єсмо с нашими дб(т)ми... придали єсмо 

оу до(м) Стьія тр(о)ци ... двб волости (Київ, 1459 Р 174); 
и потомь єсмо нє даючи сА оу право пристоупили єсмо 
с обоу (в ориг. собоу.— Прим, вид.) сторонь оу єднаньє 
промєжи старшихь приАтєлєй нашихь (Вільна. 1482 А$ 
І, 79); Я Василєй Волчкович из братомь своим Лвомь... 
визнаваєм... штож... продали єсмо... землю пустовьскую... 
зо всимь с тим, как сА тьіє вьішє мБнєнии зємли со старо- 
давка в собЕ... мают (в ориг. дают.— Прим. вид.) и как єсмо 
на себе державши и єго милости продали (Ставків, 1491 1, 
96—97); и зьє(д)навшисА є(с)мо и запи(с) мєжьі собою вдб- 

лалн, и г(с)дру єго мл(с)ти и(з)явили (Вільна, 1495 ВМБС). 
3. (у складі плюсквамперфекта) (91) а) (допоміжне діє¬ 

слово у формі перфекта 3 ос. одн. або мн.) (68): Ми... кна(зї 

алєксаньдро корьАтовичь... чинимь свбдочно... што жь 
биль брать нашь кнА(з) юрьии корьАтови(ч) придаль 

млинь кь цркви кь матцБ бьи оу смотричи (Смотрич, 1375 
Р 20); Што биль мой мужь, князь Ивань Семеновичь 
Кобрьінскій, небощикь, змьіслиль бьіль СО МНОЮ И ХОТБЛЬ 
биль записати десетину кь манастьіру... ино онь... зь свБта 
того изшоль (Кобрннь, 1401 АкВАК III, 2); а вонь... вє- 
лБль мА имить ... и вєлбль мА бьіль избавить горла моєго 
(Кременець, 1434 Р 129—130); и про о(т)цА нашєго жбавь- 
линїє души єго, абьі тьімь вятьшая вБра, котораА николи 
оу на(с) нє бьіла жгасла, тому истино(м) па(н) владисла(в)... 
землю шєпиньскоую... даваемьі (Львів, 1436 Сові. II, 706); 
тБмь мьі... дали єсми ємоу... єщє силищє... гдє сили били 
коскови сновє (Сучава, 1437 Сові. 1, 541); и мьі, дорадив- 
шисе изь нашою княгинею... подлугь даня продковь на¬ 
шихь, што бьіль придаль вєликии князь Любарть Кгидо- 
миновичь Сушичьно (Луцьк 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); а тоть 
дей Крупша синовь вь себе не мбль, тол(ь)ко одно ДВБ 
дочцб , и тие свои дочки подаваль бьіль за ихь дбдовь 
(Вільна, 1495 РИБ 602); петрь позналь ижє єго раниль, 
але то и (!) єго початькоу ижь би(л) пєрвєєй раниль (XV ст. 
ВС 18 зв.); Я боулга(к) лисичи(н) си(н) а михаило во(л)ч- 

кови(ч) чини(м) знаменито... што(ж)... оць мои... запи- 
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са(л) бьі(л)... манастнрю половиноу селища ивони(н)цо(в) 
(Пустинька, 1499 /7Я № 3); 

б) (допоміжне дієслово у формі перфекта І і 2 ос. одн. 
або мн.) (23): а Ако ко(л) тако(ж) ислюбили бьі(л) єсмо 
кнА(з) дмитрию... и правду дали... и хочє(м) сА порожни 
оучинити тсгв прав(д)ьі (Молодечно, 1388 Р 43); коли єсмь 

пєрвое сбль на црьскомь столб тогда єсмь послаль бнль 
квамь Асана (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); вло(д)славь... 
кроль полскии... знаменито чинимьі... иже... дали єсмьі 
листь нашь нашєму... приятелю стефанови... какь бьіли 
єсмо дали петру роману стефану и александру (Ланчиця, 
1433 Р 124); а староє Ставнще велили бьіли єсмо заставити 
пану данку мукосБєвичю (Луцьк, 1445 Р 150); Се я Янь... 
продаль есми... землью свою... которуюжто землью ку- 
пиль есми биль у Бартоша (Вільна, 1451 ЛкЮЗР II, 106); 
мьі пєтрь воєвода... тотьі златии пиибзи, котори есмьі 
бьіли дали на жолдь... пань михаило... намь вєрноуль 
(Кам’янець, 1458 Сові. II, 814—815); мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ожє слоубоуєм и слоубили есми... 
господарєви нашємоу... на то якожє есми били слоубили 
и обБцали и записали и пєрєж(є) сєго господарєви нашє¬ 
моу (Новий Град, 1479 ВБ II, 351); Што и пєрєдь тьімь 
посилали бьіли єсмо до вась нашого посла... и вьі... до нась 
прислали єстє (б. м. н., 1498 БО II, 409). 

4. (у складі майбутнього І) (104) а) (від дієслів недоко- 
наного виду) (96): Ми кнАзь володиславь... то есми вчи¬ 
нили взозрБвши на нашєго... слугу имєнємь рекучи ладо- 
мирь волошинь штожє єсть намь вБрно послу жиль и єщи 
(!) служити будєть (Бохур, 1377 Р 23—24); обБчюємн... 
ижє... чиста А вБрность и полна будємь дєржа(т) тому исто- 
му королеви (Краків, 1388 Р 41); А... мн... надаємо вол- 
ности... такоБ, какь иншьіи князи... заживають и зажняти 
будуть (Луцьк, 1438 Р 140); а коли мн такожь оть нашого 
приАтєлА старшого боудємь какои помочи на нашннєпрнА- 
тєли жєдати... великій кнАзь Казимирь... маєть намь по- 
мочь дати (Сучава, 1442 Сові. II, 716—717); имає(т) дер¬ 
жати со вьсими доходи и приходи... доколи боудє(т) меш¬ 
кати (Снятин, 1454 Р 163); А єстли боудємо слншати и ви¬ 
дати никотороє непрїятелство... имаемо єго милости дати 
видашє (Коломия, 1485 ВГ> II, 372); наместнику Смолєнь- 
скому... и нньїмь иамесгьникомь... хто потомь будєть оть 
нась Смоленьскь держати (Вільна, 1499 РИБ 776); 

б) (від дієслів доконаного виду) (8): а пань дидрихь бу- 
часкьіи щоби волень брати на наши коупци... коли не боу¬ 
дємь ємоу заплатити що есми емоу записали (Коломия, 
1448 Сов і. II, 305); И єщє варе колко црькви и с попми 
боудоут сб оучинити и поновити... и попове боудоут СА 
поставити оу оусих тих... сєл ... а они оуси да слоухают 
того... монастира (Сучава, 1490 ВБ І, 420); а коли би оба- 
два змерли... то тое село Осекрово на нась прийти будєть 
(Троки, 1498 ГВКОО). 

5. (у складі майбутнього II) (26) а) (від дієслів недоко- 
наного виду) (14): казали єсмо оуси(м) людє(м) воротити. 
кто що будє(т) бра(л) (Сучава, 1457 Сові. II, 810); а водьі(н)* 
скому єстли будє(т) о то котороє дБло, и о(н) того нєха(и) 
на су(д)А(х) нашьі(х) ... они єго буду(т) нєгора(з)до судили 
(Вільна, 1495 ВМЗД); а колижь такий боудБ(т) колї хри- 
стіяни(н)... молчаль... тогдьі ємоу мо(л)чаньі твори(м) на 
вєки вБчньш (XV ст. ВС 35); Естли она ... тоть лнсть очис¬ 
тить... Петругь не гораздо будєть тому листу ганиль 
(б. м. н., 1498 АЛМ 169); 
б) (від дієслів доконаного виду) (12): а тако(ж) коли сб 

знаидоу(т) о(т) наши(х) татарь... що боудє(т) сб оумишали 
оу сєсн розмнрици, а ми имаємь и(х) оузБти опА(т) наза(д) 
(Сучава, 1435 або 1436 Сові. І, 495); А твій, которнмь бу- 
деть тоть Яцко земли ихь попродаль, п(е)н(е)зей своихь 
нехай смотрять (Вільна, 1495 РИБ 602); г(с)дрь нашь ве¬ 
де^) до себе о томь вєдати дати... ачь пакь хотА и тьі(х) 
пословь о(т) себе о(т)поустиль буде(т) и о(н) ихь наза(д) 

може(т) к собе ве(р)нути (б. м. н., 1496 ПДВКА 61); а кото- 
рьім слугамь тни верху писанньї кн(А)жата будут пода¬ 
вали имєнА... єстли будут ему хотБт служити и он ихь 
с тих имБнєй нє маєт рухати (Вільна, 1499 А5 І, 118). 

6. (у складі форм бажально-умовного способу) (154) 
а) (допоміжне дієслово у формі аориста) (27): пак лн бьі- 
хо(м) імо не воротили на і дє(н) Ако ту написано тогда гродо> 
на(ш) галичь... заставити имаєми (Луцьк, 1388 Р 37); 
а што коли бьіхь слишА(л) што би сА тикало к моєму 
г(с)дрю... имамь єго оетєрєгати (Щекерів, 1402 Сові. II,, 
623); пакли бьіхь я самь а любь жона, дбти или щадки 
мои похотбли тую продажу мою какь зрушить, тогди, 
внноватнй я и вони (Володимир, 1440—1492 АкЮЗР II, 
105—106); єсли бихоумь тьіхь то Сад-Ахматовичюв... не- 
видали, тогди нам корол... нє имаеть ни в чюм винен бити. 
(Сучава, 1462 ВБ II, 293); а єстли я кнАз Семєнь хотБл 
бихь тот дбл поруіиьіт(и)... и я имаю отложити оспод<а>- 
рю королю двБ тисАчи рублов (Вишнівець, 1482 АЗ Іь 
81); а рекь я то тобе, коли мовиль, назваль татемь, ажь. 
бихь я господарскихь семь волостей закраль (Вільна, 
1495 АЛМ 83); 

(допоміжне дієслово з особовим закінченням теперіш¬ 
нього часу) (13): Терег рак регешігуіе іо ішіеіо Ьуіу; ІоЬ- 
сІуЬу рго ^$і іуіе пакіабу пазгуіе гетіі а іезгеге ЬусЬпіО' 
і опусЬ Баппіко^ \уубаП, згіо паш баїі зіа (Липнишки, 

1433 ЗНТШ БХХУІ, 141); а пакли бнхмо тнхь записовь. 
пєредь речєннхь... не дали... тогди тиБ оусБ записи... 
чинимо симь нашимь листомь скаженив (Львів, 1436 Сові. 
II, 707); а коли бьіхми молвили, то бнхми молвили про- 
тивь нашєи чти (Самбір, 1458 Р 169); делайте яко знаєте,, 
какь межи вась доконьчаньє било; а чей бнхмо могли 
оучинити промєжьі вами любовь и мирь... якь и пєрьвєй 
било (б. м. н., 1499 ВБ II, 449); 

(релікт аориста при сполучниках і частці «бш, виступ 
пає як особове закінчення) (59): што і єстє просили нась. 
абихомь вась пустили (до лучцька тьрговать) через бє- 
рестие... ми хочємь ради то учинити (б. м. н., п. 1341 
Р 2); тогди пожадал єсть, оу нас слуга нашь... абихом по¬ 
твердили кнАзА львовьі листи (Луцьк, 1361 А 02, 6); тогди 

кроль господарь посла(л)ь мне а бихь межи ними розьі- 
ха(л) (Галич, 1404 Р 68); просиль на(с) а бнхомь ему 
о(т)пустили и ласкави били (Ланчиця, 1433 Р 121); а мои- 
мили отець и ми такожде щобихми нє могли молвити пє- 
рєдь нашємь... королємь (Коломия, 1448 Сові. II, 305);. 
оучинили єсмо и(м) кра(с)ную прав(д)у, бьі(х) св и(м) уовєр- 
нули ишкоду (Сучава, 1457 Сові. II, 809); пань воєвода... 
жадаєть нась абн(х) и ми такимь жо обнчаємь то межи 
нами потвєрьдили (Вільна, 1493 ОПВВ 152); Биль намь 
чоломь игумень... зь Пустннки, абьіхмо ми призволили 
имь людей за себе призвати (Мстиславль, 1500 АСД II, 
№ 3); 

б) (допоміжне дієслово в теперішньому часі) (49): про¬ 
симо вашєі мл(с)ти што би єстє оучинили иньїі листо (Су¬ 
чава, 1388 ЗБ 678); АУазгаЬ шііозі наїо^аіі, зуіу Ьу іезіе- 
паш іош пе сгупііі (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
141); И благословляю вашу милость что-би есте о томь. 
опБканье имбли (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); И щоби 
сб есте не сварили за моєю именїю (Торговище, 1481 ВБ 
II, 358); Протожь што би єси ихь о(д) кривдь борониль, 
и нє даль би єси тамь иньшомоу никомоу ко(р)чмн варити 
(Краків, 1489 АКВ)\ И просиль нась, абьісмо ему тне- 
наданя потвердили (Городно, 1498 АрхЮЗР І/VI, 3); але 
коли посилали есте ваша милость своихь пановь до вели¬ 
кого князя московьского, аби єстє оузяли ваша милость. 
сь нимь любовь и доконьчаньє, и дочєрь би свою за тебе 
даль, и любовь и доконьчаньє сь ньімь взяли єстє, и крєсть 
єстє цєловал-и (б. м. н., 1499 ВБ II, 448); 

в) (допоміжне дієслово у формі імперфекта) (6): а- 
по нашємь животв кто имєть бити господарь оу земли* 
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молдавскои о(т) братіи нашєхе или о(т) нашєго плємєнє 
или будь кто то йме шго бьіху нєпорушили нашєго данья 
(Сучава, 1407 Сові. І, 57); а по нашеме животе кто ймете 
бьіти господарь нашєи зємли... (тоть) що бьіхоу <нєпо>- 
роушиле нашєго данїя (Сучава, 1427 Сові. І, 197). 

7. (у складі пасивних форм) (710): Аще ли хто... сня 
предания отческая и повеления княжєния нашєго пере¬ 
ступите дерзнете... да казнится и оте Бога прокляте бу¬ 
дете (Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/УІ, 3); а дана єсть грамота 
оу бохури (Бохур, 1377 Р 24); А сє А пане бєнко староста 
галицький и снАтиньскии сведчю то своиме лнстоме каж- 
дому доброму кто на сей листе оузрить или перед кьіме 
будєть чтюне (Коломия, 1398 Р 57); Мьі ива(н) па(н) срем- 
скии а староста рускии вьізнавамьі тьім то листо(м)... ижє 
кролєвскиме приказаниєме седели єсм(ьі) на суде с тьгми 
паньї што суть далеи подписани (Львів, 1421 Р 93); И бла¬ 
гословляю вашу милость, что-бьі есте о томе опеканье 
имели, каке бьг церковь Божая и тоте попе никиме бьіли 
необидньї (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); а с певного ве- 
данья нашєго никдьі межи радою кролє(в)ства нашєго 
такова речь не бьгла гадана (Брест Куявськпй, 1447— 
1492 ЛКБВ).; Межи которьіми панми пань Миколаи Гри¬ 
мало, вижь господар А кроле єго милости, особно бьіл сесла- 
ньі, абьі оусьш сторонам била справедливосте, абьі одно 

смотрьгль (під Хотином, 1467 ВБ II, 297); блгоізволениеме 

мудртію бга оїїа всемогущаго по(д)писана бьість сия кап- 
ли<ца повєлені>еме великодержавного короля пресвет- 
лого казимира (Краків, 1478 ОБРИ 130); и коли есмьг прі- 
ехале до Станкова и нашоле есмьі тую клеть не запечатану 
ничиме... и скрьінка тая била не замкнена ве той клЬти 
(Вільна, 1498 АЛМ 163); па(к) кто се покоуси(т) пороушити 
того вьшієписаннаго нашєго даанЇА и потверж(д)єнЇА, та- 

ковїи да єсть прохлА(т) о(т) га ба и спса нашєго, іу ха (Ясси, 
1500 Сов і. 8. 231). 
ФОРМИ: інф. акт. бьіти, бити, бьітьт, бити, бьітї, биті, 

Ьуії, Ьїіу, Ьуїу 427 (1361 АСІ 6; 1393 Сові. II, 607; 1404 
Р 68; 1427 иіР«А» 450; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141; 1457 
Сов і. II, 810; 1462 ВБ II, 293; 1482 ВБ І, 264; 1491 Сові. 5. 
157; 1500 ВБ II, 176 і т. ін.); би(т), бит6 (1388Р 43; 1409 
Р 74; 1418 Р 89; 1466 А5 1, 60; 1495 БСКИ); бьггь 5 (1434 
Р 130; 1440 МіН. 208; XV ст. ВС 38 зв.; 1456 МіН. 214); 
як складова частина пасивних форм різних дієслів: бьіти, 
Ьуії (зламаньї, казнене і т. ін.) 61 (1388 ІРБ 103; 1415 
Р 87; 1424 Р 102; 1447—1492 ЛКБВ; 1451 АкЮЗР II, 106; 
1466 АЗ І, 60; 1475 АЗ І, 71; 1487 АЗ І, 86; 1492 АЗ III, 

23; 1499 АЗ І, 118 і т. ін.); бить (осоужене) 1 (XV ст. ВС 
30); 
теп. І ос. одн. єсми 6 (1457 Сові. II, 810; 1458 ОЖДМ; 

1460 ВБ І, 41; 1463 АЗ І, 56; 1481 ВБ II, 364; 1488 АЗ 
І, 241); єсме 3 (1449 Сові. II, 385; 1481 ВБ II, 358); єсмь 
І (1392—1393 РФВ 171); єсЖ(м) І (1434 Со5*. II, 675); як 
складова частина перфекта різних дієслів: єсми, есьми, 
уеашу 181 (1322 АрхЮЗР І/УІ, І; 1398 ДГПМ; 1427 Р 
108; 1432 ДГВІН; 1440 Р 142; 1455 Сові. II, 769; 1465 АЗ 
І, 57; 1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154; 1488 АЗ І, 242; 1500 ДГІЖН 
і т. ін.); єсмь, єсме 73 (1349 Р 3; 1385 Р 28; 1401 Р 64; 
1419 Р 90; 1429 Р 113; 1434 Р 130; 1446 Р 154; 1473 ЗНТШ 
V, 3; 1488 ВБ І, 347; 1491 Сові. 3. 156 і т. ін.); єсми, єсми 
7 (1386—1418 Р 35; 1443—1446 Р 147; 1451 АкЮЗР II, 
106; 1476 ВБ І, 211; 1498 АЛМ 163); єсмо 3 (1392 Сові. 
І, 8; 1451 АкЮЗР II, 106; 1500 ДПЖН); болг. сем 2 (1490 
ВБ І, 436); єме, ємь 2 (1386—1418 Р 35; 1492 ЗОЄ); у складі 
дієприслівникового звороту: дорадивши сА єсме 1 (1419 Р 
90); 2 ос. одн. єси (1496 ВБ II, 402); як складова частина 
перфекта різних дієслів: єси, еси, іе$і (писале і т, ін.) 
(1386—1418 Р 34; 1449 Сові. II, 385; 148І ВБ II, 365; 
1487 РИБ 434; 1489 РИБ 437; 1494 ВБ II, 387; 1495 ВМБС; 
1496 ВБ II, 401і, 1498 ВБ II, 409; 1499 ВБ II, 447 і т. ін.); 

у складі баж.-ум. сп. різних дієслів: єси, іе$і (1476 ВБ 
II, 337; 1484 ЯМ; 1487 АЛМ; 1488 РИБ 222; 1489 АКВ; 
1494 ВБ II, 387; 1496 ВБ II, 402; ПЧФГ 36; 1498 АЛРГ 
82 , 83 і т. ін.); у складі дієприслівникового звороту: еси 
пристрашивши (1495 РИБ 620; 1496 ПДСВВ); 3 ос. одн.. 
є(ст) 502 (1400 БІД«А» 433; 1404 ГМ; 1413 Р 83; 1422 
ДГОБ; 1433 Сові. II, 594; 1453 ПГОВ; 1462 Сові. Б. 10; 
1479 БС 140; 1488 Сові. 3. 128; 1500 Сові. 3. 234 і т. ін.); 
ест, есте 469 (1388 ІРБ 106; 1408 АкЮЗР 1, 6; 1424—1425 
БВАс 19; 1438 Б В Ас 27; 1449 Сові. II, 746; 1458 ВБ І, 
20; 1466 АЗ І, 62; 1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154; 1487 АЗ І, 86; 
1500 ДПЖН і т. ін.); єсть 109 (1377 Р 24; 1388 ІРБ 107; 
1408 Сові. II, 632; 1422 Р 98; І436 Сові. II, 706; 1447— 
1492 ЛКБВ; 1463 ВБ II, 295; 1479 ВАМ 62; 1489 ВБ І, 
377; 1500 ВБ II, 173 і т. ін.); є 5 (1411 Сові. І, 84; 1419 
БІД«А» 444; 1434 Я/Р«А» 463; 1470 ВБ І, 148; 1491 ВБ 
І, 449); есе 1 (1483 ВОРСР 178); як складова частина пас. 
форм різних дієслів: єст, єсте (оуставлєно і т. ін.) 34 (1388 
ІРБ 109; 1403 Р5; 1435 Сові. II, 679; 1448 Сові. II, 306; 
1460 ВБ II, 275; 1479 ВБ І, 222; 1487 ВБ І, 311; 1492 ВБ 
І, 510; 1497 ВБ II, 100; 1499 .45 І, 118 і т. ін.); є(ст) (при- 
вишєна і т. ін.) 34 (1401 ЗКЄ; 1415 Сові. І, 117; 1429 Сові. 
I, 249; 1439 Сові. II, 59; 1448 Сові. II, 300; 1453 Сові. II, 
466; 1458 МіН. Бос. 122; 1488 ДГСПМ; 1490 ДГСХМ; 
1496 ПСВВ 192 зв. і т. ін.); єсть (дана і т. ін.) 10 (1377 
Р 24; 1400 Сові. І, 37; 1433 Р 121; 1447—1492 ЛКБВ; бл. 1458 
Р 168; XV ст. ВС 19; СЯ 40; 1499 45 І, 118; 1500 Сові. 3. 
231); е (написано) 2 (1400 Сові. І, 27; 1430 ГВКЛ 7); як 
складова частина перфекта різних дієслів: єсть, сть (по- 
служиле і т. ін.) 14 (1361 АСІ 6; 1377 Р 24; 1378 Р 26; 
1391 Р 45; 1400 Р 61; 1424 Р 99, 100; 1447—1492 ЛКБВ; 
1499 45 І, 117); є(ст) 4 (1415 Сові. І, 122; 1436 Сові. II, 
701; 1437 Сові. І, 541; 1453 Сові. II, 765); єсте І (1438 БВАс 
27); у складі дієприслівникового звороту: єсть (видев єсмо 
і т. ін.) 2(1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 1484 ЯМ); єсте І (1484 
ЯМ); у складі баж.-ум. сп. різних дієслів: єсть І (1401 
АкВАК III, 2); / ос. мн. єсмо 7 (1433 ЗНТШ XXVI, 139; 
140; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1448 Сові. II, 733; 1449 Со5*. II, 
746; І484 ЯМ; 1485 ВБ II, 371); єсми 3 (1411 Р 76; 1448 
Сові. II, 738); єсми 2 (1457 Сові. II, 809; 1462 ВБ II, 284); 
смо І (1475 ВБ II, 336); єсмь І (1419 Р 90); як складова ча¬ 
стина пас. форм різних дієслів: (нєпринужєни) єсми І (1404 
Сов і. II, 625); єсмо (...нагабани) І (1448 Сові. II, 734); 
(обольщоньї) сми І (1447—1492 ЛКБВ); як складова части¬ 
на перфекта різних дієслів: єсми, єсмї, ! исми (дали 
і т. ін.) 1177 (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1393 Сові. І, ІЗ; 1400 
БІК«Ау> 433; 1420 Сові. І, 135; І436 Сові. І, 482; 1447 Сові. 
II, 282; 1465 ДГСОС; 1475 ВБ І, 204; 1488 ДГСПМ; 1500 
Сов і. 3. 234 і т. ін,); єсмо, есьмо 614 (1361 А 01 6; 1403 
ДГМ; 1412 Р 81; 1422 Р 98; 1444 АЗ І, 40; 1456 Сові. II, 
788; 1467 АЗ І, 63; 1478 ЗРМ; 1487 АМЛ; 1498 АрхЮЗР 
8/ІУ, 119; 1500 ДПЖН і т. ін.); єсмьі 579 (1352 Р 7; 1377 
Р 24; 1390 Р 176: 1400 Сові. І, 37; 1411 Р 80; 1421 Р 94; 
1437 Сові. І, 530; 1455 Р 150; 1462 ВБ І, 70; 1488 ДГСПМ; 
1500 Сові. 3. 230 і т. ін.); скорочена форма: смо 19 
(1430 ГВКЛ 8; 1471 0/Р«А» 527; МВСЗ; 1490 ВБ І, 420; 
1492 ВБ І, 510, 511; 1494 ВБ II, 35; 1495 ВБ II, 64; 1499 
ВБ II, 162; 1500 ВБ II, 173; 50 7); єсмь 12 (1395 Сові. 
11,612; 1403 ДГМ; 1407 Р 72; 1409 Сові. 1,64; 1412Б>/Р«А» 
440; 1419 Р 91; 1422 Р 97, 98; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, Ю, 11; 
1473 ЗНТШ V, 3); єсмь, ! єсємь 4 (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 
10; 1467 Сов і. 8. 69; 1479 В А М 62; ВБ І, 222); скорочена 
форма: сми, сьмьі 3 (1419 Р 90; 1430 ГВКЛ 8); сми І (1490 
ВБ І, 420); єсмА І (1459 Р 174); як складова частина діє¬ 
прислівникового звороту: єсмо (возрєвшє і т. ін.) 17 (1394 
Р 54; 1424 Р 99; 1444 АЗ І, 40; 1451 ДГШХ; 1459 
Р 174; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627; 1475 АЗ І, 70; 1491 АЗ 
І, 97; 1495 ВМБС; РИБ 620 і т. ін.); єсми 5 (1378 ЗНТШ 
ЬІ, 4; 1446 АЗ III, 5; 1450 АрхЮЗР 8/ІУ, 59; 1459—1460 
ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627); єсми 
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1 (1448 Сові. II, 738); єсмь 1 (1422 Р 98); як складова ча¬ 
стина баж.-ум. сп. різних дієслів: єсмо 3 (1448 Сові. II, 
733, 734); скорочена форма: смо 2 (1430 ГВКЛ 7; 1498 
АрхЮЗР І/VI, 3); 2 ос. мн. есте (1496 ПСВВ 192 зв.); як 
складова частина перфекта різних дієслів: єстє, ієстє 20 
(п. 1341 Р 2; 1401 ДІД; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139; 1447 
Сові. II, 732; 1480—1484 ВО II, 369; 1484 #М; 1496 Ви 

II, 405; 1498 ВО II, 409; 1499 ВО II, 448); є, єстє І (1447— 
1492 ЛКБВ); скорочена форма: стє 1 (1475 ВО II, 336); 
у складі баж.-ум. сп. різних дієслів: єстє 23 (1388 З Б 678; 
1433 ЗНТШ XXVI, 141; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1447— 
1492 ЛКБВ; 1480—1484 ВО II, 370; 1481 ВО II, 358; 
1484 РИБ 351; 1496 ПСВВ 192 зв.; 1498 ВО II, 409; 1499 
ВО II, 447 і т. ін.); скорочена форма: стє 2 (1435 Сові. II, 
692; 1447—1492 ЛКБВ); З ос. мн. сут, соуть 40 (1361 А 02 
6; 1413 01 48; 1434 Сові. II, 669; 1458 ВО І, 8; 1467 ВО 
I, 119; 1476 ВО І, 209; 1482 А8 І, 80; 1495 ВО II, 78; 1497 
ВО II, 98; 1499 А8 І, 118 і т. ін.); суть 35 (1322 АрхЮЗР 
І/УІ.З; 1370 Р 18; 1393 Сові. 11,607; 1400 Сові. 11,619; 1418 
Р 89; 1428 Р III, 1433—1443 АРМ; 1451 АкЮЗР II, 106; 
1462 ВО І, 52; 1488 ВО І, 355; 1499 ВО II, 162; 449 і т. ін.); 
су(т) 31 (1418 Р 89; 1425 Сові. І, 169; 1434 Р 130; 1442 
Сові. II, 101; 1453 Сові. II, 495; 1458 0/Р«Л» 512; 1474 
РГС; 1479 ОС 141; 1490 ОС 148; 1496 ПСВВ 192 зв. і т. ін.); 
Ісоу(д) І (XV ст. ВС 29 зв.); як складова частина пас. форм 
різних дієслів: соут (писаньї і т. ін.) 7 (1361 А 07. 6; 1434 
Сові. II, 666; 1436 Сов І. II, 702; 1495 ВО II, 63; 1499 ВО 
II, 154 , 422); соуть (сосланьї і т. ін.) 7 (1388 7.РБ 103; 
1421 Р 93; 1442 Сові. II, 88; 1467 ВО II, 297; XV ст. СЯ 
9 зв.; 1490 ОС 148); соу(т) (привьшєньї і т. ін.) 4 (1454 Р 
163; XV ст. ВС 20, 22; 1490 ОС 148); осЖжєньї ! соу(д) 1 
(XV ст. ВС 22); як складова частина перфекта різних 
дієслів: суть (прода(л) і т. ін.) З (1400 Сові. II, 619; 1409 
Р 74; 1421 Р 93); су(т), соу(т) 3 (1437 О/р № 8; 1453 Сові. 
II, 765); 52иНі І (1407 АрхЮЗР 8/1, 4); 1 ос. де. як скла¬ 
дова частина перфекта: єсва (1386 Р ЗО); 3 ос. де. як скла¬ 
дова частина перфекта: ста (1419 Р 91); 

релікти аориста І ос. одн. у складі баж.-ум. сп. різних 
дієслів і при сполучниках: бихь, бих 10 (1402 Сові II, 
623; 1404 Р 68; 1440—1492 АкЮЗР II, 105; 1445 АкЮЗР 
I, 17; 1466 АЗ І, 60; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20; 1481 
Вй II, 358; 1482 АЗ І, 81; 1495 АЛМ 83; 1496 ВО II, 402); 
З ос. одн. 6б (1491 ВО І, 464); як складова частина пасивної 
форми різних дієслів: пописана бьість (1478 ОБРИ 130); 
6ьі(с) (1341 ОБРИ 75; 1470 ОБРН 129); релікт аориста 
у складі баж.-ум. сп. різних дієслів: бьі(х) (1457 Сові. II, 
810); ї ос. мн. бьіхо(м) (1456 ЗСФ); релікт аориста у складі 
баж.-ум. сп. різних дієслів і при сполучниках: бьіхо(м), 
бихомь 50 (п. 1341 Р 2; 1388 Р 37: 1407 Сові. II, 629; 
1421 Сові. І, 142; 1433 ЗНТШ БХХУІ, 139—140; 1448 
Сові. II, 738; 1456 ЗСФ; 1462 ВО II, 292; 1470 ВО І, 140; 
1485 ВО II, 372 і т. ін.); бьіхмо, бьіхьмо, бихмо Зі (1422 
Р 97; 1436 Сов і. II, 707; 1473 АохЮЗР 8/ІУ, 102; 1485 ВО 
II, 371; 1489 АКВ; 1491 АЗ і' 94; 1497 РИБ 683; 1498 
ДГПМ; 1500 АСД II, № 3 і т. ін.); бихми, бихми 4 (1448 
Сові. II, 305; 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); бьі(х) 
2 (1457 Сові. II, 809; 1493 ОПВВ 152); бихомо І (1388 
Р 37); 3 ос. мн, бьішє (1491 ВО І, 463); 

імп. у складі баж.-ум. сп. різних дієслів, 3 ос. одн.: 
бихоу (1427 Сові. І, 197); 3 ос. мн. биху (1407 Сові. І, 57; 
1411 В/Я«Л» 439; МіН. АІЬ\ 1412 ОІВ«А» 440; 1414 Сові. 
І П2); 
перф. і ос. одн. ч. бил єсми І (1485—1500 АЗ І, 120); 

бьїль (1498 АЛМ 163); як складова частина пперф. інших 
дієслів: єсмь... биль І (1392—1393 РФВ, 170); есми биль 
,1 (1451 АкЮЗР II, 106); (штом) бьіл (узяль) І (XV ст. 
АрхЮЗР 8/ІУ, 29); як складова частина пперф. різних 
дієслів баж.-ум. сп.: абихь (переималь) биль І (1495 АЛМ 
83); 3 ос. одн. ч. биль, бьіль, биль, биль, бьі(л) 294 (1359 Р 

10; 1401 Р 66; 1408 Сові. І, 61; 1422 ДГОБ; 1433 ЗНТШ 
СХХУІ, 139; 1442 Сові. II, 93; 1454 АЗ III, 10; 1466 АЗ 
І, 61; 1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154; 1489 АЗ І, 89; 1500 ДПЖН 
і т. ін.); є(ст) бьіль, є(ст) бьіль 2 (1414 О/Д« А» 441; 1415 
Сові. І, 116); єст бьіл І (1468 ВО II, 301); є бьіль (1497 
ОН. 3.); як складова частина пасивних форм різних дієслів: 
биль, бил, биль (кагап, зламан і т. ін.) (1388 2,РЕ 105, 
107; 1467 ВО 11,297; XV ст. СЯ39 зв., 41 зв.; 1473 АрхЮЗР 
8/1V, 102); як складова частина пасивних форм різних діє¬ 
слів баж.-ум. сп.: (щоби прошчень і т. ін.) бил, биль 
9 (1407 Сов і. І, 57; 1408 Сові. І, 61; 1409 0/Р«Л» 437- 
1411 МіН. АІЬ.; 1423 0/Р«Л» 447; 1470 ВО І, 140; XV ст. 
ВС ІЗ; 1499 ВО II, 424); ЬуІЬу (паібеп) 4 (1388 ІРЬ 105, 
106, 108); би би(л) (проклАть) 1 (1411 Сові. І, 95); як скла¬ 
дова частина пперф. різних дієслів: биль, биль 32 (1375 
Р 20; 1386 Р ЗІ; 1401 АкВАК ПІ, 2; 1434 Р 130; 1435 Р 
132; 1448 Сові. II, 353; 1453 0/р«Л» 503; 1482 АЗ І, 79; 
1495 РИБ 602; 1499 ПИ № 3 і т. ін.); бил 3 (1475 ВИ І, 
206; 1480 ВИ І, 237; 1484 ВИ І, 286); у складі баж.-ум. сп. 
різних дієслів: щоби не давал бил (1470 ВО І, 140); 3 ос. 
одн. ж. била 22 П418 Сові. І. 127: 1437 Сові. І. 541: 1442 
Сов і. II, 87; бл. 1458 Р 168; 1462 ВО І, 66; 1472 ОУР«Л» 
528; 1488 АЗ І, 242; 1489 РИБ 437; 1495 РИБ 560; 1499 
ВО II, 166 і т. ін.); била 6 (1466 ВО І, 106; 1483 ВО І, 
275; 1489 ВО І, 367; 1490 ВО І, 442; 1497 Сові. 3. 212); 
як складова частина пасивних форм різних дієслів: била 
(записана, незамкнена і т. ін.) 10 (1447—1492 ЛКБВ; 
1495 ВМБС; XV ст. ВС 10, 12, 20; 1498 АЛМ 163); як 
складова частина пперф. різних дієслів: била, била 6 (1436 
Сов і. II, 706; 1445 Р 150; бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.; 1478 АЗ 
III, 17; 1494 АЛМ 54; 1499 ВО II, 147); била І (1491 ВО 
І, 459); у складі баж.-ум. сп. різних дієслів, пасивна форма: 
би, аби і т. ін. била, Ьуіа (^гіаіа, записана) 3 (1388 2РБ 
104; 1495 ВМБС; РИБ 620); 3 ос. одн. с. било 92 (1349 Р 
3; 1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1393 Р 52; 1424 Р 106; 1435 Р 132; 
1449 АЛМ 8; 1463 АЗ І, 55; 1481 ВИ II, 365; 1491 АЗ І, 
95; 1500 АСД II, № 4 і т. ін.); било 7 (1435 Сові. II, 695; 
1491 ВИ І, 451, 452; 1492 Сові. 3. 161; 1494 ВО II, 37; 
1495 Ви II, 63); єст било 1 (1462 Ви II, 285); будеть било 
1 (1495 АЛМ 88); як складова частина пасивних форм різ¬ 
них дієслів: било (визнано, дано і т. ін.) 6 (1422 Р 98; 
1433 Р 120; 1456 Сові. II, 790; 1460 ВО II, 274; 1482— 
1491 АрхЮЗР 7/И, 10; 1494—1495 АЛРГ 59); у складі 
баж.-ум. сп. різних дієслів, пасивна форма: аби... о(т)нА- 
ло (!) било І (1408 Сові. І, 61); 1 ос. мн. били єсмо, єсмо 
... били 4 (1446 Р 154; 1447—1492 ЛКБВ; 1489 РИБ 431, 
432); билисмо І (1430 ГВКЛ 7); як складова частина пперф. 
різних дієслів: били єсмо, єсмо били 10 (1388 Р 43; 1433 
Р 124; 1445 Р 150; 1447—1492 ЛКБВ; 1487 РИБ 227; 
1489 АКВ; 1495 БСКИ; 1496 ВИ II, 401; XV ст. СГЧА; 
1498 ВО II, 409); єсмо били І (1491 ВО І, 452); бьіли єсми, 
єсми били 2 (1411 Р 77; 1458 Сові. II, 815); єсми били 1 
(1479 ВО II, 351); ми били 3 (1489 РИБ 433, 437); у складі 
баж.-ум. сп. різних дієслів: би єсмо били 1 (1447—1492 
ЛКБВ); 2 ос. мн. як складова частина пперф. різних діє¬ 
слів: били єстє 2 (1484 ЯМ); у складі баж.-ум. сп. різних 
дієслів: ижби... єстє... били 1 (1447—1492 ЛКБВ); 3 ос. мн. 
бьіли, били 167 (1361 АСІ 6; 1389 РЕА І, 28; 1392—1393 
РФВ 170; 1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 1421 Р 96; 1430 Р 116; 
1451 АЗ І, 44; 1467 АЗ І, 63; 1488 АЗ І, 88; 1500 ДПЖН 
1 т. ін.); били 35 (1459 ВО І, 35; 1460 Сові. 3. 34; 1463 ВО 
І, 74; 1464 ОІД«А» 517; 1467 ВО І, 123; 1470 ВО І, 151; 
1480 ВО 1,241; 1485 ВО 11,371; 1487 АЗ І, 87; 1500 Сові. 3. 
234 і т. ін.); боули І (1473 ЗНТШ V, 3); соут били 1 (1468 
Ви II, ЗО і); била 1 (1445 Сові. II, 212); як складова частина 
пасивних форм різних дієслів: били (забитьі і т. ін.) 4 (1468 
ВО II, ЗОЇ; XV ст. ВС 25, 33; 1496 ПДСВВ); били (дани) 
2 (1490 ОС 147, 148); (таяя (!) права... пріиманьї) била 
(XV ст. ВС 10); як складова частина пперф. різних дієслів: 
били, Ьуіі (1411 Р 76; 1433 Р 123; ЗНТШ БХХУІ, 140, 
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141; 1437 Сові. І, 541; 1447—1492 ЛКБВ; 1457 Сові. II, 
809; 1475 ВИ І, 199; 1499 ВИ II, 130, 162); у складі баж 
ум, сп. різних дієслів: бь били (1447—1492 ЛКБВ); у складі 
баж.-ум. сп. різних дієслів у пасивній формі: били, бьільї 
(потвєржєньї, захованні і т. ін.) (1389 РЕА І, 26; 1424 Р 
99: 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1448 Сові. II, 734: XV ст. ВС 
НІ 34; 1496 ПДВКА 61); 
майб. 1 ос. одн. буду 3 (1352 Р 6; 1400 Сові. II, 619; 

XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 28); хочю бить 1 (1434 Р 131); 
хочю бити 1 (1436 Сові. II, 698); у складі майб. інших діє- 
слів: боудоу, буду (1484 #ЛЇ;1495 АЛМ 84);2 ос. одн. будешь 
(1487 РИБ 435); у складі майб. інших дієслів: боудєшь 
(1484 ЯМ; 1492—1493 ПВФЧ; 1494 ВИ II, 387); 3 ос. одн. 
боудєть, бждєть, бьдєть, І боудєто, бьдєт, боудАт 350 
(1401 ДІД; 1414 Сові. І, 112; 1429 ДГОБК; 1443 Р 145; 
1451 АЗ І, 44; 1468 ВБ II, 301; 1476 ВБ І, 217; 1490 АЗ 
І, 92; 1495 АЛМ 88; 1500 АСД II, № 3 і т. ін.); будє(т), 
будь(т), бЖдє(т), бьдє(т), ї бодє(т) 202 (1388 Р 39; 1415 
Р 87; 1424 Р 99; 1437 Сові. 1,516; 1449 Сові. II, 391; 1459 
Сові. 3. 22; 1467 МіН. Бос. 126; 1476 ВБ І, 212; 1490 Сові. 3. 
142; 1500 Сові. 3. 234 і т. ін.); будєть, бЖдєть 139 (1352 Р 
6; 1387 СП № 12; 1400 Сові. І, 37; 1421 Р 95; 1433 Р 124; 
1451 Р 156; 1464 ВБ 1,83; 1475 АЗ І, 70; 1487 АМЛ; 1490 
ЗХП 136; 1500 ВБ II, 173 і т. ін.); имєть бити, имєть 
бьти, имє(т) бити, имаєть бити, имееть бить, име(т) бити 
12 (1403 Р5; 1409 Сові. І, 70; 1411 БІР«А» 439; Сові. І, 95; 
МіН. АІЬ.; 1412 Б ІД*А* 440; 1419 ШР«Л» 444; 1428 Сові. 
І, 202, 207; 1435 Сові. II, 692; XV ст. ВС 30 зв., 34 зв.); 
буде 8 (1404 Р 68; 1418 Р 89; 1424 Р 104; 1433 Сові. II, 
653; 1448 Р 148; 1460 Сові. 3. 40; 1466 ВБ І, 95; 1499 
АСД VI, 2); боуд І (1460 ВБ II, 276); як складова частина 
пасивних форм різних дієслів: боудє(т) (ранєн, жалован 
1 т. ін.) 44 (1422 Сові. І, 150; 1429 455; XV ст. 
ВС 6 зв., 17 зв., 22 зв., 25 зв., 36 зв.; СЯ 43 зв.; 1455 
Сові. II, 531 і т. ін.); будєть, Ьибеі’ (чтюнь, позвана і т. ін.) 
ЗО (1388 ЕРЕ 104; 1398 Р 57; 1435 Сові. II, 689; XV ст. ВС 
6,6 зв., 10 зв., 15 зв., 19 зв., 26 зв., 38 і т. ін.); будєть, 
бЖдєть, боудєт (прокдать) 6 (1322 АрхЮЗР І/VI, 3; 1435 
або 1436 Сові. І, 495; 1438 472; 1439 Сові. II, 32; 
1454 Сові. II, 502; 1499 ВБ II, 149); як складова частина 
майб. І майб. 11 різних дієслів: боудє(т) 22 (1432 Сові. І, 343; 
1447—1492 ЛКНКВ; 1452 ШР«Л» 500; 1454 Р 163; 1457 
Сові. II, 810; 1472 £/Р«Л» 530; 1479 БС 140; XV ст. ВС 
15; СЯ 9 зв.; 1496 ПДВКА і т. ін.); боудєт, бьдєт, бЖдєть 
20 (1388 ЕРБ 104; 1445 Сові. II, 726; 1454 Сові. II, 501; 
1462 ВБ І, 70; 1470 ВБ І, 140; 1488 АЗ І, 88; 1496 АЛРГ 
69; 1498 АЛМ 169; ГВКОО; 1499 АЗ І, 118 і т. ін.); будєть 
20 (1352 Р 6; 1377 Р 24; 1442 Сові. II, 719; 1447—1492 
ЛКБВ; 1451 АкЮЗР І, 106; 1488 РИБ 222; 1495 РИБ 
601; 1496 АЛРГ 71; 1498 ВБ II, 413; XV ст. ВС ІЗ зв.; 
1499 РИБ 776 і т. ін.); як складова частина майб, різних 
дієслів у баж.-ум. сп.: хто би... слухати... боудє(т) хоть(в) 
(1459 Р 171); 1 ос. мн. хочємь бити, хочеми бити, сНостош 
Ьуіі 5 (1388 ІРІ 106; Р 39; 1392—1393 РФВ 171; 1411 
Сові. II, 638; 1436 Сові. II, 698); будємь 5 (1455 Сові. II, 
774; 1487 РИБ 435; 1489 РИБ 438; XV ст. ВС 12 зв.; 1499 
ВБ II, 423); будемо 2 (1438 Р 140; 1488 ВБ І, 356); имаємь 
би(т) 1 (1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.); у складі 
майб. різних дієслів: будємь, будумь 26 (1388 Р 41; 1411 
Сові. II, 638; 1442 Сові. II, 716; 1447—1492 ЛКНКВ; 
1456 ПМВП; 1457 Сові. II, 809; 1468 ВБ II, 306; 1480— 
1484 ВБ II, 370; 1499 АЗ І, 118; ВБ II, 420 і т. ін); боудємо 
2 (1485 ВБ II, 372; 1496 ВБ II, 405); 2 ос. мн. боудєтє 
(1447—1492 ЛКБВ); у складі майб, різних дієслів: будете 
(1447 Сові. II, 732); 3 ос. мн. будуть 15 (1395 Сові. II, 610; 
1408 Сові. II, 633; 1433 Р 125; 1433—1443 АРМ; 1442 
Сові. II, 719; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102; 1496 ОПВВД; 
XV ст. ВС 14; 1499 АСД VI, 3 і т. іи.); боудоуть, боудоут 
5 (1429 Сові. І, 280; 1434 Сові. II, 670; 1436 Сові. II, 701; 
1445 Сові. 11, 726; 1489 АЗ І, 89); боудоу(т) 5 (1390 Р 175; 

1425 Сові. І, 168; 1449 Сові. II, 391; XV ст. ВС 17; 1459 
БІД«А» 514); иму(т) бити, 1 иму(т) би 2 (1453 Сові. II, 
461); боудоуть бити 1 (XV ст. ВС 24 з в.); як складова части¬ 
на пасивних форм різних дієслів: будут (званьг) І (1499 
АЗ І, 118); боудоуть (проданьї і т. ін.) 12 (XV ст. ВС 15, 
16, 18, 25 зв., 29 зв., 33, 33 зв., 35, 36; 1494 ВБ II, 387); 
боудоу(т) (прокльть і т. ін.) 2 (1439 Сові. II, 60;'1454 Сові. 
II, 513); у складі майб. і майб. 11 різних дієслів: будуть 
13 (1392—1393 РФВ 170; 1438 Р 140; 1451 АкЮЗР II, 106; 
1456 Я/Р«Л» 511; бл. 1471 ЛКЗ 91, 91 зв., 92 зв.; 1487 
АМЛ; 1488 ВБ І, 342; 1495 В. Соб.; РИБ 602; 1496 ПСВВ 
192 зв.); будуть, боудоут 11 (1401 АкВАК 111, 2; 1429 Сові. 
І, 258; 1458 МіН. Бос. 122; 1466 ВБ І, 96; 1490 ВБ І, 420; 
1495 ВБ II, 64; 1498 ГВКОО; 1499 АЗ І, 118, ВБ II, 420); 
боудоу(т) 2 (1448 Сові. II, 737; 1495 ВМЗД); 

баж.-ум. сп. 2 ос. одн. ч. би єси... бьі(л) 4 (1487 АМЛ; 
РИБ 227; 1492—1493 ПВФЧ; 1498 АЛРГ 83); бьі(л) бьі 
єси І (1489 А Мі В); 3 ос. одн. ч. аби (аби, а ж би, ач би) 
биль, биль, бил(ь> ІЗ (1388 Р 43; 1402 Сові. II, 623; 1435 
Сові. II, 678; 1446 Сові. II, 238; 1451 Сові. II, 403; 1456 
ЗСФ; 1457 Сов і. II, 610; 1462 ВБ II, 284; 1493 ОПВВ 
152; 1496 ОПВВД); щоби (щоби, штобьі) биль, биль 10 
(1407 Сов і. І, 57; 1409 Я/Р«Л» 437; 1411 МіН. АІЬ. 1439 
Сов і. II, 46, 59; 1441 ШР«Л» 477; 1443 Сові. II, 155; 1448 
ШР«Л» 491; 1458 ВБ II, 262; 1469 ВБ І, 138); би биль 
3 (1434 Сов і. II, 666; 1498 ВБ II, 409; 1499 ВБ II, 447); 
биль би 1 (1494 ВБ II, 387); ї бил ви І (1462 ВБ II, 285); 
и(ж) бьі... бьі(д) І (1496 ВМКФС); як складова частина, 
пасивних форм різних дієслів: штоби биль (проклдть. 
5 (1407 Сові. І, 57; 1408 Сові. І, 61; 1409 £/Р«Л» 437, 
1411 Сов і. І, 95; МіН. АІЬ.); ЬуІЬу (рог\уап і т. ін.) 4 (1388 
ЕРБ 105, 106, 108); ж. щоби (чтоб, што би) била, била 
4 (1426 ВАМ 21; 1452 Сові. II, 760; 1454 Сові. II, 501; 
1471 ВБ І, 164); аби била, била, Ьуіа 4 (1467 ВБ II, 297; 
1470 АЗ І, 67; XV ст. ВС 14; 1494 ВБ II, 389); бн (Ьу) 
била, Ьуіа 2 (1388 ЕР Б 106; 1447—1492 ЛКБВ); била би 
1 (1463 АЗ І, 55); коли би била 1 (1408 АкЮЗР І, 6); аж 
би била І (1467 ВБ II, 297); іеіЛїіЬу... ЬуЬ І (1388 ЕРІ 
107); с. щоби (щоби, штобь, штоби) било, било 20 (1423 
Сов і. І, 156; 1433 Сові. І, 361; 1447 Сові. II, 289; 1449 
Сові. II, 743; 1455 Сові. II, 771; 1458 ВБ II, 262; XV ст. 
ВС II; 1469 ВБ І, 138; 1470 АЗ І, 67; 1495 АЛМ 83 і т. ін.); 
аби било, било ІЗ (1392—1393 РФВ 171; 1435 Р 134; 
1453 Сові. II, 766; 1456 Сові. II, 582; 789; 1462 ВБ І, 55; 
1463 АЗ І, 55; 1489 АМВ; XVст. ВС 15; 1498 ВБ II, 412); 
би било 7 (1433 ЗНТШ [.XXVI, 141; 1448 Сові. II, 734; 
1462 ВБ II, 285; 1484 ЯМ; 1495 АЛМ; 1498 ВБ II, 410, 
412); било би 2 (1435 Р 134; 1496 ПСВВ 192 зв.); где би... 
било 1 (1462 ВБ II, 284); даби... било 1 (XV ст. ВС 25); 
какь би... било і (1496 ПЧФГ 36); кдє би... било І (1434 
Сов і. II, 664); коли би било І (1462 ВБ II, 284); пак ли 
би... било 1 (1435 Р 134); хот би... било 1 (1484 ЯМ); 
як складова частина пасивної форми дієслова; би било 
(оуведено) 1 (1495 БСКИ); 1 ос. мн. абихмо (абихомь, 
ач бихомь) били II (1433 Р 121; 1439 Сові. II, 714; 1453 
Сові. II, 765, 766; 1462 ВБ II, 292; 1468 ВБ II, ЗОЇ; 1494 
ВБ II, 387; 1496 ПДСВВ; 1499 ВБ II, 420); бьіли бихом 
2 (1447—1492 ЛКБВ; 1499 ВБ 11,424); бихь били 1 (1494 
ВБ II, 387); як складова частина пасивної форми дієслова: 
що бьіхо(м) били (осажєни) 1 (1435 Сові. II, 679); 2 ос. мн. 
аби есте били (1496 ПСВВ 192 зв.); З ос. мн. щоби (што 
би) били, били 10 (1423 Сові. І, 154; 1425 Сові. І, 173; 
1438 Сові. II, 7; 1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 759, 
760; 1454 Сові, II, 509; 1457 Р 166; 1470 ВБ 1, 140); аби 
(аби) били, били, били 5 (1453 Сові. II, 494; 1457 ВП І, 
4; 1462 ВБ II, 289; XV ст. ВС 34 зв.; 1476 ВБ II, 337); 
били би 1 (1499 АЗ І, 117); як складова частина пасивної 
форми дієслова; ЬуІіЬу (\ууто\уепі) І (1388 ЕР Б 103); Ьу 
Ьуіі... (газіатепу) І (1388 ЕР Б 103); 

нак. сп. 2 ос. одн. боу(д) (1449 Сові. II, 385); 3 ос. одн. 
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у формі теперішнього часу: да єст, єсть 417 (1400 Сові. 
І, 27; 1412 ОШ» 440; 1440 ОВАс. ЗІ; 1459 ВО І, 27; 
1470 ви І, 150; 1479 ВО І, 221; 1487 ВО І, 517; 1490 ВО 
І, 437; 1495 ВАМ 71; 1500 ВО II, 175 і т. ін.); да є(ст) 
219 (1409 Сові. 1, 64; 1423 Сові. І, 157; 1431 Сові. І, 325; 
1443 ПГСММ; 1455 Сові. II, 531; 1466 П/Р«Л» 519; 1475 
Сові. О. 3; 1483 Сові. 3. 122; 1490 ДГСХМ; 1500 Сові. 3. 
234 і т. ін.); Да єсть 34 (1400 Сові. І, 37; 1420 Сові. І, 135; 
1456 МІН. 213; 1471 П/Р«А» 527; І479 Ви 1,228; 1481 ГПМ; 
1488 ДГСПМ; 1490 ВО І, 392, 442; 1497 Сові. 3. 223; 
1500 Сов і. 3. 231 і т. ін.); да є 3 (1466 ВО І, 106; 1479 ОС 
141; 1486 ОС 144); як складова частина пасивних форм 
різних дієслів: да є(ст) (проклАть) 31 (1415 Сові. І, 116; 
1429 Сов і. І, 249; 1435 П/Р«А» 465; Сові. II, 682; 1440 
МІН. 208; 1449 Сові. II, 392; 1455 Сові. II, 564; 1488 
ДГСПМ; 1496 ПСВВ 192 зв. і т. ін.); да єст (проклАть) 
24 (1403 Р5 338; 1435 Сові. II, 679; 1448 Сові. II, 306; 
1457 ВО 1, 5; 1460 ОЩ«А» 515; 1479 ВП І, 222; 1487 Ви 
I, 311, 313; 1489 Ви І, 378; 1490 ВП І, 421, 437; 1499 Ви 
II, 155 і т. ін.); да єсть (проклєть) 2 (1400 Сові. І, 37; 1500 
Сові. 3. 231); да є (проклять) І (1400 Сові. І, 27); у формі 
майбутнього часу: да боудє(т), бЖдє(т) 36 (1411 Сові. І, 84; 
1422 Сові. 1, 150; 1428 Сові. І, 228; 1433 Сові. І, 361; 1437 
Сові. І, 520; 1445 Сові. II, 212; 1448 Сові. II, 741; 1455 
Сові. II, 772; 1479 ПС 141 і т. ін.); да боудєт, бЖдєть 32 
(1424 Сові. II, 593; 1429 Сові. І, 239; 1433 Сові. II, 594; 
1441 ПВАс. 40; 1443 Сові. II, 144; 1448 Сові. II, 305; 1457 
ВО І, 4; 1462 Ви І, 52; 1476 Ви І, 211; 1499 ВО II, 149 
і т. ін.); да боудєть 11 (1415 Сові. І, 116; 1424 Сові. II, 956; 
1432 Сові. І, 327, 338; 1435 Сові. II, 689; 1437 Сові. І, 529; 
1439 Сов і. II, 35; 1442 Сові. II, 716; XV ст. ДГВІС; 1462 
ВО І, 70; 1473 Ви І, 184); будь, бу(д) 3 (1391 Р 45; 1393 
Р 52; 1412 Р 81); боуди І (1446 Р 154); да боуди 1 (1481 
ГПМ)\ форма нак. сп. у сполученні з х о т А: хотА. боуд... 
хотА иє боудь, хоті; боуд... хоті; не буд 4 (1456 Сові. II, 
790; 1460 ВО II, 275); як складова частина пасивних форм 
різних дієслів: да боудєт, бьдєть, бждєть (проклАть) 6 (1322 
АрхЮЗР 1/ІУ, 3; 1435 — 1436 Сові. І, 495; 1438 ОіР«А» 
472; 1439 Сові. II, 32; 1454 Сові. II, 502; 1499 Ви II, 149); 
да будє(т), бьдє(т) (проклвгь) 3 (1422 ОІП № 35; 
1429 иіркА» 455; 1455 Сові. II, 531); да боудєть (про¬ 
клАть) 2 (1435 Сові. II, 689); І ос. мн. да смо (1499 Ви 
II, 442); 2 ос. мн. будтє (1341 Р 2; 1392—1393 РФВ 
171); 3 ос. мн. у формі теперішнього часу: да соуть 14 
(1454 Сов і. II, 517; 1458 ВО І, 20; 1459 ВО І, 32; 1462 Ви 
1, 67; 1487 ВО І, 517; 1489 ВО І, 373; 1491 Ви І, 453; 1495 
ВО II, 59; 1497 Ви II, 107; 1498 ВО II, 126 і т. ін.); да 
соу(т) 8 (1435 Сові. II, 695; 1456 ГПХМ; 145ЬПГСММЦ; 
1479 Сові. 3. 98; 1490Соз/.5. 141; 1490ПС 148; 1491 Сові.З. 
156); да соуть 6 (1465 Й/р«Л» 518; 1486 ОС 144; 1490 Ви 
1, 404; 1495 ПГВСР; 1499 Ви II, 163; 1500 ВО II, 173); 
як складова частина пасивної форми різних дієслів: да 
соут (отворєни) (1499 ВО II, 422); у формі майбутнього 
часу: да боудоуть 3 (1434 0/Р«Л» 464; 1437 Сові. І, 541; 
1443 Сові. II, 126); да боудоу(т) 3 (1443 Сові. II, 128; 1444 
0/Р«Л» 481; 1456 ГПХМ)\ да боудоуть І (1404 ГМ)\ 
як складова частина пасивної форми різних дієслів: да боу- 
доу(т) (проклять (!) (1439 Сові. II, 60); 
дієприкм. акт. теп. наз. одн. ч. боудоучии 2 (1467 СП 

X? 13; 1490 Пам.)\ сущь І (1388 Р 38); род. одн. ч. будучого 
(1499 Л5 І, 117); дав. одн. ч. боудоучємоу 3 (1467 СП № 13; 
1490 Пам.)\ боудоучомоу 2 (1452 Р 161; 1490 Пам.)\ боудоу- 
чомь І (145] Р 159); наз. мн. будучій, будучий 4 (1430 
АрхЮЗР 8/IV, 8; 1451 Р 156; 1486 АкЮЗР І, 295; 1499 
ВО II, 419); будучіе, будучие 4 (1437 АЗ І, 34; 1445 АкЮЗР 
І, 18; 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, ІЗ; 1446 АкЮЗР І, 18); 
будущии 2 (1433 Р 119; 1438 Р 138); Ьибисгі 1 (1388 7РЕ 
109); боудоучиі 1 (1448 Сові. II, 738); будущєи І (1423 
Сові. І, 143); род. мн. будучи(х) (1395 Сові. II, 612); дав. мн. 
будучими боудоучим, будучи(м) 13 (1393 Сові. II, 607; 

1451 Р 156; 1485 ВО II, 371; 1487 АЗ І, 240; 1488 АЗ І, 
241; 1496 АЗ І, 244; 1497 АЗ І, 112; 2-а пол. XV ст. СПС; 
1499 АЗ і, 117, ВО II, 425); будущимь 4 (1421 Р 93; 1445 
Р 150); будуцимь 1 (1393 Сові. II, 607); сущимь І (1440 
АрхЮЗР 1/УІ, 5); знах. мн. боудоучи (1462 ВО II, 284); 
ор. мн. боудоучими (1459 Р 172); акт. мин. наз. одн. ч. 
бьі(в)ши(и) 1 (XV ст. ВОРСР 179); бившьги І (1467 ВО 
I, 122); род. одн. ч. бьівшаго 7 (1443 ВАМ 41; Сові. II, 
120; 1445 Сові. II, 212; 1454 ПГПММ; 1458 ВО І, 25; 
1459 ВО І, 28; 1495 ВО II, 57); бившаго 4 (1439 Сові. II, 
52; 1443 ВАМ 41; 1457 БО 1,4; 1495 ВО II, 57); знах. одн. ч. 
бьівшєго (1468 ВО II, 302); дав. одн. ж. бьівшои 1 (1421 
Сові. І, 142); бьівшєи 1 (1421 Сові. І, 142); род. мн. бивших 
З (1446 Р 154; 1455 Сові. II, 774; 1462 ВО II, 292); бьілмхь 
1 (1389 РЕА І, 27); дав. мн. бьівшимь (1468 ВО II, ЗОЇ; 1487 
АЗ І, 86); 

дієприсл. одноч. будучи (1322 АрхЮЗР 1/УІ, І; 1438 Р 140; 
1487 АЗ І, 239, 240; 1488 АЗ І, 241; 1489 АЗ І, 89; 1495 
АЛМ 83; XV ст. ВС 14 зв., 21 зв., 32 зв.; 1499 АСД VI, 2); 
будучи єсмо (1467 АЗ І, 63; 1469 АЗ І, 64; 1488 АЗ І, 241). 
Див. ще *БЬ1ВАТИ. 
1 БЬІТИ2 (ВЬІТИ) (1): И да єст нам слободно и добро- 

волно из их милости зємлАх опєт бьіти (!) и дсбьівати на- 
шю очизноу землю молдавскоую (Гирлов, 1499 ВО II, 422). 
Див. ВЬІИТИ. 
*БЬІТЛЄНІЄ с. (І) (стч. Ьуіеіпозі/Ьуіебіпозі, стп. Ьусі- 

Іепіе) репутація: Оуставлдємь з ра(до)ю наши(х) пано(в) 
колїжь которьш рьїцєрь, алюбо которьіи шлА(х)тньій (!) 

члвкь нє боудєть пєрєсоудомь оважонь алюбо ожалова(н) 
о злодейство, алюбо о разбои, а боудє(т) однова длА єго 
добро(г) бьітленїя имєєтсА своєю роукою о(т)присА(ч) и 
очистіть (XV ст. ВС 26 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. бьітлєнія (XV ст. ВС 26 зв.). 
БЬІТНОСТЬ ж. (І) (стч. Ьуіпозі, стп. "Ьуіпозс) перебу¬ 

вання: О пане(х) алюбо о панна(х) которьіи(ж) позьівають 
ко(г) алюбо которьш Панєи и панень бьітность длА крє- 
постї (!) и(х) вьінєтьі соуть о(т) збора лю(д)ска(г) и моузь- 
кого, абьі нє мєлі оутїскоу музьско(г) (XV ст, ВС 12). 
ФОРМИ: наз. одн. бьітность (XV ст. ВС 12). 
БЬІТЬВАРЬ ч. (3) вид тканини, що вироблялася в місті 

Битвар, в Угорщині: а мьіто имаю(т) платити о(т) одного 

постава колонію по ві гро(ш) а о(т) лєоубїю по иі гроши, 
а бьітьварь по й, а чє(х) по д гро(ш) (Баслуй, 1449 Сові. 
II, 743); А мьіто имають платити от єдиного вига... а от 
Леоубїа по осмьнадєснтє гроши, а Бьітьварь по й, а Чех 
по д грош(и) (Сучава, 1458 ВО II, 261—262). 
ФОРМИ: наз. одн. бьітьварь (1449 Сові. II, 743; 1452 

Сові. 11, 759; 1458 ВО II, 262). 
*БЬІШКОВИЧИ мн. (І) (назва села в Перемишльській 

землі) Бісковичі: пришодьши пере (!) наше обличьє... 

фанасии влдка пєремьішльскии... продаль єсть оу бьішко- 
вичихь два дворища пану яшкови испрувьскому (Пере¬ 
мишль, 1391 Р 45). 
ФОРМИ: місц. оу бьішковичихь (1391 Р 45). 
*БЬ1ШКУВГЬСКИИ прикм. (1): пришодьши пере (!) на¬ 

ше обличьє... фанасии влдка пєрємьішльскии... продаль 
єсть оу бьішковичихь два дворища ... со вснми оужитки 
што му прислуша (1) оу бьішкувьскуи граници (Перемишль, 
1391 Р 45). 
ФОРМИ: місц. одн. ж. оу бьішкувьскуи (1391 Р 45). 
Пор. *БЬШІКОВИЧИ. 
*БЬ1ШОВЬ див. БИШОВ. 
*БЬЛИЖНИИ див. БЛИЖНІЙ. 
*БЬЛИЖЬНИИ див. БЛИЖНІЙ. 
ЕЬЛОІПЬ див. БЬЛОШ. 
*Б1;ГЛ€ЦЬ ч. (І) утікач: О бнглєцо(х) што разбои чї- 

нАть (XV ст. ВС 7). 
ФОРМИ: місц. мн. о бьглєцо(х) (XV ст. ВС 7). 

10* 
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*БГЇ»ГЬ 1 ч. (3) О б ї г и в о д н ьі е (3) проточні води: 

мьі ьеликии кнзь швитрикгаиль олькгирдовичь... дали 
єсмо ємоу... село холоп Ачь... з рєками с озєрьі со МЛЬІНЬІ 
и сь ставьі и сьставищи Со всВми бвги водньїми з болотьі... 
с крьіницами с потоки (Луцьк, 1451 Р 156); мн великій 
князь Швитригайло, чинимь знаменито... ижь... дали 
есмо село Жасковичи... и зь рвками, сь озерьі, со мльїньї, 
и зь стави, н зь ставищи, сь криницами, сь потоки, со вснми 
бвги водньїми, и зь болотьі, и зь рудами (Луцьк, 1452 
АкЮЗР 1, 20—21). 
ФОРМИ: ор. мн. бвги 2 (1451 Р 156; 1452 АкЮЗР І, 21); 

беги 1 (1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12). 
*БгйГгЬ 2 ч. (1) О на б в г ь повернути сА (1) 

кинутися тікати: Коли той лихии бєкбула(т) побвгль тогда 
вси люди всА рать на бвгь повєрнулисА (б. м. н., 1392— 
1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: знах. одн. бвгь (1392—1393 РФВ 170). 
Б'йДУНЬ ч. (5) (особова назва): А той нстньгй слуга нашь 

Бвдунь, на имя Єсифь, имаеть служити намь... изь того 
села дввма стрвлци (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6). 
ФОРМИ: наз. одн. Бвдуиь (1408 АкЮЗР І, 6); дав. одн. 

Відуну (1408 АкЮЗР 1,6). 
*БГ6ЕЦГЬКИЙ прикм. (3)0 Ббецький ставь 

(І), Бвцьский ставь (І), Бйсцький ста¬ 
вок ь (1) (назва ставу у Волинській землі): А се я, Бог¬ 
дан Холоневский Мьішчичь... делиль есми з братомь 
своимь и з Дмитромь отчизною нашою Холоневомь... се¬ 
лище за его дворомь оть Нового ставу до Бвцьского ставу, 
от лвса, што сеножат от моего ставька до Енецького ставь- 
ка и до Бвйча... (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/ІУД8). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Бісцького, Біцьского (1459 

АрхЮЗР 8/ІУ, 18); знах. одн. ч. Біецький (1459 АрхЮЗР 
8/ІУ, 18), 
Поп. БЄЙЧЕ. 
* БАЖАТИ дієсл. недок. (І) Протікати: тьш старці... 

вьізналї и вказали староую границю и врочища межи об- 
лазнїчи и межи двдошичи по тоть пото(к) малий крїхо- 
вєць што бвжи(т) по(д)лВ гоугнини доубровьі (Зудечів, 
1421 Р 96). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. біжи(т) (1421 Р96). 
БЄЗНА ч. (І) (особова назва): а на то послуси... пань 

ожегь солнАчковичь глвбьбько (1) и брать єго костько 
бвзна (Перемишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. бізиа (1366 Р 12). 
БЦЗЬ див. БЄЗ 
БЄЙЧЕ, БЕЧЕ с. (5) (назва селища у Волинській землі): 

порадившися з нашою вврьною радою... дали єсмо ему 
имене... село Холуневь, а кь тому... селище Бвче (Луцьк, 
1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17); дали есмо пану Петру Мушчичу... 
тая имвнїя на имя Хулевь... а Бече (Вільна, 1492 АЛМ 
ЗО). 
ФОРМИ: наз. одн. Бече (1492 АЛМ Т30); вам. род. мимо 

Бійче (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18); род. одн. Бійча (1459 
АрхЮЗР 8/ІУ, 18); знах. одн. Біче (1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 
17); ор. одн. Бійчемь (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18). 
БЄЛАА КРЬНИЦА ж. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): твмь ми видввши его правоую и вврноую 
службоу до на(с)... дали єсмьі ему... села на рєвтВ, на 
имА... козаровци и бвлаА крьницА (Васлуй, 1436 Сові. 
I, 459); и тако(ж) потвєржаємь ему єго села... на рєвтв... 
и пониже ревтомь, оу билои крьници (Сучава, 1453 Сові. 
II, 472). 
ФОРМИ: наз. одн. біла А крьницА (1436 Сові. І, 459); 

род. одн. билои крьиици (1453 Сові. II, 472). 
*Б'ЙЛАЯ ОРДА ж. (1) (назва феодальної держави на 

території Казахстану) Біла Орда: давали виходь білон 
ордв то намь наше дайте (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: дав. одн. білон орді (1392—1393 РФВ 170). 
Див. ще *ОРДА. 

БЄЛЄЦКИИ ч. (5) (особова назва): тако янь бвлєцкии 
положиль листь кролєвскии (Львів, 1421 Р 94). 
ФОРМИ: наз. одн. білєцкии (1421 Р 94); дав. одн. бі- 

лєцкому (1421 Р 94); знах. одн. білецко(г) І (1421 Р 93); 
! бвлєцко 1 (1421 Р 94); місц. одн. на білєцкомь (1421 
Р 94). 
БЄЛИКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А при том моємь 

записном листу бьіл: от(є)ць нашь Дамїань... а боАрє 
наши: Соугакь Біликовичь, Сєнко Простоупчичь (Добу* 
чини, 1487 АЗ І, 239). 
ФОРМИ: наз. одн. Біликовичь (1487 АЗ І, 239). 
БЄЛИКОВЦИ мн. (1) (назва села у Подільській землі) 

Біликівці: и мьі порадивше с нашімн кнзи... дали єсмо 
єму... села оу летическо(м) повіте на имА бвликовци а сло¬ 
боди а (Острог, 1437 Р 136). 
ФОРМИ: наз. біликовци (1437 Р 136). 

БЄЛИКЬ ч. (2) (особова назва): мьі кнА(з) двдь дмитриє* 
ви(ч)... макса(к) кгирдиви(д) бвликь... чинимн знамє- 
ни(т)... како... ми ... ислюбуєми за нєго (Лучиця, 1388 
Р 38—39); записали єсмо... тую зємьлю... поколв пань 
Сєнько Сєновьскьій, пань Ильвьскни тую зємьлю розьі- 
халь. а пань Казаоинь Рєзановичь а Бвликь (Гооодок, 
1443 Р 145). 
ФОРМИ: наз. одн. Біликь (1388 Р 38; 1443 Р 145). 
*Б*ЛИЦЯ ж. (5) (шкурка білки як товар) білка: а кто 

идєгь до илвова, на головноє мито, у сочавв... оть сто 
бвлиць одинь грошь (Сучава, 1408 Сові. II, 631); А кто 
оусхочєт... мито от них брати от оусєго их товароу... или 
пак боуд що за товарь, или звири: или коуници нли би¬ 
лице и>... вєздє да єст имь слободно и без мито (Сучава, 
1466 ВО І, 96). 
ФОРМИ: род. мн. білиць 2 (1408 Сові. II, 631; 1456 

Сові. II, 789); білиць І (1434 Сові. II, 668); билиць І (1460 
ВО її, 273); знах. мн. билиц(и) (1466 ВО І, 96). 

*БгйЛКА ж. (4) (назва села у Львівській землі) Білка: 
Мьі ива(н) па(н) ервмекии... вьгзнавамьі тьш то листо(м)... 
ижє лопатичь ива(н)... иеь єго братиєю... позвали суть 
яна бвлєцко(г) о двдину о бвлку лєжАчию (1) оу влости 
оу лвовскои (Львів, 1421 Р 93). 
ФОРМИ: знах. одн. білку (1421 Р 93, 94); місц. одн. 

при білці (1421 Р 94). 
*БгВЛОГРАДСКИИ див. БЄЛОГРАДСКЬІ. 
*Б'йЛОГРАДСКЇИ див. БЄЛОГРАДСКЬІ. 
БЄЛОГРАДСКЬІ див. БЄЛОГРАДСКЬІ. 
*БЄЛОГРАДЬ ч. (6) (назва міста на нижній течії 

Дністра) Білгород-Дністровський: мьі Стєфа(н) воєвода... 
чини(м) знаменито... оже даємь и дали єсми сє(с) ли(ст) 
нашь монастирю нашємоу о(т) нвмца... на то яко да є(ст) 
имь слобо(д)но и доброволно послати свои три мажи по 
рибоу или до кєлию... илн до бАлограда (Сучава, 1470 
£>/Р«А» 523); И тиж єсми ємоу дали... одного татарина на 
имв КостА, щожє он коупиль того татарина от Ивашко 
и от Юрій, синове Кьлиянови от Бєлоградв (Сучава, 1480 
ВО І, 243). 
ФОРМИ: род. одн. бАлограда, білограда, білогра(д) 

З (1470 £>/Р«А» 523; 1471 ДГСМПБ; 1472 ОІД«А» 528); 
Бєлограді І (1480 вЬ І, 243); бєлоград І (1470 І, 156); 
білогра(ду) 1 (1474 РГС). 
Див. ще * БЄЛГОРОДІ2, БЄЛОГОРОД, *БИЛГОРОДТ), 

*БИЛЬІИ ГОРОЛЬ. *БЄЛЬІИ ГРАЛТ>. ТЬРГОУЛ АЛ- 
БОУ, ЧЄТАТЄ АЛБЬ. 
БЄЛОШЄВЬ прикм. (1) ()б£ лошєва евножать 

(1) (назва місцевості в Перемишльській землі): А се А ко¬ 
роль казимирь... даль єсмь слузв своєму иванови дворище 
заньво... а даль єсмь и землю рольную... и зємлА ролнаА 
о(т) бвлошєвь (1) евножати по куцєву ниву (Казимир, п, 
1349 Р 3). 
ФОРМИ: род. одн. ж. 1 білошєвь (п. 1349 Р 3). 
Пор. БІЛОНІ. 
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•Б'ВЛОШЬ див. БЬЛОШ. 
‘Б'йЛСКИИ прикм. (2) !. (пор. Бьльскь у Берестей¬ 

ській землі): казали є(с)мо на тоє дБло виєхати... намьст- 
нику мє(л)ии(ц)кому су(д)и бьлскому пану рачку пучиц- 
кому слушати присАги тьі(х) свьтко(в) (Вільна, 1495 
ВМЗД). 

2. (пор. Віеїзк у Польщі): Колї хто нагани(т) алюбо 
нарє(ч) сказанїю старости краковьска(г) имеєть ємоу 
о(т)кладать: лоупєжмьі гор(н)остаиньіми а старосте соудо- 
мирьскомоу алюбо бь(л)скомоу ласицами (XV ст. ВС ЗО 
зв.). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. бБ(л)скомоу, бБлскому (XV ст. ВС 

ЗО зв.; 1495 ВМЗД). 
*БігЛЬ1И 1 прикм. (14) 0 б Б л ьі и потокь (12) 

(назва потоку на Буковині) : тьмь мьі видьвшє правою и 
вврноую слоужбоу єго до на(с)... дали есмьі ємоу... два 
сєл(а)... на бьло(м) потоці (Сучава, 1414 Сові. ї, 111); 
а тота привилїє а они загоубили, коли пришли тоурци, 
на намоу (!) землю, на белом потоци (Сучава, 1493 Созі. 3. 
175); Белая гора (2) (назва урочища у Волинській 
землі): грань... зь леса... подь Белую гору (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР ІЛЛ, 2). 
ФОРМИ: род. одн. ч. облого 3 (1414 0/р«л» 441; Созг. 

І, 111; 1415 Созі. 1, 116); бБла(г) 2 (1458 МІН. Рос. 122); 
Вилого І (1483 ВИ І, 272); місц. одн. на билом, биломь 
З (1479 ВГ) І, 228; 1493 БО II, 32); набБломь, бБло(м) 2 
(1414 Сов і. І, 111; 1439 Сові. II, 62); иа белом І (1493 
Сові. 3. 175); род. одн. ж. белое (1322 АрхЮЗР І/VI, 3); 
знах. одн. ж. Белую (1322 АрхЮЗР І/VI, 2). 
Див. ще*БНЛЬ\И ГОРОДЬ, Б'йЛАА КРЬНИЦА, *БЦ- 

ЛАЯ ОРДА, *Б'БЛЬ1И БЄРЬГИ, *Б'йЛЬ1И ГРАДЬ. 
*Б1;ЛЬ1И2 ч. (5) (особова назва): їо роман воєвода. 

чинимь то вьдомо ... оже тоть слуга наш тодорь ись своєю 
братиєю, сьіновє бьлого драгомира... слоужили намь ис 
правою вьрою (Сучава, 1393 Сові. І, ІЗ); Мьі ильАшь воє¬ 

вода... записуємьсА тимь пношАмь што к намь з литьви 

приехали на нашю службу... пноу пашьку бБлому... єжь 
имаємь и слюбуємь имь жольдь платити (Сучава, 1433— 
1443 АРМ). 
ФОРМИ: род. одн. бБлого(1393 Сові. І, ІЗ; 1403 ДГАА; 

РЗ 338; 1411 Сові. І, 85); дав. одн. бБлому (1433—1443 
АРМ). 

*Б1гЛЬ1И БЄРЬГИ мн. (1) (назва села в Подільській 

землі): мьі кньз швитригаило... знаменито чинимь... ажє... 
дали есмо слузБ нашьму радєви ... на имА тоє сьло... луку 
ниже бБльїхь бєрьговь (Ольховець, 1445 СРД). 

.ФОРМИ: род. бБльїхь бєрьговь (1445 СРК). 
*Б'£ЛЬЇИ ГОРОДЬ див. *БИЛЬІИ ГОРОДЬ. 

*Б'£ЛЬ1И ГРАДЬ ч. (2) (назва міста на нижній течії 
Дністра) Білгород-Дністровський: а имь ничто да (а орие. 
никто даа.— Прим, вид.) нє заборонено, и без мито, боуди 
гдє и оу котором мбстб: ... или на Днистри, или оу Ббломь 
Гродв, или оу Кїєлии (Сучава, 1466 Вй І, 96); а мито ни- 
гдє да нє имаю(т) платити... или имоуть що продавати или 
коуповати или оу кєлїю или на дунавБ или оу озєра(х) 
или оу 6бло(м) гпадБ (Сучава, 1470 523). 
ФОРМИ: місц. одн. оу ББломьі ГрадБ, бБло(м) градБ 

(1466 Вй І, 96; 1470 Я/Р«А» 523). 
Див. ще *БЄЛГОРОДЬ 2, БЄЛОГОРОД, *БИЛГОРОДЬ, 

* БИЛЬНІ ГОРОДЬ, *БГЙ ЛОГРАДЬ, ТЬРГОУЛ АЛБОУ, 
ЧЄТАТЄ АЛБЬ. 
Б'ЙЛ'* ж. (2) (назва селища у Молдавському князівстві): 

ми^Стєфан воєвода... знаменито чиним... оже прїиде... 

слоуга наш Ивоуль... и продал... єдино селище на Поут- 
нои на имб Бблб (Гирлов, 1499 БО II, 160). 
ФОРМИ: наз. одн. ББлБ (1499 БО II, 160). 
* Вії Л А ВВІ мн. (І) (назва містечка в Польщі, пор. 

ВіеІа\уу): Ми воицєхь з бжиєи мл(с)ти ярцибискупь 
ГНБЗДЄНСКИИ... мацБи з бьлАвь брєзєнский... слюбуєми 
и записуєми сА стєцку воєводь зємлБ молдавскои (Ланчи- 
ця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: род. бБлАвь (1433 Р 122). 
В'ЮНКО, БЄНКО ч. (3) (особова назва, пор. Бенедикьть, 

лат. Вепесіісіиз): А сє А пань бєнко староста галицький 
и снАтиньскии свБдчю то своимь листомь... ижє пришєдь 
пєрєдь нась пань гервась... и оправиль своюи жєнь вар- 
варь сто гривень на своюмь сель на тольмачи (Коломия, 
1398 Р 57); а свьдковє на то... пань пашко скотницки пань 
бьнко старосто (!) галицки (Львів, 1399 Р 59); Ми бискупи 
мацьи прємьіски... па(н)... бьнко жАбокрицки... чинимьі 
знаємо... како ко(л) та рьчь межи наши(м) г(с)дрмь кролє(м) 
влодиславомь пол(с)кимь с однои строни межи панею 
Адвигою отиною пилєцкою... с другоБ строньї о волость 
о зальсиє... прєд иа(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69— 
70). 
ФОРМИ: наз. одн. бБико 2 (1399 Р 59; 1404 Р 69); бєнко 

І (1398 Р 57). 
Див. ще БЄНА. 
*Б'йРЄГ див. БЄРЄГ 
Б'йРЄЗО ВИДА ж. (1) (назва озера в Чернігівській землі): 

Я волчько бодє(н)ковьскии и своими дє(т)ми... вьізнава- 
е(м)... и(ж)... продали есмо... сьлища наши на имА крь- 
хає(в)... Ис тьіми озьри... на имА озьро нБжє(н)... а бьрє- 
зовица (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. бБрєзовица (2-а пол. XV ст. СПС). 
БігРКИІИЬ ч. (2) (особова назва, молд., мад. Ьегек 

«чагар»): тьм мьі видбвшє правоую и вьрноую и(х) слоуж¬ 
боу до на(с)... дали єсми и(м)... млинь на мильтинь... 
и пониже, гдє бьі(л) бьркишь (Сучава, 1443 Сові. II, 144); 
и єщє єсми ему дали... села на мильтинь... гдє є(ст) ходо(р) 
бурчи(к) и пониже бурчика, гдє бьі(л) бйрки(ш) (Сучава, 
1445 Сові. II, 211—212). 
ФОРМИ: наз. одн. бБркишь 1 (1443 Сові. II, 144); бБр- 

ки(ш) І (1445 Сові. II, 212). 
*БІгСЦЬКИЙ див. *Б'ЙЕЦЬКИЙ. 
БІіЦКИИ прикм. (І) (пор. Віесг у Польщі) С> п а (н) 

б Б ц к и и (1) кастелян з Б’єча, б’єцький кастелян: а 
при то(м) свьдци бьіли кнАзь Ань арцибискупь льв<овс>- 
ки... (домарать с ко)бьілАнь па(н) бьцкии (Медика, 1415 
Р 87). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. бБцкии (1415 Р 87). 
*Б'£ЦЬСКИЙ див. ♦ЕНЕЦЬКИЙ. 
‘Б'ЬЧЕ див. Б'йЙЧЕ. 
*БЮЛАВА ч. (І) (особова назва): на то вєра... пана якоу- 

ша череватого и вєра пана бюлави (Сучава, 1436 Сові. 
І, 481—482). 
ФОРМИ: род. одн. бюлави (1436 Сові. І, 482). 
*ЕАЛОГРАДЬ див. *Б'£ЛОГРАДЬ. 
*БжДИ КЬІИ займ. (І) будь-який, який-небудь: а из- 

шє(д)шє о(т) того корене И ПЛБМЄНБ или сїлоЖ, ИЛИ ПЛБнЄ- 
нїємь или бЖди коєЖ коєЖ (!) нЖж(д)єЖ никто да нь во- 
лєнь продаті Ж (б. м. н., 1401 ЗК6). 
ФОРМИ: ор. одн. ж. бЖди коєЖ (1401 ЗКЄ). 
БЖЛКОЄ, БЛЬКОЄ с., невідм. (2) (назва потоку у Мол¬ 

давському князівстві): А хотарь томоу еєлоу на имь Бєр- 
кишєщєм... чєрєзь Молдавоу... до оустїа БЖлкоє, и от 
там доль потоком Блькоє до поєница Тодєрєщєм (Сучава, 
1473 БО І, 183—184). 



В1 див. ВЬ. 
І В2 <К> (1): печать нашю казали єсмо привйсити В (!) 

сємоу нашомоу листоу (Луцьк, 1452 Р 161). 
Див. КЬ 1. 
БАВИЛА ч. (І) (особова назва, гр. ВофМа£) Бавило: 

Пишемь вашей милости, ижь биль намь чоломь попь Ба¬ 
вила оть светого Спаса огь Стольпа (Холм, 1440 АрхЮЗР 
І/VI, 5). 
ФОРМИ: наз. оди. Бавила (1440 АрхЮЗР 1 /VI, 5). 
*ВАВКАРМАНЬ ч. (2) (молд. вакар «пастух»?): мьі алек- 

сандрь воєвода... знаменито чинимь... ожє прїйде прьд 
нами и прьдь нашими больри аноушка дочка марєнина 
вавкармана барбовского... и продала свою правоую от- 
ниноу_(б. м. н., XV ст. НРРГ). 
ФОРМИ: род. одн. вавкармаиа 1 (XV ст. ПРРг)\ І ваоу- 

карма 1 (XV ст. НРРГ). 
ВАВРГ£НЄЦЬ ч. (1) (особова назва, стч. VаVппес, ста. 

ХУаитгупіес, лат. Баигепііиз) Лаврентій: Мьі воицєхь... 
ярцибискупь гнйздєнскии... ваврйнєць заруба сирадскни... 
слюбуємьі и записуємьі са стецку воєводь зємль молдав- 
скои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. вавр^нєць (1433 Р 122). 
ВАГА ж. (10) 1. (прилад для зважування) вага (1): А ко- 

ли(ж) оу жалоба(х) оу правєдлива(г) соу(д) не иєть гнєвь... 
о правдоу имеєть соу(д) како во(г) (!) имети в роуцє... а ска- 
занїя бьі чиниль справедливо (XV ст. ВС 33 зв.). 

2. право стягати податок від зважування товару (6): 
Продали єсмо мьгто луцкое н вагу краковАнину Лерину 
Герешу на трьі годьі за полторьі тисАчи копь грошей (Віль¬ 
на, 1498 АЛРГ 81—82). 

3. податок від зважування товару (3): А брати ему тое 
мито и вагу по давному (Вільна, 1498 АЛРГ 82). 
ФОРМИ: наз. одн. вага (1498 АЛРГ 82); знах. одн. 

вагу 8 (1498 АЛРГ 81—82); ! во(г) 1 (XV ст. ВС 33 зв.). 
ВАГАНОВИЧЬ ч. (І) (особова назва): ми... даемь и 

дали єсмо ему у Луцькомь повете село Холопьі на Слу- 
чи, што Вагановичь держаль (Луцьк, 1452 АрхЮЗР 
8/1V, 60). 
ФОРМИ: наз. одн. Вагановичь (1452 АрхЮЗР 8/IV, 

60). 
*ВАД ч. (2) (назва села у Молдавському князівстві): Али 

половина того прАдрєчєного села от Вад, вьішноую част, 
да ест слоузь нашємоу Жоуржи Кькьразь от нас оурик 
(Сучава, 1487 ВИ І, 302). 
ФОРМИ: род. одн. Вад (1487 БО І, 302). 
* ВАДИТИ СА дієсл. недок. (1) <^> право м ь вади¬ 

ти с А див. ПРАВО *. 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. сА... вади(т) (XV ст. 

СЯ 42). 

*ВАДЬ ж. (2) (молд. вад «брід») О вад Нєгоуць- 
т о р ю в ь (2) (назва броду в Молдавському князівстві): 
А хотар томоу виш(є>рєчєномоу село Стєцканїи, ниже вь 
оусти Арзоул, оу вадоу Нєгоуцьторюви (Сучава, 1493 
ВИ II, 6). 
ФОРМИ: місц. одн. оу вадоу (1493 ВГ> її, 6). 
*ВАЖИТИ1 дієсл. недок. (І) (мати певну вагу) важити: 

Я0едо(с)н игумє(н)... сребро зваживь и... важило по тре(т)и 
гривни сребра (б. м. н., XV ст. ВОРСР 179). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. с. важило (XV ст. ВОРСР 

179). 
*\УА2¥Т12 дієсл. недок. (1) О \у а г у і: і Ь о г 1 о ш (І) ри¬ 

зикувати життям: А \уагу!і іезшо 5\уоігп Ьогіош 5 іуазгугн 
ргугіуоіепіет, па ^а$ паНіеіа зі а (Липнишки, 1433 ЗНТЩ 
^XXVI, 141 — 142). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн.. шагуїі їезто (1433 ЗНТШ 

^XXVI1 141). 
*ВАЖИТИ СА дієсл. недок. (4) (мати вагу) важити: 

а кто идєт до татарскои сторони, от дванадєсАт кантари, 
што сА важит, оу сочавь, один роубль сєрєбра (Сучава, 
1456 Сові. II, 789); А іцо привєзоут от Б аса раб или от Тоур- 

кох... на головнем мьіть о у Сочавь от В! кантари що имоут 
сА важити а роубль (в ориг. роубли.— Прим, вид.) сєрєбра 
(Сучава, 1460 ВИ II, 274). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. сА важит, сЬ важит (1456 Сові. II, 

789; 1460 ££> II, 273); майб. З ос. мн.. сА имоут важи¬ 
ти 1 (1456 Сові. II, 789); имоут сА важити 1 (1460 ВО 
II, 274). 
Див. ще *38АЖИТИ. 
*\УА2ІМ05Т ж. (2) вартість: ргізіаіїзгі па угагпозіі опоіе 

2аз1а\уу... бозугеісгіїЬу іо па пеЬо та]еі’ ]ети іо гаріа* 
іііі (Луцьк, 1388 2РР 103). 
ФОРМИ: род. одн. луагпозіі (1388 2РР 107): місц. одн. 

па №агпо5Іі (1388 2РР 103). 
ВАКУЛИНЦИ мн. (І) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): ми етєфань воєво(да)... знаменито чини(м)... 
ожє... потврьждаємь ... одно село и сь млино(м) именемь 
сьшчори и за буковиною вакулинци по(д)ли браинци 
(Сучава, 1443 ПГСММ). 
ФОРМИ: наз. вакулинци (1443 ПГСММ). 
ВАЛАСКИ див. ВОЛОСКЬІ. 
! ВАЛАТИ див. * ВОЛАТИ. 
*ВАЛАШИНЬ ч. (1) (особова назва): А пань костА ва- 

лаши(н) слюбоую... вєрєнь бити своєму г(с)дрю (Щекерів, 
1402 Сов і. II, 623). 
ФОРМИ: наз. одн. валаши(н) (1402 Сові. II» 623). 
Див. ще ВЛАШИНЬ, ВОЛОІИИНЬ. 
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*ВАЛЕНТИНЬ ч. (І) (особова назва, лат. Уаіепііпиз): 
писанБ вб Городнє, вб день святого Валентина (Городно, 
1498 АрхЮЗР ІУУІ, 4). 
ФОРМИ: род. одн. Валентина (1498 АрхЮЗР І/VI, 4). 
ВАЛЄСіїКо, ВАЛ її С/кКЬ ч. (2) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): и тако(ж) потвєржаємь ему єго праваА 
села, що и(х) купи(л) за свои правн пинАзи... на имб... 
валєсБКБ и хА(ч) (Сучава, 1453 Сові. II, 472); И отниньї 
села єсми тобБ оувєрноули, на имб... Прьтьноуши и Валь 
Сбкб (Дольний Торг, 1470 ВИ II, 309—310). 
ФОРМИ: наз. одн. валєські» І (1453 Сові. її, 472); Валь 

Сікь 1 (1470 ВИ II, 310). 
* ВАЛИЛО с. (4) (млин-сукновальня) валило: да оучи- 

ни(т) собБ млиньї и що коли боудє(т) єго волб, или жєрст- 
вило, или валила (Сучава, 1448 Сові. II, 313); сіа іезі’ 
игук з изуїп сІосЬосІот з гпіупош і з \Уа1уіату згсго к іоти 
$еіи ргізшспаіеі (Сучава, 1465 Сі 176). 
ФОРМИ: род. мн. валиль (1448 Сові. II, 324); знах. мн. 

валила (1448 Сові. II, 313); ор. мн. валилами, ууаіуіату 
(1458 Ш#«А» 512; 1465 0/, 176). 
ВАЛКА ж. (12) (стч. Уаїка, стп. їхаїка) війна: и азБ 

теж записьіваю тую ц(є)рков на клашторь по отца своєго 
записаню, занєж отца моєго запис в тьіи валки изгьі6лб 
(б. м. н., 1443—1452 А5 І, 39); А також ни с ким нє имаємо 
ни жоднои валки починати (Коломия, 1485 ВИ II, 372); 
яко коли от давного а прєминоулєго часоу нБкотораА 
неприязнь и знамєнитаа незгода и валка бьіла межи нами 
и межи... кралєм полскьгм... и тьіми часьі... крал... нам 
вьси мєрзАчкьі... отпоустиль (Гирлов, 1499 ВБ II, 419). 
ФОРМИ: наз. одн. валка (1444 АЗ І, 42; 1462 ВБ II, 

285; 1499 ВЕ> II, 419); род. одн. валки (1485 ВО II, 372); 
дав. одн. валце (XV ст. ВС 34 зв.); знах. одн. валку (XV ст. 
ВС 11 зв., 12, 34; 1485 ВО II, 372); місц. одн. иа валце 1 
(XVст. ВС 10 зв.); в валки І (1443 —1452 А5 І, 39); ор. мн. 
валками (1448 Сові. II, 734); місц. мн. зам. дав. одн. кг 
валцє(х) явньі(х) (XV ст. ВС 8 зв.). 

*ВАЛКОВИЧИ мн. (І) (назва села у Київській землі): 
мьі великий кнАз Швитрикгайл... чиним знаменито... иж... 
мьі... даєм и дали єсмо тому предрєчєному Калєнику... 
в Овруцком повєтє село Остаф'ьєво на Норинє как Остафєй 
дєржал, а Валковичи (Київ, 1437 А5 І, 33—34). 
ФОРМИ: знах. Валковичи (1437 Л5 І, 34). 
*8АЛФРОМгБИ ч. (2) (особова назва, цсл. Вареоломєи, 

гр. ВарО'оХоцсаое, гебр. Ьаг-ТЬоІтаі) Варфоломій: Г(с)и 

помози рабу своєму юрью болковичю создавшему црквь 

и олтарь стаго архиєрБя х(с)ва никольї пєрєнєсБньє 

ч(с)тньіхб єго мощни сну своєму валфромБю (б. м. н., бл. 
1350 Р 8). 
ФОРМИ: дав. одн. валфромію (бл. 1350 Р 8); знах. одн. 

валфромБя (бл. 1350 Р 8). 
Див. ще *БАЛЬТРОМ'ВИ. 
ВАЛ ЧИТИ дієсл. недок. (І) (стч. Уаісііі, спт. \Уа1сгус) 

вести війну, воювати: без вБДаниА и без радьі и наоуки 
пана нашєго королА єго милости и Короуньї ничого 
нє имаємь починати, ани валчити (Сучава, 1468 ВО II, 
302). 
ФОРМИ: інф. валчити (1468 ВО II, 302). 
ВАЛЬ ч. (5) вал, насип: а хотарь имб... по край буко- 

виньї дбломб доловь до валу (Роман, 1392 Сові. І, 7—8); 
а межи Вишнєвца и Манєва граница... по тоу стороноу 
рвки Горинв по вал (б. м. н., 1475 А5 І, 71). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. о(т) валь (1392 Сові. 

І, 7); род. одн. валу (1392 Сові. І, 8; 1432 Сові. І, 330); 
знах. одн. вал (1475 АЗ І. 71); ор. одн. вало(м) (1432 
Сові. 1, 330). 
ВАЛ'Б С'ЙКЬ див. ВАЛеС'БКЬ. 
ВАНА ч. (54) (особова назва, молд., пор. Ивань): ми алєк- 

сандр'ь воєвода, господарь зємли мо(л)давскои... и мьі боА- 

рє... па(н) ста(н) брьли(ч) и брат єго вана... знаємо чи- 
ни(м)... и(ж) єсмьі дали... сєрє(т) мисто... кнАгини ри(м)- 
гаилБ (б. м. н., 1421 Сові. І, 141); а на то свбдковє... 

пан баичан, пан вана пьінтичь (Сучава, 1456 Сові. II, 
791). 
ФОРМИ: наз. одн. вана 12 (1421 Сові. І, 142; 1423 

Сові. І, 156; 1432 Сові. І, 343; 1436 ВАМ 29; 1440 МіН. 
208; 1443 Сові. І, 120, 144; 1448 Сові. II, 737; 1453 Сові. 
II, 458; 1456 Сові. II, 791 і т. ін.); ва(и) 1 (1421 Сові. І, 
141); род. одн. ваньї 22 (1443 Сові. І, 121; ПГСММ; 1447 
Сові. II, 273; І448 Сові. II, 365; І45і Сові. II, 400; 1452 
Сові. II, 426; 1453 Сові. II, 454; 1454 ПГПММ і т. ін.); 
вани 10 (1438 Сові. II, 15; 1441 БВАс 35; 1443 Сові. II, 
156; 1448 Сов і. II, 317, 343; 1453 БІД«А» 503; Сові. II, 
446; 1455 Сові. II, 526, 564); ваиі 9 (1423 Сові. І, 157; 1425 
Сові. І, 173; 1435 Сові. І, 403; МЗФ; 1438 Сові. II, 
15; 1439 Сов і. II, 52; 1441 БВАс 37; 1448 Сові. II, 317, 
343). 
Див. ще ВАНЦА, ВАНЧА, ВАНЬ, ВАНЬКО. 
ВАНДРУГА ж. (1) (назва села у Волинській землі) суч. 

Зелене: мьі вєликиі кнзь швітрикга(л) свбдомо чинимь... 
ижє дали єсмо и запісали лєнькови зарубичю таА села в 
луцкоі зємли олику... А в крємАнєцкои волости вандруга 
(Житомир, 1433 Р 126). 
ФОРМИ: наз. одн. вандруга (1433 Р 126). 
*ВАНИНЬ прикм. (2): дали єсмьі ему.... два села... 

щобьі ему бьіло оурикь сб оусимь доходомь. . и дитимь 
ваниномь и братїАмь ваниномь (Сучава, 1423 Сові. І, 
156). 
ФОРМИ: дав. мн. ваниномь (1423 Сові. І, 156). 
Пор. ВАНА. 
БАНКО див. ВАНЬКО. 
ВАНКОВЦЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському князі& 

стві): мьі стєфа(н) воєво(д)а..= знаменито чини(м)... ожє 
прїидошА... живєрть и рома(н)... и продали... села на имб 
зоубричанїи и оу їномьже хотари ванковцїи (Сучава, 1479 
Сов і. 3. 98). 
ФОРМИ: наз. ванковцїи (1479 Сові. 5.98); знах. ваньков- 

ци (1479 Сові. 3. 98). 
! ВАННОУ (ВИННОУ} (І): А хотар томоу сєлоу... 

прости оу Винноу (в ориг. Ванноу.— Прим. вид.) (Су¬ 
чава, 1493 ВБ II, 15). 
Див. * ВИННА. 
ВАНЦА ч. (2) (особова назва, молд., пор. Ивант.): тбмь 

ми видбвш(и) єго правоую и вБрноую слоужбоу до на(с)... 
дали єсми ємоу... села на имА... чоулинєщи и гдє бьіль 
ванца (Сучава, 1429 Сові. І, 280); тАмб мьі видбвшє єго 
правою и вьрною слоужбоу до нас жаловали єсми єго 
обною (!) нашєю мл(с)тію и дали єсми ємоу... села на имб 
прокопАни на рєвтА и за прутом^ противБ по(д)лАнє(х)... 
гдє е(ст) ванца (Сучава, 1445 БІР«А» 483). 
ФОРМИ: наз. одн. ваица (1429 Сові. 1,280; 1445 ОІД«Ау> 

483). 
Див. ще ВАНА, ВАНЧА, ВАНЬ, ВАНЬКО. 
ВАНЧА ч. (6) (особова назва, молд., пор. ИванБ): мьі 

илїа воєвода... чинимб знаменито... ожє... панБ ванча ло- 
гооєть служилБ... а днє(с) служить на(м) правою и вБрною 
службою (Васлуй, 1436 Сові. !, 459); а на то є(ст) ввра... 
наши(х) боА(р), вБра пана нАгоя ...вБра пана юргича и зБта 
єго, пана ванчи логоеєта, вБра пана (кости) вистиарника 
(Сучава, 1447 Сові. II, 273). 
ФОРМИ: наз. одн. ванча (1436 Сові. І, 459; 1442 Сові. 

II, 87); род. оди. ванчи (1443 Соя*. II, 141; 1447 Сові. II, 
273); дав. одн. най чи (1442 Сові. II, 87, 88). 
Див. ще ВАНА, ВАНЦА, ВАНЬ, ВАНЬКО. 
ВАНЬ ч. (9) (особова назва, молд., пор. ИванБ): а на то 

є(ст) вБра... боАрБ наши(х) вБра пана михаила вБра пана 
вана дворника (б. м. н., 1422 ДГОБ)\ ми боАровє... вши 

псци посполу и каждьі особно, на имА па(н) нбгои... и па(н) 
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вань порка... Авно чини(м)... гдьт(ж)... петрь воєво(д)... 
королеви полском(у)... по винною слоужбою ввчнє запи¬ 
сав) сА (Хотин, 1448 Созі. II, 737—738); а на то ест... 
вьра боярь наших... вьра пана вана жулича, вьра пана 
козма шандровича (Сучава, 1455 Сові. II, 549—550). 
ФОРМИ: наз. одн. ваиь (1432 Созі. І, 330; 1448 Созі. 

II, 737); род. одн. вана (1422 ДГОБ; 1425 Созі. І, 169; 
1438 Созі. II, 27; 1443 Созі. II, 138; 1446 Со5*. II, 241; 
1454 Созі. II, 501; 1455 Созі. II, 549). 
Див. ще ВАНА, ВАНЦА, ВАНЧА, ВАНЬКО. 
ВАНЬКО див. ВАНЬКО. 
*ВАНЬКОВЬ прикм. (2): а по животи пна ВаньковЬ тая 

да(н) медовая оу сєле оу ног^оро(д)чичо(х) пноу олє(х)ноу 

вєчно нєпороушно а мои(м) пна ва(н)ковьі(м) дьтємь... оу то- 
ую дьлницю... не надобь вьступоватисє (Льв|в, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. по ВаньковЬ (1478 ЗРМ); дав. мн. 

ва(н)ковьі(м) (1478 ЗРМ). 
Пор. ВАНЬКО. 
ВАНЬКО, ВАНКО, ВАНЬКО ч. (11) (особова назва, 

пор. Ивань): а при томь оуздаваньь бьіли бояре зємлАне 
пань ходько бьібєльскии... пань гльбь дворьскови(ч) 

со двьма снма ванько А лєхно (Перемишль, 1378 Р 26); 
Мьі Стєфань воєво(д)... чинимь знаменито... аже єсмо 
оумолвили и с прє(д)рєчєньіми паньї и с коруньї по(л)скоА, 
которьшжє сА иснимали с нами, оу сєретА, на имь, пань 
янь с чижева... пань ванко сквасилова, пань хо(л)мскьі 
(Серет, 1445 Созі. II, 728—729); Я пань ванько чжоусичь 
с квасилова па(н) хо(л)мски(и) чинимь знаменито симь на- 
шимь ли(с)то(м)... и(ж) своимь братаничо(м)... имяли є(с)мо 
дЬ(л) оу нашо(и) деди(ч)но(и) о(т)чизнє (Львів, 1478 ЗРМ); 
Я петрь янови(ч)... визнаваю... с господар А королА... 
дозволє(н)є(м)... мєнА(л) єсми с ьігумено(м) пєрєсопниц- 
ки(м). з ларионо(м) тьі(м) всє(м) своимь имє(н)є(м) на имА 
дА(д)ковичи, котороє жь єсми купи(л) оу зємлАнина во- 
льі(н)ского оу ва(н)ка ста(н)ковича дА(д)ко(в)ского (Луцьк, 
1490 Палі.). 
ФОРМИ: наз. одн. ванко 3 (1424 Р 100; 1445 Созі. II, 

729; 1470 ЛЗ І, 64); ванько 3 (1378 Р 26; 1443 Р 145; 
1461 ЛЗ І, 54); ванько 1 (1478 ЗРМ); ва(н)ко 1 (1478 ЗРМ); 
род. одн. ва(н)ка (1467 СП № 13; 1490 Пам.)\ дав. одн. 
ванкоу (1478 ЗРМ). 
Див. ще ВАНА, ВАНЦА, ВАНЧА, ВАНЬ. 
*ВАНЬКОВЦИ див. ВАНКОВЦЇИ. 
ВАПОВЄЦКИИ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіли 

зємлАне исвьдьци пань ходько бьібєльскин... пань михаль 
оугринь ваповєцкии (Перемишль, 1391 Р 45). 
ФОРМИ: наз. одн. ваповєцкии (1391 Р 45). 
*ВАРВАРА ж. (2) (особова назва, гр. Варроєрос): А се А 

пань бєнко... свЬдчю то... ижє пришєдь пєредь нась пань 
гервась и вьноваль и оправиль своюи жени варвари сто 
гривень на своюмь сели на тольмачи (Коломия, 1398 Р 
57); (тоє вьсє вьішєпис)аноє да є(ст) слузи нашєм(у) марку, 
о(т) на(с) ури(к) ему и сєстра(м) єго, варвари и насти 
(б. м. н., 1479—1480 Созі. 3. 105). 
ФОРМИ: дав. одн. варвари 1 (1398 Р 57); варвари 1 

(1479—1480 Созі. 3. 105). 
ВАРВАРИНЬСКИИ ч. (1) (особова назва): а при томь 

бьіли свндци пань миколаи спичникь воєвода снАтинь- 
скии... пань хроль варвариньскии воронко воить коломьш- 
скии рускин (Коломия, 1398 Р 57). 
ФОРМИ: наз. одн. варвариньскии (1398 Р 57). 
ВАРЄ ГДЄ присл. (1) будь-де, де-небудь: и такожь варе 

где имє(т) мочи поставити соби млиньї на котовцА, онь да 
постави(т) боу(д) колко (Нямц, 1443 Созі. II, 120). 
Див. ще БОУД ГДЄ 1. 
! ВАРЕЙНИНАХ (?) (1): и то господару, помню... 

кь жниву три дни, а на ярь трижь дни, а сина четьірьі 
стьіртьі ставить, и иа Усоячи Нзь забивають старьіна жь, 

а варейнинахь не бьтвало, то имь, господару, новина жь 
(б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17). 

*ВАРЄ КАК 1 займ. (2) будь-який, який-небудь, який би 
не був: и варе ка(к) бьіло право (в ориг. прово.— Прим, 
вид.) и(х), при отцн нашего, такожє и мьі по тому даемь 
и потврьждаємь имь ис си(м) листомь нашимь (Сучава, 
1448 Созі. II, 741); и варе ка(к) било прєво (!) и(х) при 
оцн нашего, тако(ж) и мьі (по) том(у) даемь и потвєрждаємь 
и(м) ис симь листомь нашимь (Сучава, 1455 Со5^. II, 771 — 
772). 
ФОнМИ: наз. одн. с. варе ка(к) (1448 Со5/. II, /41; 

1455 Созі. II, 771—772). 
Див. ще *БОУДЬ КАКЬІИ. 
ВАРЄ КАК2 присл. (1) будь-як, як-небудь: И такождєрє 

мене не забиваєте, але варе как си вам видит наилипшє, 
так оучинитє (Торговище, 1481 ВБ II, 358). 

ВАРЄ КОЛИ присл. (8) будь-коли, колн-будь, коли-не¬ 
будь: варе коли би оусталь поАна ста(н)... на пана михаила 
логофє(та)... за тота села... то(т) заплати(т) вьішєписанную 
завнзкоу (Сучава, 1448 Созі. II, 362); А по нашем животА, 
кто боудєт господарь нашєи зємли, от днтєи наших... или 
пак варе коли кого богь избєрєт господарємь б(ьіти нашєи 
земли) молдавскои, (тот) аби не пороушил нашего дааніа 
(Сучава, 1475 ВБ І, 204). 
Див. ще * БО УДЬ КОЛИ. 
ВАРЄ КОЛИКО1 числ. (3) (неозначено-кількісний) 

скільки-небудь: а тако(ж) варе колико люди слоухають 
кь митрополію да не имає(т) и(х) соудоути (!) ни шолтоузьі 
ани пр(и)гаре (Сучава, 1458 £)//?« А» 512); И такождєрє, 
варе колико села соут оу Коцманє, що прислоухают от 
нашего митрополію от Радовцєх, а до тих люди що соут 
оу тьх села абн не ималн дило ни єдин наш боАрин (Сучава, 
1481 ВБ І, 275). 
ФОРМИ: наз. варе колико (1458 БІД«А» 512; 1479 БС 

140; 1481 ВБ І, 257). 
Див. ще ВАРЄ КОЛКО \ *БОУДЬ КОЛКО. 
ВАРЄ КОЛИКО2 присл. (1) скільки: мьі Стєфан воє¬ 

вода... чиним знаменито... оже прїидє прАд нами... 
Стана, дочка Микльоуша дворника... и дала... слоузв 
нашємоу Романоу Спатарєлоу, част еи от Микльоушани, 
варе колико она дрьжала (Васлуй, 1472 ВБ І, 171—172). 
Див. ще ВАРЄ КОЛКО2. 
ВАРЄ КОЛКО 1 числ. (8) (неозначено-кількісний) скіль¬ 

ки-небудь: И дали єсми на то варе колко сє(л) прислоу- 
хають к нашємоу монастирю, на имь где є(ст) (с)амоиль 
ватамань на бистрици (Давидове Село, 1446 Созі. II, 251); 
И єщє варе колко црькви и с попми боудоут сь оучинити 
и поновити от сєва (!) на прєд... а они оуси да слоухают 
того свАтого нашего монастира от Поутнои (Сучава, 1490 
ВБ І, 420). 
ФОРМИ: наз. варе колко 6 (1446 Созі. II, 251; 1448 

ДГПР; 1449 Созі. II, 391; 1454 Созі. II, 516; 1490 ВБ І, 
420); варе ку(л)ко 1 (1448 БІД«А» 491); знах. варе ко(л)ко 
(1490 БС 148). 
Див. ВАРЄ КОЛИКО1, *БОУДЬ КОЛКО. 
ВАРЄ КОЛКО2 присл. (3) скільки-небудь: и тЬмь сє- 

ло(м) о(т) мильтина тако(ж) да є(ст) сь вьсЬми старими 
хотари о(т) тополиа долу, варе колко оузмогу(т) оужи- 
вати тота села досьі(т) (Сучава, 1445 Со5^. II, 212); тако(ж) 
варе ко(л)ко припа(с) боуде(т) оу ти(х) сєло(х) тако(ж) 
монастирю да боудоу(т) (Сучава, 1456 ГПХМ). 
Див. ще ВАРЄ КОЛИКО 2. 
ВАРЄ КТО займ. (19) будь-хто, хто-небудь: стєфань воє¬ 

вода... г(с)п(д)рь земли молдавскои, пишє(м) вьсЬмь боя- 
ромь и дворнико(м)... и вьсєму поспо(л)ству, варе кто 
имаєть должника оу брашовь, що бьі ни єдинь залогь не 
оузАль на торговчАни о(т) брашова (Сучава, бл. 1435 Со5^. 
ІІ, 692); А по нашємь животь, кто боудєть господарь иа- 
шєи зємли, от дБтєи наших... или пак варе кого богь из- 
бєрєть господарємь бьіти... тот аби... не пороушиль нашего 
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дааніа (Сучава, 1473 БО І, 184); варе кто придєт от ваших 
людей до нас, а ми возмєм ис них тоти наши пиньзи (Су¬ 
чава, 1480—1484 БО II, 370). 
ФОРМИ: наз. одн. варе кто (бл. 1435 Со5/. II, 692; 

1446 0!Д«А» 485; 1448 Сові. II, 353; 1453 ОІД«А» 503; 
Сові. II, 458; 1463 Сові. 3. 45; 1466 ББ І, 95, 110; 1480— 
1484 БИ II, 370 і т. ін.); род. одн. варе кого (1467 БО І, 
118; 1468 ВИ І, 128; 1469 БИ І, 134, 136; 1471 БИ І, 158; 
1473 БО І, 184). 
Див. ще БОУДЬ КТО, *БОУД КОЛВЄ КТО. 
*ВАРЄ КУЛКО див. ВАРЄ КОЛКО1. 
ВАРЄ ЩО займ. (2) який-небудь, будь-який: а тако(ж) 

варе що за ку(п)ци и боу(д) о(т) колБ прїиду(т) та иму(т) 
складати свои товарь оу баковв а они с ни(х) да возмоу(т) 
вєликоє мьіто о(т) гривни (Сучава, 1460 ОІД<і.Ау> 515). 
ФОРМИ: наз. одн. варе що (1460 £>/Я«Л» 515; Со5(. 

5. 41). 
Див. ще *БОУДЇ ЩО, *ІІ1ТО БУДЬ. 
ВАРИТИ, ВАР БІТИ дїєсл. недок. (14) (виготовляти 

хмільні напої) варити (13): а ещє єсмьі имь дали волю 
штобьі собБ дєржАли, у сочавБ, одинь домь, а у томь дому 
корчьму не дєржАти, ни пива варити, ни меду (Сучава, 
1408 Сові. II, 633); а почати имь тьіе ко(р)чмьі варити на 
рокь на мАсньїє запоустьі великого поста какь трєти(и) 
годь вьі(и)деть пє(р)воє ихь коупли и варити имь тьіє корч¬ 
ми до тогожь годоу, какь шєсть годовь вьі(и)дєть (Краків, 
1489 АКБ); 
искладьі варити (1) див. *СКЛАДЬ. 
ФОРМИ: інф. варити 9 (1408 Сові. II, 633; 1434 Сові. 

II, 630; 1488 РИБ 222; 1489 АКБ); варити 3 (1487 РИБ 
227, 228); перф. З ос. мн. варили (1489 АКБ). 

*ВАРЛААМЬ ч. (1) (особова назва, ер. ВосрХаар.) Вар- 
лам: мьі Стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє 

блгопроизволи г(сд)во ми... Яко да оутврьдимь и оукрБ- 
пимь на(ш) монастир... глаголємни зоугра(ф) и гдє є(ст) 
иєг(оу)мен молєбни(к) на(ш) ки(р) по(п) иеромона(х) вар- 
лаа(м) (Сучава, 1471 0/Я«Л» 527). 
ФОРМИ: наз. одн. варлаа(м) (1471 £>/Я«Л» 527). 
*ВАРОВАТИ СА дієсл. недок. (3) (стч. уагоуаіі зе, стп. 

етаголуаб зір) (чого, робити що) остерігатися: а особно ижє 
мьі доброую завжди мели єсмо... волю... коу покоєви 
а коу єднотб а спрєвєдливость (!) нашоу вьісвєтливши о(т) 
ровности не хочє(м)сА вьіламавати вароуючисА розлиянья 
крови хрєстьяньскои (Брест Куявський, 1447—1492 

ЛКБВ); в то(м) кнзьстве вєлико(м) литовско(м) в таковьш 
тадьінки оустоупити варовалибьісА алюбо стерегли але 
мистрови а законови єго не вБрили (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. аби... варовалься 

(XV ст. ВС 25); 3 ос. мн. варовалибьісА (1447—1492 ЛКБВ); 
дієприсл. одноч. вароуючисА (1447—1492 ЛКБВ). 

*ВАРШОВЬСКИИ ч. (1) (особова назва): чини(м) свб- 
домо вєлебної твоєї мл(с)ти же єсми дали тому истиному 
пану варшовьскому г тисАчб фрА(ж)кого (!) сєрєбра (Су¬ 
чава, 1388 ЗЬ 678). 
ФОРМИ: дав. одн. варшовьскому (1388 З Б 678). 
ВАРЬІТИ див. ВАРИТИ. 
ВАСИЛЄВАА див. ВАСИЛЬЄВАА. 
ВАСИЛЄВИЧ див. ВАСИЛЬЄВИЧЬ. 
ВАСИЛЄВИЧЬ див. ВАСИЛЬЄВИЧЬ. 
*ВАСИЛЕВСКИИ прикм. (1) О дворьВасилев- 

с к и и див. ДВОРЬ; 
ФОРМИ: род. одн. ч. Василевского (1499 АЛРГ 94). 
*ВАСИЛЄВЩИНА ж. (1) (назва земельного володіння 

у Київській землі): Игна(т) дє(р)жить землю василє(в)- 
щиноу (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. василе(в)щиноу (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ВАСИЛЄИ ч. (29) (особова назва, цсл. Василии, ер. Ва- 

оіХеюй Василь: пєрвьш поручни(к) кнА(з) михаило євну- 

тєви(ч)... василєи дмитриєви(ч) (б. м. н., бл, 1392 Р 46— 
47); а при том бьіл кн(А)зь Василєй Лукомскии, а пан Ба¬ 
си лей Хрєбтович (Берестя, 1448 Л5 І, 44); а при то(м) бьі(л) 
вл(д)ка лоуцкии... кнА(з) василєи козєчи(ч) (Луцьк, 1490 
Пам.); мьі Олєкєандрь... кн(А)зь литовскии... чинимь зна¬ 
менито... иж... ємоу имБнє н(а)ше имєнємь ЗвАгол зо 
всими єго присєлки в повБтє києвскомь, што дєржал пєр- 
вБи сего кн(А)зь Василєи... дали есмо ласкаве чєрєс сес 
н(а)игь листь (Вільна, 1499 АЗ І, 117). 
ФОРМИ: наз. одн. Василєи, василєи, Василєй, василє(и) 

(бл. 1392 Р 47; 1437 Р 136; п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1448 АЗ 
І, 44; 1449 АЛМ 8; 1463 АЗ І, 54; 1467 СП № ІЗ; 1470 АЗ 
І, 67; 1490 Пам.; 1494 АЗ І, 101; 1495 РИБ 620; 1499 
ГОКІР і т. ін.). 
Див. ще ВАСИЛИИ, ВАСИЛЇЄ, ВАСИЛЬ, ВАСІЛИА. 
ВАСИЛИЄВ див. ВАСИЛЬЄВЬ. 
*ВАСИЛИЄВИЧЬ див. ВАСИЛЬЄВИЧЬ. 
ВАСИЛИЄВЬ див. ВАСИЛЬЄВЬ. 
ВАСИЛИИ, ВАСИЛЇИ, ВАСЬІЛЬІИ, ВАСИЛЬИ ч. 

(24) {особова назва, гр. ВааїХєю^) Василь: Мьі кнА(з) двдь 
дмитриєви(ч)... василии данильєви(ч)... тьім то листомь 
чинимьі знамєни(т) како кедьі в то врємА коли кнА(з) вє- 
лєбньїи дмитрии... голдование и вБрность... королеви 
польскому... слюби(л) а мьі... ислюбуємьі за нєго (Лучиця, 
1388 Я 38—39); Я семень сколковь... уписаль есми вь домь 
Пречистои Богоматери Печерскому монастьіру родители 
наши Іоана Ірину веодосію Василія Іоана (Київ, 1398 
ДГПМ); И єще дали єсми а сто злат оугрьских... яко да 
творБт ми памвть... вь день свАтаго Василїя Вєликаго 
(Путна, 1476 БО І, 217); и мьі о то(м) самиочивисто опьі- 
тьівали намБстника воло(ди)мирьского пана василья хрБ(б)- 
товича какоє то єсть село а што на(м) с нБго пла(т)у идєть 
(Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: наз. одн. василии, Василїи 5 (1388 Р 38; 

бл. 1392 Я 46; 1430 ГВКЛ 7; 1445 Я 151; 1473 АрхЮЗР 
8/IV, 103); василии 1 (1430 ГВКЛ 7); васильи 1 (1451 
ДГШХ)\ род. одн. василиА, Василїя, Василїа, васїлїа 
5 (1419 Я 91; 1430 ГВКЛ 7; 1454 Со5*. II, 502; 1476 ВИ 
І, 215, 217); василья 1 (1391 Я 45); дав. одн. Василью (1456— 
1481 Я 164; 1463 А$ І, 54, 55); знах. одн, Василія І (1398 
ДГПМ); василья 1 (1499 ГОКІР)\ ор. одн. Васильємь, 
Васильєм (1475 АЗ І, 69, 70). 
Див. ще ВАСИЛЄИ, ВАСИЛЇЄ, ВАСИЛЬ, ВАСІЛИА. 
* ВАСИЛ ИСА ж. (2) (особова назва, гр. РааіАдюаа) 

Василина: мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє 
прїидоша прЕд нами... Станчюл Стьростескоул и брат’ЇА 
єго... и продали свою правоую отниноу... слоугам нашим 
паноу Поурєче спьтароу и братоу его Иванкоу Толочко... 
и сєстричичєм их Михьилашоу и Копачю, сьіновє Васи- 
лиси (Сучава, 1491 БО І, 458). 
ФОРМИ: род. одн. Василиси (1491 БИ І, 458, 459). 
* ВАСИЛ ИСИНЬ прикм. (2): а на то вира... дбтєи гос- 

но (д)ств а ми романова и василисина (Сучава, 1408 Со5^. І, 
61); мьі Стєфан воєвода.-, знаменито чиним... ожє прїидоша 
прАд нами и прАд нашими молдавскими бояре... Дрьгьлинь, 
дочка Настина, и сєстричича еи Тоудора, дочка Васили- 
сина... и дали свою правоую отниноу... племєником своим 
(Васлуй, 1497 БО II, 118). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. василисина, Василисина (1408 

Сов і. 1, 61; 1497 БО II, 118). 
Пор. * ВАСИЛ ИСА. 
ВАСИЛЇЄ ч., невідм. (5) (особова назва, молд., цсл. Ва¬ 

силии, гр. ВааїЛєюд) Василь: мьі алєксандрь воєвода... 
знаємо чиньі(м)... понєжє изволили есмьі добрїимь нашимь 
оумьісломь и дали есмьі монастироу оуспєнїоу прЕ(с)тЕи 
богородици... где є(ст) старець ку(р) василїє двб паськьі 
(Бистриця, 1431 Сові. І, 325); Мьі Георгїє архїєпископь 
Соучавскьіи и зємли молдавскои, Василїє єпископь Дол- 
нЕи єпискоупїи Романова трьга... слюбили есмо и слюбоу- 



*ВАСИЛЇЄВЬ — 154 — *ВАСКАНЬ 

ЄМ... ВЬСИ рвчи вишєписаннїи кролєви полскомоу... вьсє- 
моцне а нєпороушєнно дрьжати и ховати (Гирлов, 1499 
ВО II, 425—426). 
Див. ще ВАСИЛЄИ, ВАСИЛИИ, ВАСИЛЬ, ВАСІЛИА. 
*ВАСИЛЇЄВЬ див. ВАСИЛЬЄВЬ. 
ВАСИЛІИ див. ВАСИЛИИ. 
ВАСИЛКА ж. (2) (іособова назва, пор, Василиса): мьі 

стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє прїидоша 
прА(д) нами и прА(д) оусимьі нашимьі мо(л)давскьіми бояри 
слоуга иа(ш): оана звмь, и сестри єго, васи(л)ка и армвнка 
и нвгша... и продали свою правоую о(т)ниноу (Сучава, 
1491 Сові, 3. 156). 
ФОРМИ: наз. одн. васи(л)ка 1 (1491 Сові. 3. 156); зам. 

дав. оу роуки... василка 1 (1491 Сові. 3. 156). 
Див. ще ВАСКА, ВАСОУТКА. 
ВАСИЛОВЬ ч. (1) (назва села на Буковині) Василів: а 

мьі... дали есми ему от нась... сєльї, на имА василовь на 
дьнистрв и борисово село (Коломия, 1448 Сові. II, 305). 
ФОРМИ: наз. одн. василов'ь (1448 Со5*. II, 305). 
ВАСИЛЯ^ ч. (1) (особова назва): и мвсти(ч) добри люди, 

при то(м) бьіли, имєноує(м) ихь василчв мьітни(к), ники(л) 
вои(т), сєрки(з) вои(т) ормвнскьі (Сучава, 1449 Со5^. II, 386). 
ФОРМИ: наз. одн. василч* (1449 Сові. 11, 386). 
ВАСИЛЬ ч. (21) (особова назва, гр. ВаоіХ&ю$): купиль 

пань вАтславь оу вики оу василА ему жь рвчють скибичь 
и вь его брата на имА оу гЬнка и вь єхь сновцА оу олєнка 
ижє купиль пань вАтславь во всвхь трии то жь ту имєно- 
вани (Львів, 1370 Р 18); а при том бьіли панове: пан Иваш- 
ко Калениковичь... а Василь Поповичь мещанин крємА- 
нєць(ки) (Кременець, 1467 А$ І, 63); А коли есми у пана 
Василя пенязи брал за тое имвнье, при том бьтл владьїка 
володимерский Иона (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 
141). 
ФОРМИ: наз. одн. Василь, васи(л) (1436 Сові. І, 459; 

бл. 1458 Р 167; 1467 АЗ І, 63; бл. 1471 ЛКЗ 93; 1490 Пам.)\ 
род. одн. ВасилА, василА, Василя 8 (1370 Р 18; 1449 АЛМ 
8; 1478 А$ III, 17; 1492 АЗ III, 23; 1497 РИБ 683; 1498 
АрхЮЗР 8/1V, 141); Васила 1 (1430 ГВКЛ 7); дав. одн. 
Василю (1449 АЛМ 8; 1490 ЗХП; 1492 А5 III, 24; 1495 
ВК: 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 141); знах. одн. василя (1490 
ЗХП). 
Див. ще ВАСИЛЄИ, ВАСИЛИИ, ВАСИЛЇЄ, ВАСІЛИА. 
ВАСИЛЬЄВ А А, ВАСИЛЄВАА ж. (9) (особова назва): 

Жаловала сА пани ВасилєваА Копачевича на пани Михай- 
ловоую Нацєвича, мовєчи, ижь она з ьімєнА своєго Зєлви 
за мост пєрєходєчи, сєножати косит... и шкодьі вєликиє 
чинАт (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМЙ: наз. одн. ВасильеваА, ВасилєваА (1478 АЗ III, 

17; АЗ І, 75); род. одн. Василєвоє (1478 АЗ III, 17); дав. 
одн. Васильєвой (1478 А$ І, 76); знах. одн. Василєвоую 
(1478 А$ III, 17). 
ВАСИЛЬЄВИЧЬ, ВАСИЛЬЄВИЧЬ, ВАСИЛЬЄВИЧ, БА¬ 

СИ ЛЄВИЧЬ, ВАСИЛЄВИЧ ч. (73) (особова назва): а при 

то(м) бьіли свєдоки наша рада вл(д)ка луцкии еєо(д)сии... 

а кнзь андрьи васильєвичь маршало(к) нашь (Острог, 
1437 Р 136); а прьі томь бьтли и того добре сввдомьі люди 
добрьгє: ^няз Йван Василєвич Кураєвим, а пань Тихьно 
Кисєл (Володимир, 1475 Л5 І, 72); Ьиль намь чоломь 
окол(ь)ничьій Смоленьскій, наместьникь Лучина Город¬ 
ка, князь Олехно Василевичь Глазьіна (Вільна, 1499 РИБ 
776). 
ФОРМИ: наз. одн. Васильєвичь, васильєвичь 13 (1437 Р 

136; 1445 Р 151; 1451 Р 156, 159; 1452 АкЮЗР 1, 21; Р 161; 
1478 АЗ 1, 75; 1482 АЗ І, 79, 80, 81 і т. ін.); Василевичь, 
Василєвич 11 (1446 АЗ III, 5; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 1466 
АЗ І, 62; 1470 АЗ І, 65; 1475 А$ І, 72; 1485—1500 АЗ І, 
120; 1491 АЗ І, 95; 1496 ПДВКА 60; XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 27; 1499 РИБ 776); Васильєвичь, Васильєвим 9 
(1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12; 1451 А5 І, 44; 1461 АЗ 

1, 53; 1475 АЗ І, 69, 71; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20; 
1483 АЗ І, 82; 1494 ВО II, 387); васильєви(ч) 2 (1446 
Р 152; 1451 ДГШХ)\ васи(л)єви(ч) 1 (1496 ПСВВ 192 зв.); 
род. одн. Васильєвича 9 (1446 АЗ III, 5; 1452 АкЮЗР І, 
21; АрхЮЗР 8/ІУ, 60; 1496 ВИ II, 405; ПСВВ 192 зв.; 
ПЧФГ 36; 1498 Вй II, 412); Василєвича 6 (1488 АЗ І, 242; 
1490 АЗ І, 92; 1495 ВМБС; 1496 ОПВВД; ПЧФГ 35; 1499 
АЛМ 36); Васи(л)єви(ч) 1 (1451 Р 159); дав. одн. Васильє- 
вичоу 8 (1446 А$ III, 5; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 60; 1463 АЗ 
I, 56; 1465 АЗ 1, 57; 1466 АЗ І, 61; 1482 АЗ І, 79, 81; 1498 
ВО 11,409); Василєвичу 5 (1448 АЗ І, 44; 1466 АЗ І, 60; 
XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28; 1470 АЗ І, 65); Васильєвичю 2 
(1461 АЗ І, 53; 1475 А5 І, 70); знах. одн. Васильєвича (1475 
А$ І, 69); ор. одн. Василиевичомь (1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 
102); наз. мн. Васильєвими 1 (1463 АЗ І, 55); Василєвичи 
1 (1463 АЗ І, 54); Василиєвичи 1 (1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102). 
ВАСИЛЬЄВЬ, ВАСИЛИЄВ, ВАСИЛИЄВЬ, ВАСИ- 

ЛЮВЬ прикм. (7): А писаль привильє се поповичь болє- 

страшицкии имєнємь дєячковичь василювь снь поповь 
кость проузвищемь сорочичь (Перемишль, 1366 Р 12); 
и оуставшє наши слоуги, пьтюль и брать его пєтрь... та 
заплатили... пинвзи... оу роукьі слоузв нашємоу, їоноу 

боуз... и дроугомоу їоноу, сноу василїєвоу (Ясси, 1495 
Сові. 3. 193). 
ФОРМИ: наз, одн, ч, василиєвь, василиєв 3 (1495 ВО 

II, 68, 69; Сов і. 3. 193); васильєвь 1 (1392 Р 46); василювь 
І (1366 Р 12); дав. одн. ч. василїєвоу (1495 Со5/. 5. 193); 
знах. одн. ж. васи(л)єву (1495 ВМБС). 
Пор. ВАСИЛЄИ, ВАСИЛИИ, ВАСИЛЇЄ, ВАСИЛЬ. 
ВАСИЛЬИ див. ВАСИЛИИ. 
ВАСИЛЮВЬ див. ВАСИЛЬЄВЬ. 
ВАСІАНЬ, ВАСЬЯНЬ ч. (3) (особова назва, цсл. Васиянь, 

гр. Васно^бд): А при томь бьіль господинь отець нашь, 
владьїка Володимерскій и Берестейскій Васьянь (Кобринь, 
1401 АкВАК III, 2); и господинь владьїка Васіань печать 
свою прьіложиль кь сєму моєму листу (Володимир, 1440— 
1492 АкЮЗР II, 106); а при томь били старий пе(ч)рскиє 
полатни(к) пє(ч)рскьі васья(н) коувА(з) а ключни(к) пє(ч)р- 
скьі андрони(к) (б. м. н., 1498 Ч1АФ). 
ФОРМИ: наз. одн. Васьянь, васья(н) 2 (1401 АкВАК 

III, 2; 1498 ЧІАФ)\ Васіань 1 (1440—1492 АкЮЗР II, 106). 
ВАСІЛИА ч. (1) (особова назва, цсл. Василин, гр. Ва- 

а^єьод) Василь: в лвто | В мца сє(п) ки прьстависА Васі- 
лиа москвічь ивановь снь всАково (б. м. н., 1494 ДБСН). 
ФОРМИ: наз. одн. Васілиа (1494 ДБСН). 
Див. ще ВАСИЛЄИ, ВАСИЛИИ, ВАСИЛЇЄ, ВАСИЛЬ. 
*ВАСЇЛЇИ див. ВАСИЛИИ. 
ВАСКА ж. (4) (особова назва, пор. Васнлиса): ми Стєфан 

воєвода... знаменито чиним... оже прїидоша прАд нами... 
Иванко Лєвич... пан Щєфоул... и плємєници их АрмАнка 
и Васка и Анна... по их доброи воли... продали свою пра¬ 
воую отниноу (Сучава, 1492 ВО І, 509); мьі Стєфан воєво¬ 
да... знаменито чиним... ожє тотьі истиннїи Таць, дочка 
Петра Дрьмана, и плємєница єи Васка, дочка Настасїи- 
на... жаловали єсмьі их особною нашєю милостію (б. м. н., 
1499 ВО II, 166). 
ФОРМИ: наз. одн. Васка (1492 ВО І, 509; 1499 ВО її, 

146, 166); род. одн. зам. дав. заплатнх... пиньзи... сестри 
єго Васкьі (1499 ВО II, 147). 
Див. ще ВАСИЛКА, ВАСОУТКА. 
*ВАСКАНЬ ч. (12) (особова назва): а иа то є(ст) вьра... 

наши(х) боА(р) ... вьра пана диєниша спаеарь, ввра пана 
васкана столника (Сучава, 1447 Со5*. II, 273); то и(м) 
вє(с) хота(р) а хотарни(ци) бьіли па(н) тадора васка(н) 
и па(н) ива(н) кьцєль(н) (Сучава, 1453 Сові. II, 445); 
а на то є(ст) вьра... боярь наши(х), вьра пана браевича 
дворника... вьра пана тадора васкана, ввра пана тадора 
моики (Сучава, 1454 Сові. II, 501). 
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ФОРМИ: наз. одн. васка(н) (1449 Созі. II, 386; 1452 Созі. 
II, 422; 1453 Созі. II, 445); род. одн. васкана (1447 Созі. 
II, 273; 1448 Созі. II, 356; 1452 Созі. II, 426, 432; 1453 
Созі. II, 446, 454, 473, 496; 1454 Созі. II, 501). 
ВАСКО див. ВАСЬКО. 
*ВАСКОВИЧЬ ч. (28) (особова назва): а на то є(ст) вб- 

ра... наши(х) боярь, вьра пана крьстБ... вБра пана тадора 
васковича (Сучава, 1443 Созі. II, 138); а твій люди о(т)чичи 
мои на имА микоула ильА Юрєць... богда(н), васкови(ч)... 
мають ему потому служити ка(к) єсть в той зємли обьічаи 
(Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: наз. одн. васкови(ч) (1448 Созі. II, 737; 1490 

Пам.); род. одн. васковича 21 (1443 ВАМ 41; Созі. II, 
120, 138; ПГСММ; 1445 БІД«А» 483; Созі. II, 219; 1446 
Созі. II, 238; 1447 С05Л II, 281; 1448 Созі. II, 317, 343, 
365; 1453 Созі. II, 468 і т. ін.); васкови(ч) 4 (1443 Со5^. II, 
156; 1446 Созі. II, 241; 1448 Созі. II, 314, 324, 359); васко- 
внчА 1 (1446 Созі, II, 270); ! всковича 1 (1448 БІД № 10 а). 
ВАСКОВЦИ1, ВАСКОВЦЇИ, ВАШКОВЦИ, ВАСКООУ- 

ци мн. (5) (назва села на Буковині) Вашківці: твмь мьі 
видбвшє єго правоую и вБрноую слоужбоу... дали єсмьі 
ємоу... села... на имА... полАноу... и васковци оба коутьі 
їііто ємоу даль богдань пєрє(д) нами (Сучава, 1431 Созі. 
1, 317); никто да нєсмБєть тьі(х) монастирски(х) люди... 
и о(т) васкооуци и о(т) бльгарє... соудити ани глобоу ис 
ни(х) брати (Сучава, 1467 МіН. Бос. 125). 
ФОРМИ: наз. васковци, васкооуци 2 (1431 Созі. І, 317; 

1462 Созі. Б. 10); васковцїи 1 (1435 БІД«А» 465); Вашков- 
ци 1 (1431 Созі. І. 317); зам. род. о(т) васкооуци 1 (1467 
МіН. Бос. 125). 

* ВАСКОВЦИ2 мн. (1) (назва села у Подільській землі): 
а васковци стєцку воєводь о(т)писали єсмьі к волоскои 
зємли (Ланчиця, 1433 Р 125). 
ФОРМИ: знах. васковци (1433 Р 125). 
ВАСКОВЦЇИ див. ВАСКОВЦИ1. 
ВАСКОВЬ див. ВАСЬКОВЬ. 
*ВАСКОВЬІИ див. ВАСЬКОВЬ. 
*ВАСКОВЬЦИ мн. (І) (назва села у Волинській землі): 

и с своеи двлници поступили ся есмо... Васковьци, кьде 
Онацко сидвль, а Опрьловци и ставомь (б. м. н., 1473 
АрхЮЗР 8/IV, 102). 
ФОРМИ: знах. Васковьци 1 (1473 АрхЮЗР 8/1V, 

102). 
ВАСКООУЦИ див. ВАСКОВЦИ1. 
ВАСЛОУИ 1 ч. (59) (назва міста у Молдавському князів¬ 

стві) Васлуй: а на то єс(т) вьра г(сд)вами вьішєписанна(г) 
алєксандра воєводьі... вьра пана шєрбь о(т) васлуА (Су¬ 
чава, 1423 Созі. І, 157); писаль шандроу крьжєвич, оу 
васлоуи (Васлуй, 1497 Со5/. 5. 224). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от Васлоуи (1481 Ви II, 

358); род. одн. васлоуА (1423 Со5^. І, 157; 1449 Созі. II, 
385; 1487 ВИ І, 304); знах. одн. Васлоуи (1435 Созі. II, 
682); ор. одн. васлоуїмь (1449 Со5*. II, 385); місц. одн. 
оу васлоуи 42 (1436 ВАМ 34; БІД«А» 469; 1439 Со5(. II, 
52; 1446 Созі. II, 263; 1449 Созі. II, 744; 1452 П/Р«Л» 
500; 1460 Ви II, 274; 1465 Ви І, 88; 1474 РГС; 1495 ВАМ 
71; 1497 ВИ II, 103 і т. ін.); оу Васлоую 4 (1436 Созі. І, 
476; 1454 Со5*. II, 508; 1497 ВИ II, 113, 115); оу васлоуя 
З (1436 ВАМ ЗО; 1442 Со5^. II, 101; 1443 Со5^. II, 
179); ! оу Васлоуи 1 (1479 ВИ II, 337); ! оувБслоуи 1 (1436 
Со5^. І, 460). 
Див. ще * ВАСЛОУИСКИИ (васлоуискии 

т р ь г ь). 
*ВАСЛ0УИ3 ч. (3) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): тбмь мьі видбвшє єго правоую... слоужбоу... дали 
єсмьі ємоу оу нашєи зємли... єдно село на васлоуи (Сучава, 
1429 СохЛ І, 290); тб(м) видбвшє єго, правою... слоу(ж)- 
бою, до нас... дали и потврьдили є(с)ми ємоу... села, на 
имб нєгоєщи... и оу(н)гоурБни и мли(н), на васлоуА (Су¬ 
чава, 1472 Созі. Б. 26). 

ФОРМИ: місц. одн. на васлоуя, васлоуА 2 (1436 Созі. І, 
475; 1472 Созі. Б. 26); на васлоуи 1 (1429 Созі. І, 290). 

* ВАСЛОУИСКИИ прикм. (2) О васлоуискии 
трьгь (2) (назва міста у Молдавському князівстві) 
Васлуй: сим а пи(с) оу васлоуискомь трьгоу (Васлуй, 
1437 Созі. І, 516); тБм мьі видбвши єго правоую и вБрноую 
слоужбоу до на(с)... дали єсми ємоу... єдна пасика... на 
имБ фБрцина, пасика, оу васлуиского трьгоу хотари (Су¬ 
чава, 1448 Со5*. II, 359). 
ФОРМИ: род. одн. ч. васлуиского (1448 Созі. II, 359); 

місц. одн. ч. оу васлоуискомь (1437 Созі. І, 516). 
Пор. ВАСЛОУИ1. 
ВАСОУТКА ж. (6) (особова назва, пор. Василиса): тоє 

вьсє щобьі имь оурикь и жєнб єго, васютцБ, и дБтємь 
ихь... нєпороушєно, николижє, на вбкьі (Сучава, 1433 
Созі. II, 594); мьі Стєфан воєвода... знаменито чинимь... 
ожє тота истинна Васоутка... жал о вали єемьі єи особи ою 
нашєю милостїю (Сучава, 1498 ВБ II, 125—126). 
ФОРМИ: наз. одн. Васоутка (1481 ВБ І, 248; 1492 ВБ 

1, 509; 1498 ВБ II, 126); дав. одн. Васоутци 1 (1481 ВБ 
I, 248); васютцБ 1 (1433 Со5^. II, 594); ор. одн. Васоуткою 
(1480 ВБ II, 241). 
Див. ще ВАСИЛКА, ВАСКА. 
ВАСЬІЛЬІИ див. ВАСИЛИИ. 
ВАСЬКО, ВАСКО, ША52КО ч. (73) (особова назва, пор. 

Василии): а при том бьіли свбдци, пан пєтрь нєоря... пан 

васко кузмич (Судомир, 1361 А 07, 6); а на то послуси влдка 
ларивунь... друздь кадольфовичь васько кузмьічь (Пере¬ 

мишль, 1366 Р 12); мьі кнзь фєдорь данильєви(ч)... васко 
кирдБєви(ч)... поручАємсА по олєхна (Луцьк, 1388 Р 42); 
А па іо зшійсгу рап МісЬаІ Вик^гаЬіа Наїісгкї... Х^азгко 
Ноіо^епсгісг, Ліпаі кгескошсг (Галич, 1413 ОБ 48); 
а писа васко грамати(к) оу со(ч)вБ (Сучава, 1449 Созі. 
II, 378); Сє мьі панове Цєцєнєвьскьіи: пань Васко Цєцє- 
нєвьскьій, а пан Нбмєць... продали єсмо имбньє... на имА 
Цєцєнєвьци (Кременець, 1467 АЗ І, 63); приеждчаль(и) (!) 
кь намь земяне наши зь володимерского повету Васко 
и Ивашко Гринковичи Болобаньї (Троки, 1498 ГВКОО). 
ФОРМИ: наз. одн. Васко, васко 52 (1361 А 01 6; 1385 

Р 28; 1401 Р 65; 1415 Р 87; 1421 Р 92; 1445 СРК\ 
1456 ЗСФ; 1467 АЗ І, 63; 1483 Созі. 3. 121; 1498 
ГВКОО і г. ін.); Васько, васько 3 (1366 Р 12; 1385 Р 28; 
1401 АкВАК III, 2); ^’азхко 1 (1413 ОС 48); род. одн. Васка 
(1465 ВБ І, 88; 1467 ВБ І, 118; 1492 ВБ І, 509); дав. одн. 
Васкоу 2 (1491 ВБ І, 447; 1495 БС№); Ваську 2 (1443 Р 
145); Васкови 2 (1495 ВБ II, 40, 41); васковБ 1 (1401 Р 
65); знах. одн. Васка (1430 ГВКЛ 7; 1491 АЗ І, 94; 1495 
ВК)\ ор. одн. Васкомь (1458 Созі. II, 814; 1471 АрхЮЗР 
8/1 її, 627). 
Див. ще ВАСЮТА. 
ВАСЬКОВЬ, ВАСКОВЬ прикм. (7): а сталасА торгувлА 

межи добрьіми людми... аже пани хонька васковая дАдь- 
ковича жєна... сама то вчинила (Перемишль, 1378 Р 25— 
26); А по ВаськовБ животб хто попомь оу свАтого Йвана 
будєть, тоть по тому жь имаєть свАтого Йвана зємьлю 
дєрьжати (Городок, 1443 Р 145); мьі стєфа(н) воєво(д)а... 
знаменито чини(м)... ожє прїидошА прє(д) нами и пєрє(д) 
оусими нашими мо(л)давскьіми боярє... васко... и юра 
шоури(н) васко(в)... и продали... села на имб зоубричанїи 
и... ванковцїи (Сучава, 1479 Созі. 5. 98). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. васковь, васко(в) 4 (1474 РГС; 

1479 Созі. 3. 98); васьковь 1 (поч. XV ст. Р 75); місц. одн. ч. 
по васьковБ (1443 Р 145); наз. одн. ж. васковаи (1378 
Р 25). 
Пор. ВАСЬКО. 
ВАСЬЯНЬ див. ВАСЇАНЬ. 
ВАСЮТА ч. (2) (особова назва, пор. Василии): А при 

томь бьіли свБдки наша рада вБрная: владика Луцкїй 0еодо- 
сей, пань Ивань Гулевичь, пань Васюта Тептюковичь... 
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пань Дениско МукосБевичь (Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 18); 
А при томі» бьіли свідки наша рада вірная владьїка Луц- 
кій 0еодосєй... пань Васюта Тептюковичь (Луцьк, 1446 
АкЮЗР І, 18). 
ФОРМИ: наз. одн. Васюта (1445 АкЮЗР І, 18; 1446 

АкЮЗР І, 18). 
Див. ще ВАСЬКО. 
* ВАСЮТКА див. ВАСОУТКА. 
ВАТАМАНЬ, ВАТАМАНЬ, ВАТАМАН ч. (36) вибор¬ 

ний сільський старшина, представник сільської общини 
на руському праві, тіун: ть(м) мьі, видьвши єго правою и 
вьрную службою до на(с).,. дали єсмьі ему єдно село... 
кучуровь гдє бьі(л) ватама(н) гє(р)ма(н) (б. м. н., 1422 
ДГОБ); а пак ли бьі ватама(н) албо рАдцА рБкль абьі его 
оу ч.єль не бь/ло а во(н) маєть присА<ч)и ажь того чоловіка 
оу сє(ль) ньть (Галич, 1435 Р 134); мьі... есмьі дали и по- 
твьрдили слоузь ... паноу тоадєроу... село ризина гдє 
биль алєкса ватамань (Ясси, 1495 ПГВСР). 
ФОРМИ: наз. одн. ватамань, ватамань, ватамаи, вата- 

ма(н) 20 (1422 ДГОБ; 1428 Сові. І, 233; 1435 Р 134; 1438 
Я/Р«А» 472; 1443 Сові. II, 179; 1445 £/Р«А» 483; 1454 
Сові. II, 517; 1462 Сові. Б. 11; 1473 ЗНТШ V, 3; 1495 
ПГВСР і т. ін.); отамо(н) 12 (бл. 1471 ЛКЗ 90, 90 зв., 
91 зв.); вьтьман(ь) 2 (1473 ШКН 165); ор. одн. отамано(м) 
(бл. 1471 ЛКЗ 90); дав. мн. ватаманомь (1435 Сові. II, 
692). 

! ^АТНМУМІ (ВОТНИНУ) (1): Тоїкіу Виг^гаЬіа МісЬаІ 
іесЬа! зо гетіїапу па іЬоі ууезсІ, іесІу осгісг іоїю зіеіа 
Рокозо\\гс^о\у з г Лі о рапи Міго$Іа'*ту $'*тоіу \уаіїіпупи рго- 
сіаі... у зо зіагету Ііисіту >уілууі гетііи (Галич, 1413 
ОБ 48). 
Див. ОТНИНА. 
! ВАОУКАРМА див. *ВАВКАРМАНЬ. 
ВАХНО ч. (1) (особова назва): о(т) мьстичовь короткий 

павель григорь павєль писарь пань вахно танча алхатарь 
(Львів, 1368 Р 16). 
ФОРМИ: наз. одн. вахно (1368 Р 16). 
ВАЦЮТА ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли свьткьі: 

кн(А)зь Ивань Борисович ЗвАгольскьій... пан Фєдко Боб- 
рь/кович, войть луцкьій Вацюта (Луцьк, 1461 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Вацюта (1461 АЗ І, 54). 
*ВАІ11ИЧИНЬСКИИ прикм. (1) (пор. Васічин у Галиць¬ 

кій землі): а се Азь па(н) пєтрашь староста галицкьіи и снА- 
тинскьі свьдочю (!) то своимь листомь... ижє пришєдь пе¬ 
ред мА васко мошенчичь и позвали коундрата борсничА 
о границю о вашимнкьскоую (Галич, 1401 Р 65). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. вашичиньскоую (1401 Р 65). 
\¥А52КО див. ВАСЬКО. 
ВАШКОВЦИ див. ВАСКОВЦИ1. 
ВАШЬ займ. (199) 1. (множинний, вказує на те, що 

належить багатьом або стосується багатьох) ваш (21): 
И твжь како велико вєсєлиласА єсть рада кролє(в)ства коли 
чєрєс (І) посрьдокь вашь то(т) то мистрь о тьіи тадьгнки на- 
шоу оусхотьль видати волю (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ)\ А не вернете ли, а ви аби есте знали ажє... 
варе кто придєт от ваших людей до нас, а ми возмєм ис 
них тоти наши пинизи (Сучава, 1480—1484 ВБ II, 370); 
А коли пань Петрь поняль сестриницу моу (!) у Крозахь 
и я мовиль пану Петру: тамь вь иминехь вашихь кривди 
великій одь сусЬдь, поБдь ТЬІ по тьімь имБнемь и кривдь 
осмотри (Вільна, 1498 АЛМ 163), 

2. (шанобливий, вказує на те, що належить або стосує¬ 
ться однієї особи) ваш (47): кто к намо принесєть записо 

на г тисАчб тому мьі дамьі вашь листо што писано на Д 
тисАчи (Сучава, 1388 ЗБ 678—679); Вгаі луазг тепзгуу 
\УеЗікуу кпіаг 2укЬітопі сгеіот Ьіеі (Липнишки, 1433 
ЗНТШ ЬХХУІ, 142); И такь абьі есте знали ваша милость, 
бо ись тьімь ваиіьім'ь посломь и великого князя московь- 
ского посоль до нась прьшюль (б. м. н., 1499 Ви II, 447); 

0 ваша милость (130) див. МИЛОСТЬ; осви' 
ченость ваша (1) див. ^ОСВ'ВЦЄНОСТЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. вашь, ^азг (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 

139, 140, 142; 1493 ОПВВ 152; 1496 ОПВВД; ОПСВВ 61,62; 
1498 ВБ II, 409); род. одн. ч., с. вашого 4 (1496 ОПВВД; 
ОПСВВ 61; 1498 ВБ II, 409; 1499 ВБ її, 447); вашєго 
3 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140; 1435 Сові. II, 682; 1436 Сові. 
II, 698); дав. одн. ч. вашємоу (1496 ОПСВВ 62); знах. одн. ч. 
вашєго 2 (1392—1393 РФВ 170, 171); вашь 2 (1388 51 678; 
1447—1492 ЛКБВ); вашь 2 (1484 ЯМ); ор. одн. ч., с. ва- 
шимь, вашим 5 (1440 АрхЮЗ'Р 1 /VI, 5; 1475 ВБ II, 329, 
336; 1496 ОПСВВ 61, 62; 1498 ВБ II, 409); ваншмь, ^авгут 
4 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 142; 1496 ОПВВД 193; 1498 ВБ 
II, 409; 1499 ВБ II, 447); І ваша 1 (1476 ВБ І, 211); знах. 
одн. с. вашо (1495 ВМБС); наз. одн. ж. ваша 39 (1433 
ЗНТШ ЬХХУІ, 140; 1435 Сові. II, 678, 682; 1475 ВБ II, 
336; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20; 1491 АЗ І, 94; 1493 
ПОСВВ 151 зв.; 1496 ВБ II, 403; ПДВКА 61; ПСВВ 
192 зв.; 1499 ВБ II, 447 і т. ін.); І ваше 1 (1435 Со5*. II, 
679); род. одн. ж. вашей, №а82еу. ваше(и) 25 (1388 5Р 678; 
1457 Сові. II, 810; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20, 21; 1496 
ПДВКА 60, 61; ПСВВ 192, 192 зв., 193; 1499 ВБ II, 449 
і т. ін.); вашоє, «^аагоіе 21 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139, 141, 
142; 1481 ВБ II, 364; 1492—1493 ПВФЧ 148; 1493 ПОСВВ 
151 зв., 152; 1494 ВБ II, 387; 1495 АЛМ 83; 1499 ВБ II, 
447 і т. ін.); вашой 4 (1499 ВБ II, 449, 450); вашєє 2 (1496 
ПДВКА 60; 1499 ВБ II, 449); вашєЬ 1 (1392—1393 РФВ 
170); дав. одн. ж. вашєи, вашє(и), ^аагеу, вашєі 8 (1388 
ЗБ 678; 1433 ЗНТШ ГХХУІ, 139; 1435 Сові. II, 682; 1436 
Сові. II, 698; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1475 ВБ II, 336; 
1496 ПДВКА 60; ПСВВ 192 зв.; 1499 ВБ II, 447, 449); 
вашо(и), ^азгоу, жазгоі 8 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139, 140, 
141; 1493 ПОСВВ 151 зв., 152; 1496 ПДВКА 60); кавгоіе 
1 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 142); знах. одн. ж. вашу, жазги 
(1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1475 
ВБ II, 336; 1493 ПОСВВ 151 зв., 152; 1496 ПДВКА 61; 
1499 ВБ II, 447); ор. одн. ж. вашою, жазгоіи 5 (1494 ВБ 
її, 387, 388; 1495 АЛМ 83; 1499 ВБ її, 447, 449); вашєю 
2 (1496 ПДВКА 60, 61); місц. одн. ж. оу вашєи (1435 Сові. 
її, 694); кл. ф. ваша, ^азга (1433 ЗНТШ ЬХХУЇ, 139; 
1496 ВБ II, 403; ПСВВ 192 зв.; 1499 ВБ II, 447, 448); 
наз. мн. ваши (1392—1393 РФВ 171; 1434 Соз^. II, 675; 
1475 ВБ II, 336; 1447—1492 ЛКБВ; 1496 ПСВВ 192 зв.); 
наз. мн. ч. вашьі 1 (1496 ПСВВ 192 зв.); жазгу 1 (1433 
ЗНТШ БХХУІ, 141); род. мн. ваших 2 (1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 142; 1480—1484 ВБ II, 370); вашм(х) 1 (1496 
ПСВВ 192 зв.); дав. мн. вашимь 3 (1392—1393 РФВ 170; 
1434 Со5*. II, 675; 1496 ПДВКА 61); ! вашАм І (1476 ВБ 
І, 212); ! вашА 1 (1476 ВБ І, 212); знах. мн. ч. ваши (1447— 
1492 ЛКБВ)\ ор. мн. вашими 2 (1484 ЯМ; 1447—1492 
ЛКБВ); вашьі(ми) 1 (1496 ПСВВ 192 зв.); етазгуті 1 
(1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139); місц. мн. оу вашихь 1 (1498 
АЛМ 163); №а$гусЬ І (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140). 

*ВБАЧИТИ дієсл. док. (2) (що, чого) зважити (на що): 
И мьі, вбачивши вьрную службу его кь намь, тое имьніе 
на имя Микуличи дали есмо ему (Кам’янець, 1494 АЛМ 
54); Мьі Олександрь... великий кн(А)зь литовскии ... чи- 
нимь знаменито... иж вбачивши вьрньш службьі... кн(А)- 
жати Костєнтина Ивановича Острозского... емоу имьнє 
н(а)шє именємь звАгол... дали есмо (Вільна, 1499 АЗ 
І, П7). 
ФОРМИ: дієприсл. перед, вбачивши (1494 АЛМ 54; 

1499 А5 І, 117). 
* ВБОГИМ див. УБОГЬІИ. 
В ВЄРХ, УВЕРХ!» присл. (2) уверх, вгору: Ведаєм го- 

раздо в границах и в соусєцствє до рєкоу Зєлвоу к Дєрє- 
чиноу в низь и в верх и тое поле Малеевскоє розьроблєио, 
на том хочем завєдши, присАгноути (Лукониця, 1478 А5 
II ї, 17); а Клиноватой нивє границу положиль есми уверхь 
подль малое долиньі и замєжокь малое нивки, котораяж 
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посполито с Клиноватою (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 
158). 
Пор. ВЬ ВЄРХОУ. 
ВВ'БКЬІ, ВЬ В^бКЬІ, УАУІКУ, умчеку, оувшкьі, 

ОУ В'Ь; КИ присл. (24) навіки, назавжди: ана (1) продала 
пєтрашкови радьцьовьскому свою дьднину и вотнину оу 
вьки (Перемишль, 1359 Р 10); А рокоііе іЬу Шо кгапісгі... 
ро коїіе іети ІоШ'люісгісг >уі\уіІ г зіагішу Іисішу, ро іоііе 
рапа Мігозіатооиго V «іку і сіііііу іоізо і Ьіігпіу і око (Галич, 
1413 ОХ 48); и да єсть подобиь іоудь и прокльтомоу арій 
и да има(т) оучастіє и сь оньмьі іоудєиє, єжь вьзьпиша на 

га ха, крь(в) єго на ни(х) и на чєдА(х) (!) и(х), єжє єсть 
и бьдє(т) вь вькьі (Ясси, 1500 Со&і. З, 231). 
Див. ще*В'йКЬ, ДОВЄКА, НАВИКИ, НАВ'БКЬ, ОУ- 

В'ЬКЬ. 
♦ВГОРСКИИ див. ОУГОРЬСКЬІИ. 
ВГОРУ, УГОРУ прийм. (2) (з рад.) (виражає просторові 

відношення — вказує на напрямок дії) угору, уверх: а вед- 
же мьі по долгу льісту господарского, зь паномь Карпомь 
чьіньїтьі грани поехали, а кольї есмо проихальї черезь лісь 
Почапинский до дольїни Кобельїка, вгору рички Згару, 
где нась пань Карпь припроводьіль, указуючи одьколя 
грунть его починаеть (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7). 

*ВГОРЬСКИИ див. ОУГОРЬСКЬІИ. 
*ВДАВНИТИ СА дієсл. док. (1) за давністю втратити 

чинність, стати надто давнім: єстли бьг са там рє(ч) такь 
вда(в)иила, то(г)дьі бьі тоє дьло мьло вжо во оупокои бьі(т) 
(Вільна, 1495 БСКИ). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ж. естли бн сА... вда(в)- 

нила (1495 БСКИ). 
\У0АКІТІ дієсл. док. (3) (кого) ударити: І іеі ]езШЬу... 

^сіагй іак, іакоЬу кгі>уі пегогШ, шаіеі па пеш >уіпа Ьуіі 
шосіїиіі оЬусгаіа пазгоіе гїетії (Луцьк, 1388 ХРБ 104—105). 
ФОРМИ: інф. и'гіагЙі (1388 ХРЕ 106); баж.-ум. сп. З ос. 

одн. ч. іезШЬу... жсіагіі (1388 ХРБ 104); дієприкм. пас. 
мин. дав. одн. ч. ^багепоти (1388 ХРБ 104). 
ВДЄЛАТИ див. ОУДИЛАТИ. 
*ВДЄЛИТИ див. *УДЕЛИТИ. 
\У^ЕN див. ВЬ ДЄНЬ. 
ВДОВА ж. (9) удова: Розво(д) єсть межи лю(д)ми ка(к) 

моужєвє є(ст) глава а жоньї и(м) по(д)даньі а дроу(г)и 
оудовьі волньї прото мьі оуставлАємь моужомь запи(с) 
ро(ч)ньіи а оудовамь за мєсть ль(т), а моужа(т)комь за 
дьсА(т) ль(т) (XV ст. ВС 33). 
ФОРМИ: наз. одн. вдова (XV ст. ВС 36); дав. одн. оудовє 

(XV ст. СЯ 40 зв.); місц. одн. о оудовє (XV ст. ВС 21; СЯ 9); 
наз. мн. оудовьі (XV ст. ВС 33); дав. мн. оудовамь (XV ст. 
ВС 33); місц. о оудова(х) (XV ст. ВС 8, 33). 

*вдовии прикм. (5) вдовин, вдовиний (1): О жене ко- 
торои моужь умрєть а она на оу(до)вьє(м) (XV ст. СЯ 9); 

вдовин столець (1) шестимісячний строк, на 
протязі якого вдова після смерті чоловіка не могла вихо¬ 
дити заміж, щоб не втратити віна, яке він їй записав: 
и тая Танка мешкала на той дьльницн мужа своего на вдо- 
в(ь)ємь стол(ь)цьі до тьіхь часовь, поки пошла замужь 
за Юшка Можейковича (Троки, 1494 РИБ 560); с є д и т и 
иа вдовим столцьі (2) див. СЄДИТИ; сбсти 
на оудовьємь стольци (1) див. СЄСТИ. 
ФОРМИ: місц. одн. ч. на вдовим 2 (1454 АЗ III, 10); 

на оудовьємь, оу(до)вьє(м) 2 (XV ст. СЯ 9, 10); на вдов(ь>- 
емь 1 (1494 РИБ 560). 
Див. ще *УДОВИНЬІИ. 
ВДОЛОЖЬ прийм. (1) (з род.) (виражає просторові від¬ 

ношення) уздовж: а тако продаль яко самь дєржАль и с 
нивами и сьножатми і ставьі и со льсн і з дубровами і с 
пасиками, со всьми границАми і вдоложь і пупєрєкь того 
існого села (Львів, 1400 Р 61). 
ВДЄЛАТИ див. ОУДИЛАТИ. 
*ВДГВЛЬ див. -ОУД'ЬЛЬ. 

ВДЯЧНО присл. (1) () єсть вдячно (кому) хтось 
радий (чому): Тєжь всказаль к намь ижь єсть ємоу вдячно 
да(л) намь богь сєсти на сто(л)цьі о(т)ца нашого на о(т)чьінє 
нашо(и) (Вільна, 1493 ОПВВ 152). 
ВЄ див. ВЬ. 
*ВЄДАНІЄ див. *В'БДАНИЄ. 
ВЄДАТИ 1 див. ВИДАТИ1. 
*ВЄДАТИ з див. В'ЇДАТИ2. 
* ВЄДАТИ3 див. ВИДАТИ3. 
*ВЄДЄТИ див. ВИДАТИ. 
ВЄДЖЄ спол. (3) (зв'язує сурядні речення) 1. (протистав¬ 

ний) а, але (1): ино мьі послали... до зємянь Браелав- 
скихь... также до боярь Хмелньїцкихь... аби до нась 
прьіехальї... ведже оньї не хотильї (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 7). 

2- (протиставно-приєднувальний — у сполуч. з а вед¬ 
же) однак, проте (1): Мн, Свьідрьігайло, Великій Князь, 
чиньїмо знаменито... ижь, прьішовшьі передь нась... Карпь 
Ивановичь Микулинскій ... покладаль передь нами листь 
оть князя Василія Сангушковича... и просиль иась, аби 
есмо ему тое потвердили... ино ми послали... до зємянь 
Браславскихь... также до боярь Хмелннцкнхь... аби до 
нась прниехалн (!) и зь паномь Карпомь потокмьільїся, 
ведже они не хотили... а ведже ми, по долгу листу госпо- 
дарского, зь паномь Карпомь чинити грани поехали (Но¬ 
воселиця, 1430 ГВКЛ 7). 

3. (наслідковий) отже (1): Ми, Свьідрьігайло, Великій 
Князь, чиньїмо знаменито... ижь... Карпь Ивановичь Ми¬ 
кулинскій... покладаль передь нами листь... двораиь на- 
шихь... што есмо имь... велильї именя его... обьихатн... 
и кривду его... розсудити; ведже они тое все учинили 
(Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7). 
ВЄДОМО див. ВІДОМО. 
*ВЕДОМОСТЬ »с. (1) О до вє домости (1) до 

відома: Про то Ми Александрь, або Витолдь... ведомо 
чинимо тьімь теперешнимь, яко и на потомь будучого вєку 
людемь, до которьіхь ведомости тоть Нашь листь прндеть 
(Вільна, 1389 РЕА І, 26). 
ФОРМИ: род. одн. ведомости (1389 РЕА І, 26). 
*ВЄДОМЬ див. *В'ВДОМЬ. 
*ВЕДОМЬІЙ прикм. (1) точно встановлений, точно визна¬ 

чений: Ижє из многьі(х) соудовь одна жалоба бнває(т) 
розно соужєна, прото мн хотАчї имєти вєдомьіи соудья (!) 
уставлАємь одинь у краковьской землі, а дроу(г)и у соу- 
домїрьскии (І) нашь соудья имєєть бити (XV ст. ВС 12 зв.). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. вєдомьіи (XV ст. ВС 12 зв.). 
ВЄДРО с. (52) (міра місткості) відро: ива(н) окоуличь 

даєть из очиньї двв вєдрь мєдоу из новича третєє (б. м. н., 
бл. 1458 Р 167); кь Житомироу село КрошнА а в томь сєлє 
даньнико(в) три а дани дають колодоу мєдоу бє(з) двоу 
вєдє(р) а два вєдра мєдоу залєгло на поустовьско(и) зємли 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); А поведаль намь, штож 
дей с них одна служьба, а дани они дают двадцать ведер 
меду и чотири ведра (Мереч, 1496 АЛРГ 71). 
ФОРМИ: наз. одн. вєдро (бл. 1471 ЛКЗ 93); род. одн. 

вєдра (бл. 1458 Р 167; бл. 1471 ЛКЗ 92; 1496 АЛРГ 69, 
71); знах. одн. вєдро (бл. 1458 Р 167; бл. 1471 ЛКЗ 92 зв., 
93, 93 зв.; 1496 АЛРГ 69); наз. мн. вєдра 4 (бл. 1471 ЛКЗ 
92 зв., 93, 93 зв.); вєдрьі 1 (бл, 1471 ЛКЗ 92 зв.); род. мн. 
ведер, вєдє(р) (бл. 1471 ЛКЗ 92, 92 зв., 93, 93 зв., 94; 
1496 АЛРГ 71); знах. мн. ведра 2 (бл. 1458 Р 167; бл. 1471 
ЛКЗ 93); вєдрьі 2 (бл. 1471 ЛКЗ 93, 93 зв.); наз. де. вєдрє 
(бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.); знах. де. вєдрє 6 (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв., 
93. 93 зв.; 1493 АЛРГ 56); вєдрЬ 5 (бл. 1458 Р 167). 
ВЕЖГАЙЛО ч. (1) (особова назва, лит. УІ8§аі1а&): 

Писань у Вьілни, мая двадцать первого дня, инднкта де- 
вятого. Вежгайло Діякь, рука (Вільна, 1431 ГВКЛ 9). 
ФОРМИ: наз. одн. Вежгайло (1431 ГВКЛ 9). 
ВЄЗДЄ присл. (11) скрізь, всюди: Тьм ми видьвшє 

правоую и вьриоую и(х) слоужбоу до на(с)... дали єсми 



*вєзти — 158 — великий 

цім) обомь посполно оу нашєи зємли оу молдавскои, на 
МИЛЬТИНЬ, селище... сь вєликьі(м) гаємь що є(ст) бли(з) 
мильтина и сь вьсьмь трьнїє(м) що соу(т) близко мильтина 
и на поли боу(д) гдє оу томь хотари вєздє (Сучава, 1443 
Сові. II, 144); А також крал єго милость и кнАз великій 
литовскїи да имают лишити коупцєм нашим, вєздє по 
зємлАх и панством их, абьі ходили и торговали слободно 
н доброволно (Гирлов, 1499 ВВ її, 424). 

*ВЄЗТИ дієсл. недок. (3) (що) везти: шпегІоЬо оі тезіа 
бо тезіа... шегІіЬу сгегег гпуіа, пісгоію па пісЬ шуіа пе 
шаіеі Ьгапо Ьуіі (Луцьк, 1388 ЕРІ 105); а стого мльїна тєжь 
на городь жито вєзоуть (б. м. н., XV ст. ИК). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. вєзоуть (XV ст. ИК)\ баж.-ум. 

сп. З ос. одн. ч. Ьу... №ег (1388 ЕРІ 105); 3 ос. мн. №Є2Іі- 
Ьу (1388 ЕРІ 105). 
Див. ще ПОВЄЗТИ, *ПРИВЄЗТИ. 
*ВЄКЬ див. *В^КТ>. 
! ВЄКЬІИ див. ВЄЛИКИЙ1. 

*ВЕЛАВСКИЙ ч. (1) (особова назва)-. Ми Александро 
Володимеровичь пожаловали есмо н(а) то(го) слугу Лари- 
вона Вела(в)ского: не надобе ему нам з слугами служби 
служити а поплатовь платити (Овруч, 1450 ЗНТШ XI, 7). 
ФОРМИ: знах. одн. Вела(в)ского (1450 ЗНТШ XI, 7). 
*ВЕЛБИЧИ мн. (1) (назва села у Волинській землі): мьі 

вєликиї кнзь швїтрикга(л) Свьдомо чинимь... ижє дали 
єсмо и запїсали ленькови зарубичю таА села в луцкої земли 
ольїку на рєць ольїць... А вєлбичи (Житомир, 1433 Р 
126). 
ФОРМИ: знах. вєлбичи (1433 Р 126), 
*ВЄЛЄБНОСТЬ ж. (1) (стч. уеІеЬпозї, ста. \уїе)еЬпо£с) 

(у сполуч. з присвійним займенником — титул) достой¬ 
ність: ми романь воєвода... чинимо знаменито... ожє... 
пань дидрихь боучаскьіи... прїАль мА кь єго велєбности 
вь мАсто сина (Коломия, 1448 Сові II, 305). 
ФОРМИ: дав. одн. велєбности (1448 Сові II, 305). 
ВЄЛЄБНЬІИ прикм. (31) (стч. уеІеЬпу, стп. \уїеІеЬпу) 

I. (шанобливий епітет) достойний (29): Божіеіо мил остию 
мьі кроль казимир... корол вєлєбньш... явно повьдают 
(Судомир, 1361 А СЕ 6); А на то дали єсмьі грамоту нашю и 
печать привьсьли вєлєбного кнАзьства нашєго (Бохур, 
1377 Р 24); а дан(н) сєи листь через руки вєльбно(г) мужа 
донина подкансльрєго кролєвства (по)лско(г) пробоща 

(с)втого (флорїА)на предь краковомь (Медика, 1415 Р 87); 
мьі вєоктисть, митрополит молдавскїи... явно чиним... 
аже ми слюбоуємь... вєлєбномоу Казимирови, королеви 
полскомоу (Сучава, 1462 ВВ II, 288—289). 

2. (у знач, іменника) достойник (2): мьі па(н) ива(н) 
срь(м)скьш староста рускьш вьізнава(м) то... ис тьі (І) 
вєлєбньїми што с на(м) у то(т) ча(с) сьдили ижє пришєдши 
пред на(с)... пани махна узвєртовская и отступила узвар- 
това пань яхнв киинскои (Львів, 1414 Р 85). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. вєлєбньїи 4 (1361 АСЕ 6; 1388 Р 

39; 1400 Сові. II, 619); ! вєлє 1 (1377 Р 23); род. одн. ч., с. 
вєлєбного 4 (1361 АСЕ 6; 1377 Р 24; 1395 Сові. II, 611; 
1400 Сові. II, 617); вєлБбно(г) 1 (1415 Р 87); дав. одн. ч. 
вєлєбному, вєлєбномоу, вєлєбио(м) (1388 Р 40; 1393 Сові. 
II, 607; 1395 Сов і. II, 613; 1400 Сові. II, 619; 1403 ДГМ; 
1407 Сов і. II, 629; 1411 Сові II, 637; 1433 Сові. II, 650; 
1435 Сові. II, 689; 1462 ВИ II, 289 і т. ін.); дав. одн. ж. 
вєлєбиої 4 (1388 Р 40; ЗІ 678; 1395 Сові. II, 612); вЬлєбної 
1 (1393 Сові. II, 607); род. мн. вєлєбимхь (1414 Р 85); 
ор. мн. вєлєбиими (1414 Р 85). 
ВЄЛЄИ див. ВЄЛ'й. 
ВЄЛЄМОЖНЬІ див. ВЄЛМОЖНЬІИ. 
*ВЄЛЄМУЖНИИ див. ВЄЛМОЖНЬІИ. 
ВЄЛЄМЖЖНІИ див. ВЄЛМОЖНЬІИ. 
*ВЄЛЄТИ див. *В€Л'ЬТИ. 
ВЄЛИ див. ВЄЛ'Ь- 
ІВЄЛИВЬІХ див. ВЄЛИКИЙ1. 

*ВЄЛИКАЯ ивниця ж. (2) (назва річки у Київській 
землі): тоє сеь(т)чили два братєники... покоуль єсть г(с)дрА 
нашє(г) тоули(н)скоє земли... а о(т) калинова коуста по вє- 
ликоую ивницю (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: знах. одн. вєликоую ивиицю (бл. 1458 Р 167); 

ор. одн. великою ивиицєю (бл. 1458 Р 167). 
* ВЕЛИКАЯ ФРОУМОАСА ж. (3) (назва річки у Мол- 

девському князівстві): И єщї есмо дали... мон аетир ( оу )... 
бранищю... починши от верх Никида... на оустиє Вели¬ 
ко^) Фроумоаси, та Великою Фроумоасою гори до роунка, 
що ест на верх Вєликои Фроумоаси (Сучава, 1491 ВВ 1,473). 
ФОРМИ: род. одн. Вєликои Фроумоаси, Вєлико(и) 

Фроумоаси (1491 ВВ І, 473); ор. одн. Великою Фроумоасою 
(1491 ВВ І, 473). 

* ВЄЛИКАА СОУХА ж. (4) (назва річки на Букови¬ 
ні): и дали и похилили и потвє(р)дили єсмо того село 
на имь щи(л)биканїи оу стоудєнои топлици на вєликои 
соухи и соуха вєликаА о(т) оустїА до самого вє(р)ха 
(Сучава, 1488 ДГСВМЩ). 
ФОРМИ: наз. одн. соуха вєликаА (1488 ДГСВМЩ); 

місц. одн. на вєликои соухи (1488 ДГСВМЩ). 
Див. ще * СОУХА ВЄЛИКАА, *СУХАЯ- 
великий1, ВЄЛИКЇИ, ВЄЛЇКЇИ, вєликьїи, ве¬ 

ликий, ВЄЛИКИ, ВЄЛИКЬІ прикм. (1069) 1. (який ви¬ 
значається за розміром) великий, значний (47): Любарть 
Кгедеминовичь... записаль есми и даль село своє Рожьісче 
святому Иоанну Богослову... со всякими пожитками при¬ 
даємо; к тому село нашое Теремьное подь^ Луцкомь, по- 
чонь оть того копьца при дорозе, грани Геременьское и 
оть того копьца кь великому копьцу Грицевьі могильї 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 1—2); а хотарь ти(м) сєло(м)... 
долоу потокомь до тазлова... до вєликьі бродь (б. м. н., 
1400 Сові. І, 37); А потолА заЬхали имь по колтовєцкоє 
пєрєхрєстьє а по вєликоую могилу (Зудечів, 1411 Р 79); 
и о(т)рьчи (!) колочина прАмо поперєкь полА болохова али 
жь до вєликои рьки дньстра (Ланчиця, 1433 Р 125); а хо- 
та(р) той поустини на вєрхь долиньї... на могилоу великою 
(Сучава, 1453 Сові. II, 445); я... границу есми положиль 
Плоской ниве... межею великою по конець Вздвнженское 
нивьі (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); а боудьть ли до(ч)ка 
старості на а имєніє вєликоє тогдьі сто гривє(н) братіє 
єи мьюти (!) дати за вьно (XV ст. ВС 35 зв.); у йгапусіи 
у теги зату їезто рготегу зеЬе роіогуїу у корсу газу- 
раїу росхопзгу об Іоїеу у/еіукоуі богоку... и юеіукиіи 
зозпи (Тришин, 1500 ДПЖН)\ 
Великая Долина (3) (назва місцевості у Мол¬ 

давському князівстві): А хотарь той поустьіни почєншє 
от Вєликои Долиньї прости чєрєс поле на трьнїє (Сучава, 
1438 ВВАс 27); а хотарь... є(ст)... попрАкь чєрє(с) полА 
та чєрє(с) великою долиноу (Сучава, 1446 ПГСПМР); 
великим дил (1) (назва вершини у Молдавському 
князівстві): Ино мьі єсмо им досмотрили и познамєнали 
коуда (б)ило и прислоухало издавна: почьнши ис верха 
от бєрєгь Брьлада... та чєрєс ровню на вєликьі дил (Бир- 
лад, 1495 ВВ II, 63); великая дорога (10), д о - 
рога великая (2) битий шлях, тракт: а хотарь 
ємоу... на дорогоу на вєликоую гори дорогою онь до вор- 
ловои могильї (б. м. н., 1400 Со$/. І, 27); почєншє хотарь 
тому селу, почєнши о(т) вєликои дорогь (!) со(ч)вьскои... 
прости долиною долоу до пайкова става (Сучава, 1456 Сові. 
II, 582); и я... границу есми положиль Плоской ниве подле 
дороги великое (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/^, 158); У Ьгапу- 
сіи у теги зату іезто рготегу зеЬе роїогуіу у корсу газу- 
раіу росгопзгу об іоісу лдгеїукоуі богоЬу (Тришин, 1500 
ДПЖН)\ вєликьїи друмь (2) битий шлях, тракт: 
а хотарь тАмь еєломь да є(ст) о(т) вєликьїи друмь... право 
на дАль (Сучава, 1446 ПГСПМР)\ великим лоугь 
(2) (назва місцевості у Молдавському князівстві): ино оу 
том оуставши слоуга наш Михоул Боузат и привєл оуси 
свои околни мєжіаши, нно они єщє знали и свєдєтєлство- 
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вали о том, ажє загоубил слоуга нашь Михоуль Боузат 
своа привилїа... коли пришли Алибєг и брат єго Скєндєрь- 
бєг и сь Цапалоушєм та поплєнили наша зємлб до поуд ве¬ 
ликою лоугоу (Сучава, 1481 ВО 1, 258); великий 
мохь (2) (назва місцевості в Київській землі): а ло(в)- 
ко(в)скою дорогою по великий мохь (б. м. н., бл. 1458 Р 
167); вєликїи п о ут (4) битий шл/?х, тракт: а хотарь 
ти(м) сєло(м)... на поуть могила (и чрБзь) тазло(в) на 
еєликьі пЖ(т) (б. м. н., 1400 Со8і. І, 37); а хотарь монасти- 
роу о(т) воронє(ц) почє(н)ши о(т) мо(л)довоу о(т) проти(в) 
воронєца гдє падає(т) оу мо(л)дови та о(т)толб поутє(м) 
до гдє оупадає(т) оу великій поу(т) на копаноую могилоу 
(Сучава, 1490 ДГСХМ)\ великая роуда(б) (назва 
місцевості в Київській землі): а о(т) кодє(н)скоє дороги 
по(дь) кодню по вєликоую роудоу (б. м. н.. бл. 1458 Р 168); 
крьница в є л и к а А (1) див. КРТїНИЦА. 

2. (який проявляється за силою, ступенем вияву) вели¬ 
кий (24): Теі іезШЬу... піекоіогуі ргіригопуї луеіікоіи 
роігеЬігпоіи, схази посгпоЬо \л^о1аіЬу, а іезШЬу... зети 
ки ротогепіи пе ргіЬеЬІі, ки луоіапіи \узіакіі зизесі, ... 
ігісісаі: згеїаіюш та)еГ харІаШі (Луцьк, 1388 2РА 108); 
а прото яко и пєрвБи тако и тьіми листьі ва(с) рада короуньї 
жаданьє(м) вєлики(м) проси (!).,. яко з вєликоє с цблоє 
приязни дооуеаньемь рада короуньї вась тбжь прийме 
всАкоє чти ва(м) яко сами собБ зьіча (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКВВ); прото(ж) ни єди(н) на(ш) оурБ(д)ни(к) 
щобьі СБ не смбль покоусити(с) оузБти мьіто о(т) тьі(х) ВЬІ- 

шєписани(х) возовь, при нашєи вєликоє казни (Котнари, 
1454 Сові. II, 508—509); ПрїгожаєтсА частокро(т) и(ж) 
из наши(х) зємлА(н) нє о(т)бьіваю(т) своєи чти чинАтсА 
разбоинїци и своєю доброю волею а оу на(ш) у вєлїкьі(н) 
гнбвь оупадаю(т) (XV ст. ВС 28—28 зв.); Але хочоумь 

єго миловати и оу чти (в ориг. чти.— Прим, вид.) и оу 
вєликои ласцБ держати (Сучава, 1460 ВО II, 270). 

3. (за значенням) великий, важливий (26): Тег изіаші- 
Ііїебшо, іх гасііп... піе шаіеі’ ргізіаііаіі па бе$іаіегот Ьогі 
пгікагапі... їоіко о ^еНко] гес2Ї (Луцьк, 1388 ІРР 105— 

106); Мьі кнзь Семень... 0(з)на(ї)моуємо... И(ж) мьі дєи 
змилова(в)шисА Нод(!) слоугою Наши(м) оурожоньі(м) 
Єрємиею Ша(ш)ко(м) Которои На(м)ь Вєликїє оуслоуги 
своє И ко(ш)то(м) немали(м) о(т)дає(м) (!) (Прилуки, 1459 
Р 171); Писал Косте вь СоучавБ, вь свАтїи вєликїи день 
Пасхи (Сучава, 1488 ВО І, 349); 
великая марториА (26) урочисте свідчення: а 

на то є(ст) вєликаА марториА нашєго г(сд)ва, вишєписан- 
наго стєфана воєводи (Сучава, 1460 Со5*. 5. 34); а на то 
є(ст) вєликаа мартоурїА, са(м) г(сд)воми, вьішєписанньш 
стєфана воєводьі, и прБвьзлюблєнни(х) сно(в) г(сд)вами 
(Сучава, 1479 Со5(. 5. 98); великая печать (4), 
печать великая (6) велика печать молдавського 
воєводи: а н(а) крБпость тому и на памАть вєлбль єсмо на¬ 
цію печать великую привБсити (Роман, 1392 Сові. І, 8); 
А кь сему нашему листу на крБпость казали есмо нашу 
печать великую привБсити (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); 
Ино єсми оучьіниль мой листь твоєй милости и подь вели¬ 
кою нашою пєчатью (б. м. н., 1496 ВО II, 402); вєли¬ 
коє потверженїє (4) урочисте підтвердження: на 
крБпость томоу и на вєликоє и на вБчноє потверженїє 
вєлбли есмьі нашоу печать вєликоую привБсити к сємоу 
листоу (Сучава, 1402 Со5*. II, 621); а на крБпость тому 
всємоу вьішє писанномоу и на вєликоє потврьж(д)єнїє 
вбчноє вєлбли єсмо привБсити нашоу печать к сємоу ли¬ 
стоу нашему (Сучава, 1433 Сові. II, 653); вєликоє 
п р и в и л и є (4), п р и в и л ї є вєликоє (2) а) до¬ 
кумент з великою печаткою власника, що стверджує право 
власності (на що) (4): а мьі имає(м) то(г)дьі потвердити 
вєликьі(м) привилиє(м) по(д)лоу(г) справє(д)ливости и зє(м)- 
ли нашєи обьічаА (Сучава, 1452 Сові. II, 422); и жаловали 
нам, аже привилїє вєликоє, що имал вльча батьрєскоула 

от дьда нашєго... а тота привилїє а они загоубили, коли 
пришли тоурци (Сучава, 1493 Сові. 5. 175); б) документ 
з великою печаткою власника про надання пільг (на що) 
(2): мьі петрь воєвода... знаменито чиним... сжє пришли 
перед нась наши приАтєлєвє, боургапє ливовскїи, и при¬ 
несли вєликоє привилиє... и просили нас, абьіхом имь 
мьіта полєхчили (Сучава, 1456 Сові. II, 788); мьі Стєфань 
воєвода... чиним знаменито... ожє пришли перед нас наши 
прїАтєлєвє... и принесли привилїє вєликоє... и просили 
нас абьіхом имь мьіта полєхчили (Сучава, 1460 ВО II, 
272); в є л ї к ьі є р о к ьі (1), р о к ьі в є л ї к и е (2) 
сесія судів вищої інстанції за участю короля або вищих 
достойників: а єстьли жє сА ємоу нє поздоровить тогдьі 
четвертин може(т) отложить... на вєлїкі(х) роковь пєрвоє 
маєть о(т)ложить правою нємоцью а на мальі(х) одно про¬ 
стою нємоцью (XV ст. СЯ 40); в є л ї к ьі й с о и м (2) (за¬ 
гальнодержавний з'їзд) великий сойм: Головний пановБ 
зємль наши(х) на вєлїкьі(х) соимє(х) сєдаю(т) о(т) на(с) 
на соудБ(х) (XV ст. СЯ 42 зв.). 

4. (значний за кількістю) великий, чималий (17): и та- 
ко(ж) оу тьі(х) вьішєписанньі(х) сє(л) да сА нє оумБшаю(т) 
соу(д)ци о(т) я(с)... ни глобьі брати ни трепєтину (!) ни о 
которои винБ ни о вєликои ни о малои (Побрата, 1448 
ДГПР)\ ЖаловаласА пани ВасилєваА Копачєвича на пани 
Михайловоую Нацевича, мовечи, ижь она з ьіменА своєго 
Зєлви за мост пєреходєчи, сєножати косит и попасю пасєт... 
бьчольї дєроут и шкоди вєликиє чинАт (Лукониця, 1478 
А5 III, 17); прїгожаетсА такьімь дбтємь оу моло(до)стї 
частокро(т) свою дб(л)нїцю истратїть а тако(ж) о(т) обою 
стороноу бьівають нє(до)ста(т)кьі вєлїкьш (XV ст. ВС 28); 
Што прьісьілаль єси кь намь своєго посла Богуша дьяка... 
повєдаючьі намь вашу прьігодоу, котрая вамь стала сє 
оть... великого князя московьского, што жь онь... люди 
свои моцно вослаль оу вашу землю и шкоди вамь вєликии 
подєлаль (б. м. н., 1499 ВО II, 447). 

5. (який має широку славу, популярність) славетний 
(5): Писань вь великомь Луцку, лета оть создания мира 
6830 (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /V1,3); мьі Стєфань воєвода... 
чиним знаменито... оже прїидє прАд нами... митрополит 
сочавскїи кир 0єоктисть... сь произволєнїєм вьсАх на¬ 
ших великих монастирєи молдавских... и продал нашємоу 
вврномоу паноу Тадороу Проданоу... одно село митропол- 
схое (Сучава, 1464 ВО І, 83). 

6. (який належить до привілейованих верств суспіль¬ 
ства) великий, знатний (7): рома(н) воєво(д)... г(с)п(д)рь 
зємли мо(л)давскои, пише(м) прїАтєли(м) (!) наши(м) мьі- 
лимь су(д)цємь и шо(л)тузу и прьгаре(м) и оуси(м) купцє(м) 
вєльікьі(м) и мальі(м) (Баків, 1447 Сові. II, 731—732); 
ОурА(д) шє(л)тїискїи пано(м) оу слоу(ж)бб е(ст) оужїто(ч)- 
но а длА то(г) вблїкьш пановБ добивають собБ шьтїсо(в) 
(XV ст. ВС 32); мьі Стєфань воєвода... вьізнавамьі... каж- 
домоу добромоу, и доуховномоу и свєцкомоу, и вєликомоу 
и маломоу (Сучава, 1468 ВО II, ЗОЇ). 

7. (який має значну силу) могутній (1): Вбдомо даемь 

нашему бра(т) ажь єсмь сбль на столБ великого црства 
(б. м. н., п. 1393 Р 48); 
вєликоє княжєнїє (1) велике князівство: 

а (з)нати и(м) тимь а(р)хима(н)дрито(м) пєчє(р)скимь 
Ста(р)цомь и братїи нашєго патрїа(р)шеского благословє- 
нїА, а вєликн(х) Господарєй Свои(х) владБющи(х) вели¬ 
ким) княжєнїє(м) роускимь (б. м. н., 1481 ГПМ)\ вєликоє 
князств о (5), князьство вєликоє (4) велике 
князівство: А на потверженїє тому листови вєлбли есми 
привБсити печат нашєго великаго князства (Львів, 1378 
ЗНТШ ЬІ, 5); видєлосє намь и паномь раде нашо(и) 
штожь по всєму вєликомоу кня(з)ствоу нигдє па(н)скии 
моужьїки лововь своихь нє мають (Вільна, 1499 ВФ). 

8. (який виступає у складі титулу) великий (43): иста- 
лосА подь державою великого кролА краксвьского кази- 
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мира (Львів, 1370 Р 18); Вьликии коро(л) влодиславь 

Бье мл(с)ти польски... знаємо чинимь ажє... данило даж- 
богови(ч)... послужиль намь и оуказаль прьд нами свою 
вьрноую слоужбу (Краків, 1394 Р 53—54); А при том бьіл 
великого королА зємАнин пан Мишко Глоускій (Острог, 
1463 Л8 І, 56); А с нами в тот чась бьіли... дворяне гдря 
нашего великого короля Александра (Київ, 1491 
АрхЮЗР 8/1V, 158); Божьію милості ю и господар а нашого 
здоровьемь великого короля Александра, мьі князь 
Михайло Ивановичь Юрьевичь прьідалисмо на храмь 
Пречистой Богоматерьі землю бортную Измаловскую 
(Мстиславль, 1500 АСД II, № 4); 
вєликьіи в и с т А р н и к ь (5) головний скарбник 

у Молдавському князівстві: сє азь... пань Игнатїє, рє- 
ком(ь)и Юга, вєликьш вистАрникь Іоанна Стєфана воє¬ 
води... дали єсмьі трой двєри от дамаскьі чрьвєнои сь зла¬ 
том, и єдинь покровєць (Молдовиця, 1462 вЬ І, 70); БоАрїи 
аноумє: Тьоутоул вєл логофьт... Болдоур вєл. вист. (Су- 
чава, 1491 ВО І, 464); великим дворникь (1), 
дворникь великий (1) придворний чин у Мол¬ 
давському князівстві: а на то є(ст) вьра... боярь наши(х), 
вьра пана оньї дворника великого и вьра пана маноила 
(Сучава, 1448 Сові. II, 300); вєликаА кнАгини 
(3), кнАгини вєликаА (2) велика княгиня: 
Кн<А)г(и)ни вєликаА правил(а) (Луцьк, 1396 АЗ І, 20); 
а пе\уезі:ее (!) пазгоу \уе1ікоу кпекіпі ,Іи1іапіе ргузіакі ро 
гу^оіе Ьгаіа пазгеко АУеІікоко Кпіагїа Шііочуїа Ьогопііу 
іеіе (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139); и тако(ж) 
даемь и потвєржаємь матєри нашєи, вєликои кнАгини 
(в ориа. кнАшни.— Прим. вид.) марїи... сєрєцкїи торгь 
и с мьіто(м) (Хотин, 1455 Сові. II, 774); коли похочєть 
Стєфань воєвода, або... кого всхочєть своихь пословь 
послати до свата своєго великого князя Йвана Васильєвича 
навєдити зьдоровья дочки своєє вєликое кнАгини и внука 
своєго, абьіхмо єго посломь давали добровольноє проєханьє 
чєрєзь нашу землю до Москвьі и оть толь зася до его зємли 
(б. м. н., 1496 ВИ II, 405); великий кнАзь (190), 
кнАзь великим (57) великий князь: А повєлЬньємь 

блговьрнаго ї хр(е)толюбиваго кнАзА вєликого(ф) (і) ми- 
хаїла кєдиминовича (б. м. н., бл. 1350 Р 8); Александерь... 
король польскїй, великім князь Литовскій... Чинимь зна¬ 
менито симь нашимь листомь, хто на нєго посмотрить, 
або чтучи его усльїшить (Люблін, 1410 АкВАК XI, 5); 
мьі великий кнАзь Швитрикайло олькирьдовичь чинимь... 
знаменито... ижь потьвєрьдили брата нашого єсмо даньє 
королА Владислава свАтому Йвану церкви и попу Ваську 
Ивановьскомоу (Городок, 1443 Р 144—145); мьі великим 
князь Швитрикгал литовскии, рускии и иньїх. Чинимь 
знаменито... Дали есмо... владиць орменьскому под Луц- 
комь, село... на имя Цьпорово (Київ, 1445 ЗНТШ СХУ, 
19); (а) кто боудеть намь нєпрїАтел, тот и кнАзю великомоу 

не прї'Атєль (Ясси, 1445 Сові. II, 726); мьі вєликии кнзь 
швитрикаило олкєрдови(ч) чьіни(м) знаменито симь на- 
шьг(м) листо(м) и даемь видати каждомоу добромоу хто нань 
оузрить (Луцьк, 1451 ДГШХ)\ Тьімжє обичаєм и мьі оуди- 
лали... видьчи и знаючи ласкоу и доброволєніє наясньи- 
шаго кнАзА пана Казимира, кроль полского и великого 
кнАзА литовского... (Коломия, 1485 ВО II, 371); Кази- 
мирь... король Польскій, великій князь Литовскій... Чи¬ 
нимь знаменито и даемь видати... Симь нашимь листомь..* 
хто на нею (!) узрить (Вільна, 1492 АЛМ ЗО); Ла Ребко 
Лапи82(к)ошС2 Рузаг Шеіукоко Кпїагіа Аіехапбга патізпук 
2у2тогзкі згіо іезту кируі ушіпеусо патузпука шеіпус- 
коко рапа петігу кгутауіошусга (Тришин, 1500 ДПЖН)\ 
великий логофьть (2), логофєть вєли¬ 
кии (1) (великий канцлер у Молдавському князівстві): 
а на болшєє потвьрж(д)єниє том(у) вьсєму вьішєписанному 
вєлнли єсми нашєму вирному пану сими логовєту великому 

писати и прівисити нашу печать к сєму листу нашєму (Су¬ 
чава, 1443 Сові. II, 180); БоАріи аноумє: Тьоутоул вєл. (!) 
логофьт, Доума, Гангоур (Сучава, 1491 ВИ І, 464); ве¬ 
ликий пань (2), пань вєликии (5) (великий 
феодал у Молдавському князівстві) великий боярин: але 
коли тьіми часьі оусхочє(м) поєхати пєрє(д) нашего мило¬ 
стивого пана приєхати, а на(ш) наяснєишїи и милостивьіи 
па(н) имає(т) на(с) глєитовати своими чотьірми великими 
паньї и радцами и(с) короуньї (Серет, 1453 Со5^. II, 766); 
а мьі подлоуг прозбьі кроль єго милость... и за тьім и паноув 
наших, вєликьіх и мальїх, а мьі єсмьі простили пана Ми¬ 
хайла логовєта (Сучава, 1468 ВО II, 305—306); вели¬ 
кий постелникь (2) придворний чин у Молдав¬ 
ському князівстві: БоАрїи аноумє: Тьоутоул вєл. логофьт... 
Єримиє вєл. пост. (Сучава, 1491 ВО І, 464); вєликии 
спатар (1) командуючий військами у Молдавському 
князівстві: БоАрїи аноумє Тьоутоул вел. логофьт... Кль- 
ньоу вєл. спат. (Сучава, 1491 ВЬ І, 453); бояринь вє¬ 
ликии (509), вєликии <больринь> (1) див. БОЯ¬ 
РИНЬ; посоль вєликии (1) див. ПОСОЛЬ; 

(який вживається як епітет до імені святого) великий 
(5): ль 6974 княини(!) Олена вьішила сии вздоухь великомоу 
архистратигоу михаілоу (б. м. н., 1466 ОБРН 128); 
Я, Андрей Александровичь... державца кіевскій на тот чась 
што гдрь нашь король его млсть даль игумену и старцрм 
стого великого Никольї мнстря Пустьінского двь нивки 
городское земли Плоскую а Клиноватую и листь свой на 
то им его млсть даль (Київ, 1491 А.рхЮЗР 8/IV, 158); 

пса(н) оу стго великого чю(до)творца никольї в манастьіри 
оу поустьі(н)цє (Пустинка, 1499, ПИ №3); 

0>от великаи до мала (1), от мала 
до велика (1) від малого до великого, поголовно: Мьі 
пє(т)ро воєво(да).,. и с наши(м) митрополито(м) ки(р) 
0єктисто(м) и сь всАми паньї о(т) велика дажє и до мала 
радили єсмьі... о оутиснєнїє и погибєли зємли нашєи (Вас- 
луй, 1456 ЗСФ)\ мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє... глєитоуємь сим нашим... глєитом наших вирньїх и 
почтєньїх боАрь... и оусьі их слоугь, от мала до велика 
(Сучава, 1468 ВО II, 305); в є л ї к а я полща (2) 
(назва історичної області Польщі) Великопольща: Зємь- 
скьіи пїсари во всє(х) зємлА(х) корольвьства нашего 
во велїкои по(л)щє в їира(д)зю (!) вланьчицє коуявь 
оу добрьінї за запи(с) имєю(т) бра(т) яко пїсари кра- 
ковьскьіи и соудомирьскьш за одноу жалобоу за пїсанЖ 
веньци неть одинь гро(ш) (XV ст. СЯ 43 зв.); вел ї- 
к е п о л ь с к о (1) (назва історичної області Поль¬ 
щі) Великопольща: такожє кєдьі коли бьі сА пригодило 
помочи оу кролєвьствь пол(с)кому на далєкиь сторо¬ 
нні, далєи Кракова, далєи великого польска, ку нємьцємь 
и ку крижєвникомь... тогдьі мьі имамьі помагати под- 
лугу (!) всєь нашєь мочи (Сучава, 1395 Сові. II, 613); 
вєликьіи пость (7) (назва релігійного обряду, 
також календарна дата) великий піст: писань листь оу 
соучавь, великого поста пАтоь нєдьли (Сучава, 1402 С05/. 
II, 621); а то сА дьяло и дано оу вовь (!) оу пАтокь пАтоь 
нєдьль оу вєликомь пость (Львів, 1421 Р 94); а почати имь 
тьіе ко(р)чмьі варити на рокь на мАсньїє запоустьі великого 
поста какь трєти(и) годь вьі(и)дєть пє(р)воє ихь коупли 
(Краків, 1489 АКВ); ж а л о в а т и великою жало¬ 
бою (2) див. ЖАЛОВАТИ3; запуст ьі великій 
(1) див. *ЗАПУСТЬІ; от мальїхь и до вели¬ 
ких ь (1) див. *МАЛЬІЙ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. великий, вєликїи, велики(и), вєли¬ 

кии, вєлїкїи, №е1ікіу 109 (1356 Р ЗО; 1388 ІРі 103; 1394 
Р 53; 1410 АкВАК XI, 5; 1427 Р 109; 1437 Р 136; 1446 
.45 І, 42; 1487 .45 І, 87; 1492 АЛМ ЗО; 1499 АЛМ 38 
і т. ін.); вєликьіи 12 (1366 Р 14; 1386 Р 33; 1398 ЗЛЕІК; 
1434 Р 128; 1435 Сові. II, 691; 1438 Р 138; 1443 Р 144; 
1446 ПГСПМР; 1462 ВИ І, 70; 1476 ВИ І, 211); велики 
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8 (1392 Со5і. І, 7; 1393 Сові. І, 13; 1398 Р 58; 1438 Р 140; 
1442 Сові. 11,717; 1478 ЛрхЮЗР 4/1,8; 1447—1492 ЛКБВ); 
вєликьі 5 (1400 Сові. І, 37; 1448 Сові. II, 306; 1467 ВО 
II, 297; 1476 ВО І, 216; 1498 ВО І, 128); у^еіукі 2 (1420 
АЗ І, 25; 1421 .45 І, 27); ск. н. вєл. 6 (1491 ВО І, 453, 464); 
род. одн. ч., с. великого 119 (бл. 1350 Р 8; 1370 Р 18; 1392— 
1393 РФВ 170; 1421 Сові. І, 142; 1435 Р 133; п. 1444 АкЮЗР 
I, 17; 1453 Сові. II, 765; 1462 ВО І, 66; бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.; 
1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158; 1500 АСД II, № 4 і т. ін.); вєликаго 
9 (1378 ЗНТШ П, 5; 1442 Сові. II, 97; 1457 ВО І, 4; 1462 
ВО І, 66; 1476 ВО І, 215, 217; 1488 ДГСВМЩ; 1496 ВО 
II, 89; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 29; 1499 АСД VI, 3); велика 
2 (1456 ВСФ; 1468 ВО II, 305); великого, АУеІукоЬо З 
(1430 ГВКЛ 7; 1500 ДПЖН); І великою 2 (1481 ВО І, 
258); ! вєликои 1 (1479 ВО І, 221); дав. одн. ч.,с. великому, 
вєликомоу, и'еіікоти (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2; 1386 Р ЗО; 
1388 Р 39; 1401 Р 64; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139; 1442 Сові. 
II, 716; 1462 ВО II, 289; 1475 АЗ І, 70; 1488 АЗ І, 241; 
1499 ВО II, 443 і т. ін.); знах. одн. ч. вєликїи, великий 5 
(бл. 1458 Р 167; 1488 ВО І, 348, 349; 1490 ДГСХМ); ве¬ 
лиш 2 (1400 Сові. І, 37; 1495 ВО II, 63); великий, вєлїки(и) 
2 (1446 ПГСПМР; XV ст. ВС 28); вєлики 1 (1453 Сові. 
II, 445); ! вєліи(ки) 1 (1458 МІН. О ос. 121); вєли(к) 1 (1491 
Сові. 3. 157); ор. одн. ч.г с. вєликимь, вєлики(м), великим 
16 (1442 Сові. II, 716; п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1445 Сові. 
II, 725; 1447 АкЗР І, 60; 1447—1492 ЛКБВ; 1481 ГПМ; 
1488 АЗ І, 242; 1496 ОПСВВ; 1498 АЛМ 169; ВО II, 410; 
1499 ВО II 448 і т. ін.); вєлики(м), великим 3 (1443 Сові. 
II, 144; 1452 Сові. II, 422; 1499 ВО II, 419); зам. род. ч. 
до поуд великою логоу 1 (1481 ВО І, 258); місц. одн. ч., с. 
на (о, при, оу) вєликом, вєлико(м), вєликомь (1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 3; 1421 Р 94; 1438 Р 140; 1446 Р 154; 145-1 ДГШХ; 
1453 Сові. II, 492; 1470 ВО І, 140; 1491 ВО І, 456; 1493 
ПОСВВ 151 зв.; 1499 АСД VI, 2 і т. ін.); кл. ф. одн. ч. 
великий (1444 АЗ І, 42); наз. одн. с. вєликоє 5 (1408 АкЮЗР 
I, 6; XV ст. ВС 35 зв., 36; 1447 Сові. II, 288); вБликоє 1 
(2-а пол. XV ст. СПС); знах. одн. с. вєликоє 25 (1402 Сові. 
II, 621; 1433 Сові. II, 653; 1449 Сові. II, 391; 1454 Сові 
II, 517; 1456 Сові. II, 788; 1459 ВО І, 32; 1460 ВО II, 272; 
1472 £/Р«А» 530; 1479 ОС 140, 141; 1493 Сові. 3. 175 
і т. ін.); ! великою 1 (1466 ВО І, 95); наз. одн. ж. велика 
15 (1462 ВО І, 52; 1463 ВО І, 74; 1466 ВО І, 113; 1467 
Сові. 3. 69; 1469 ВО І, 138; 1470 ВО І, 155; 1471 ДГСМПБ; 
1472 ВО І, 170; 1473 ВО І, 187; 1474 РГС і т. ін.); вєликаА, 
вєлїкаА, великая, \уе!укаіа 11 (1396 АЗ І, 20; 1436 Сові. 
І, 444; 1447—1492 ЛКБВ; 1460 Сові. 3. 34; 1464 ВО І, 84; 
1465 ОБ 176; 1466 ВО І, 115; 1467 ВО І, 123; 1476 ВО І, 
209; 1488 ДГСВМЩ і т. ін.); вєликаа 3 (1461 ВО І, 45; 
1464 £>/Р«А» 517; 1479 Сові. 3. 98); велика 1 (1470 ВО 
I, 141); наз. одн. ж. зам. знах. приввсити пєчАть... вєликат 
(1408 Сові. II, 633); да <им)єть вєликаА казни (1446 Сові. 
II, 251); род. одн. ж. вєликои 17 (1392 Сові. І, 7; 1420 
Сові. І, 135; 1433 Р 125; 1448 ДГПР; 1452 Сові. II, 760; 
1459 £)/Р«А» 514; 1466 ВО І, 114; 1488 ДГСПМ; 1492 
ВИ 1, 510; 1500 ДПЖН і т. ін.); вєликоє, вєликоє З 
(1447—1492 ЛКБВ; 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158; 1496 ВО II, 
405); ^еіукоу 1 (1500 ДПЖН); дав. одн. ж. вєликои (1433 
ЗНТШБХХVI 139; п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1454 Со5*. II, 
501; 1455 СозМІ, 774; бл. 1458 Р 168); знах. одн. ж. вєли- 
коую, великую 22 (1392 Сові. І, 8; 1393 Сові. І, 14; 1400 
Сові. І, 27; 1411 Р79; 1415 Сові. І, 122; 1424 Сові. І, 162; 
і 454 Сов і. її, 513; 1466 ВО І, 114; 1481 ВО II, 365 і т. ін.); 
великою 9 (1446 ПГСПМР; 1447 Сові. II, 289; 1453 Сові. 
II, 445; 1458 І>/Р«А» 513; МіН. Оос. 122; 1466 ВО І, 95, 
96; 1488 ДГСПМ; 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158; 1499 ВО II, 
148); вєлїкое, вєликоє 2 (1458 МіН. Оос. 122; 1475 ВО І, 
200); «'еїікиіи 1 (1500 ДПЖН); зам. місц. при нашєи 
вєликоє казни 1 (1454 Сові. II, 509); ор. одн. ж. великою 
11 (1388 2РБ 108; 1415 Сові. І, 122; 1457 ВО І, 4; 1458 
МіН. Оос. 122; бл. 1458 Р 167, 168; 1480 ВО І, 239; 1488 

ДГСПМ; 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158; 1496 ВО II, 402); місц. 
одн. ж. на (о, при, оу, во) вєликои, вєлїкои 9 (1388 2РБ 
106; 1429 £>/Р«А» 455; 1445 Р 148; 1448 ДГПР; 1457 ВО 
II, 257; 1458 ВО II, 262; 1460 ВО II, 270; 1470 ВО II, 309; 
XV ст. СД 43 зв.; 1488 ДГСПМ); при вєликоє 1 (1454 
Сові. II, 509); ! оу вєлїко(м) по(л)ще (XV ст. СД 43); наз. мн. 
вєлїким 1 (XV ст. ВС 10 зв.); наз. мн. ч. вєлици 11 (1421 
Сові. І, 142; 1449 Сові. І, 386; 1459 ВО І, 32; 1460 Сові. 3. 
34; 1461 ВО І, 45; 1464 ВО І, 84; £>/Р«А» 517; 1467 ВО І, 
123; 1472 ВО І, 172; Сові. 3. 88; 1476 ВО І, 209); великий, 
вєлТкми 7 (1463 ВО І, 74; 1466 ВО І, 113; 1473 ВО І, 187; 
XV ст. ВС 28; 1474 РГС); великій 3 (1466 ВО І, 115; 1479 
ВО І, 224; 1498 АЛМ 163); вєлики 3 (1472 ВО І, 170; 
0/Р«А» 530; 1480 ВО І, 241); вєлиціи, «^еіусуі 2 (1465 
ОБ 176; 1471 ДГСМПБ); вєлики 1 (1467 ВО II, 297); 
в-Ьлїкии 1 (XV ст. ВС 32); наз. мн. ч. зам. род. в. боярь 
великий и малих 1 (1468 ВО І, 126); зам. місц. мн. ч. при 
наши(х) боярь вєлици и мальї 1 (1449 Сові. II, 389); 
наз. мн. ж. великий, великій 3 (1492—1493 ПВФЧ; 1498 
АЛМ 163); великий, вєлїкии 2 (XV ст. СД 42 зв.); ! вєкьіи 
1 (XV ст. СД 39 зв.); наз. мн. с. вБлїкая (XV ст. СД 42 зв.); 
род. мн. великих, вєлики(х), вєликихь, вєликихь 217 (1428 
Сові. І, 210; 1438 Сові. її, 8; 1449 Сові. II, 744; 1454 Сові. 
II, 509; 1462 ВО І, 52; 1472 ДГСВМ; 1480 ВО І, 239; 
1486 ОС 144; 1490 ВО І, 443; 14*97 ВО II, 113; 1500 ВО 
II, 175 і т. ін.); вєлики(х), великих, вєликихь, вєликихь, 
вєлїки(х), ^еІукусЬ 204 (1401 Р/Р 45; 1414 ШР«А» 441; 
1420 Сові. І, 136; 1433 Сові. І, 350; 1439 Сові. II, 32; 
1453 ОіР«А» 503; 1462 ВО І, 54; 1473 ВО І, 184; 1484 
ВО І, 277; 1500 Сові. 3. 231 і т. ін.); вєликии(х), вєликьіих 

5 (1425 Сові. І, 173; 1436 Сові. І, 488; 1441 ОВАс 38; 1444 
ШР«Л» 481; 1467 ВО І, 121); ! вєлїкьі, вєлики 3 (1443 
ДГСПМН; 1456 £/Р«Л» 511; 1487 ВОРСР 178); великий 
1 (1468 ВО І, 126); ! вєливих 1 (1435 Сові. І, 424); дав. мн. 
великим 1 (1463 ВО II, 295); вєлики(м) 1 (1447 Сові. II, 
732); вєлицБ(м) 1 (1433 Сові. І, 362); знах. мн. великій 1 
(1498 АЛМ 169); великий 1 (XV ст. ВС 14 зв.); знах. мн. ч. 
вєлїкии (XV ст. ВС 17); знах. мн. ж. великий, вєликїи З 
(1493 ВО II, 15; 1498 ВО II, 413; 1499 ВО II, 447); вєликіє, 
вєлики є 3 (1459 Р 171; 1478 АЗ III, 17; 1495 АЛМ 89); 
вєлїкии 1 (XV ст. СД 40); ор. мн. великими, іуєіукушу 
59 (1453 Сові. II, 766; 1460 Сові. 3. 33; 1467 ВО І, 120; 
1470 АЗ І, 65; 1478 ВО І, 218; 1482 ВО І, 260; 1484 ВО 
I, 282; 1489 ВО І, 376; 1493 ПГСВП; 1500 ВО II, 175 
і т. ін.); великими 22 (1461 ВО І, 44; 1467 Сові. 8. 68; 
1470 ВО І, 150; 1473 ВО І, 186; 1474 РГС; 1476 ВО І, 208; 
1479 Сові. 3. 98; 1495 ВО II, 81; 1497 ВО II, 97; 1499 ВО 
II, 144); великими 4 (1467 ВО І, 122; 1491 ВО І, 448; 1495 
ВО II, 68; 1499 ВО II, 130); зам. род. вєра вьсє(х) боєри (!) 
наши великими і малими 1 (1459 Сові. 3. 22); місц. мн. 
на (о, ви) вєлики(х) 4 (XV ст. ВС 12 зв., 22; СД 40, 42 зв.); 
(!) иа вєлих 1 (1458 МіН. Оос. 121). 
Див. ще БАХЛОУИ ВЄЛИКЬІ, *ВЄЛИКАЯ ИВНИ- 

Ц я, * ВЄЛИКАА СОУХА, *ВЄЛИКАЯ ФРОУМОА- 
СА, ^великим ДОЛЖОКЬ, *вєликии КРИ- 
ховь, * вєликоє князство ЛИТОВСКОЄ, * ВЄЛ- 
кии, ВЕЛИКІЙ ТАЗЛОВ, *МЕЗОЧЬ ВЕЛИКИЙ, 
*ОГОРОЖЄНАЯ ВЄЛИКАЯ* 
Пор. *БОЛІ11ИИ, *НАИБОЛШИИ. 
* великий 2 ч. (6) (особова назва): А на то єст... вьра 

болБрь наших... вБра пана Крьсти Великого, вБра пана 
Доумьі Чорного (Сучава, 1441 ОВАс 40); <тб(м)> мьі ви¬ 
давши єго правою и вБрною слоужбоу до на(с)... дали <и 
потврьдил)и єсми єму... <сєло на имб> вьр<топь(?)>... 
щожє куп<и(л) тоє сє)ло <бь)лаурь о(т)... нєпо(т) пана 
крьсти вє(лико)го (б. м. н., 1479—1480 Сові. 8. 
105). 
ФОРМИ: род. одн. Великого, вє(лико)го 4 (і44і ОВАс 

40; 1442 Сові. II, 88; 1455 Со5*. II, 540; 1479—1480 Сові. 5. 
105); вєликаго 2 (1442 Сові. II, 97; 1448 Сові. II, 300). 
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*ВЄЛИКИИ ДОЛЖОКТ> ч. (1) (назва села у Київській 
землі): а вєлики(м) до(л)жко(м) по ло(в)ко(в)скоу доро(гоу) 
(6. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: ор. одн. вєлики(м) до(л)жко(м) (бл. 1458 Р 167). 
Див. ще *ДОЛЖ€К'Ь. 
*ВЄЛИКИИ КРИХОВІз ч. (2) (назва річки у Львівській 

землі): тоти старци... стали оу великого крихова, кдє 
переходить дорога зоудєчєвскаА (Зудечів, 1413 Р 83); а 
тьш старци... визнали и оуказали староую границю и вро- 
чища межи дбдошичи а межи жирАвою поченши о(т) 
малого криховца о(т) потока о(т) бродоу дорогою... до 
рБкьі до великого крихова до бродоу (Зудечів, 1430 Р 
116). 
ФОРМИ: род. одн. великого крихова (1413 Р 83; 1430 

Р 116). 
*ВЄЛИКИИ ТАЗЛОВг див. ВЕЛИКІМ ТАЗЛОВ. 
ВЄЛИКЇИ див. ВЄЛИКИЙ1. 
ВЄЛИКО присл. (І) вельми, дуже: И тбжь како велико 

вєсєлиласА Єсть рада кролє(в)ства коли чєрєс посрБдокь 
вашь то(т) то мистрь о тьш тадьінки нашоу оусхотБль 
ввдати волю (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКББ). 

* ВЄЛ И КОДЄРЖАВН Ь1И прикм. (1) (який стоїть на 
чолі великої держави) великодержавний: по(д)писана бьість 
сия капли(ца повєлбні)ємь великодержавного короля пре- 
светлого казимира (Краків, 1478 ОБРИ 130). 
ФОРМИ: род. одн. ч. великодержавного (1478 ОБРИ 

130). 
*ВЄЛИКОЄ КНЯЗСТВО ЛИТОВСКОЄ с. (17) Велике 

князівство Литовське: А такь мьі... оного прьіймуемо и 
прняли єсмо, яко человвка зацного, родовитого... кото- 
рому... надаємо волности в<шеля)коВ вь здбшнємь пан- 
ствв нашомь, великомь князтвв Литовскомь заживати 
(Луцьк, 1438 Р 140); И тв(ж) имь тая люба бьіла новина 
которая на(м) тогдьі коли єсмо ехали з великого литовь- 

ского кнзьства бьіла поввдєна (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ)\ А какь дасть Богь будемь у вотчине нашой, у 
великомь княжьстве Литовьскомь... и мьі тогьдьі, доведав- 
шися гораздь о томь, и тому делу конець вчинимь (Краків, 
1487 РИБ 435); мн Олександрь (вориг. Оксандрь.— Прим, 
вид.)... чинимь знаменито... иж вбачивши вБрньш служ¬ 
би... кн<А>жати Костентина Ивановича Острозского вьіш- 
шого гетмана великого кн<А)зьства литовского... емоу 
имбнє н<а)шє имєнємь ЗвАгол... дали єсмо ласкаве (Віль¬ 
на, 1499 АЗ І, 117). 
ФОРМИ: род. одн. великого князства Литовского, ве¬ 

ликого кнАзьства литовьского, великого князства Литовь- 
ского, великого кн(А)зьства литовского 4 (1475 АЗ І, 72; 
1481 ВИ II, 365; 1489 РИБ 433; 1499 АЗ І, 117); великого 

литовьского кнзьства 2 (1447—1492 ЛКБВ)\ великого 
князтва Литовского 1 (1438 Р 140); дав. одн. великому 
князьству литовьскому, великому кнАзьству литовьско- 
моу 2 (1498 ВИ 11,412); кнзьствоу великомоу литовьскомоу 
1 (1447—1492 ЛКБВ)\ місц. одн. у (оу, на) великомь княз- 
стве Литовьскомь, вєлико(м) кня(з)ствє литовьскомь 
4 (1489 РИБ 438; 1492—1493 ПВФЧ; 1493 ОПВВ 152; 
ПОСВВ 151 зв.); вь великомь князтвБ Литовскомь 1 (1438 
Р 140); у великомь княжьстве Литовьскомь 1 (1487 РИВ 
435); в кнзьствь вєлико(м) литовско(м) і (1447—1492 
ЛКВВ). 

*ВЄЛИКОМОУЧЄНИК'Ь ч. (9) великомученик: яко да 
творАт ми памАть, на вбкьі вБчньіА, единь день вь годь 
в чє<тврьто)к прБД свАтьім великомучеником Димитрїємь 
(Молдавиця, 1462 ВИ І, 70); Тоє вьсє вьішєписанноє да 
ест томоу свАтомоу нашємоу монастири що на Воронєц, 
идєжє ест храм свАтаго и славнаго вєликомоученика и по- 
бБдоносца Георгія (Гирлов, 1499 ВВ II, 148). 

ФОРМИ: род. одн. вєликомоученика, вєликом(ч)ника, 
вєликомьчєніка (1471 527; 1472 ДГСВМ\ 1489 

ВВ І, 377; 1490 ВВ І, 436; ДГСХМ\ 1497 ВВ II, 100; 
1499 ІШ II, 147, 148); ор. одн. великомучеником (1462 ВВ 
І, 70). 
ВЄЛИКОПОЛЬСКИИ ч. (І) (особова назва): а се борт- 

ници пашко бортикь (!) н сь ємєлина Юрко мошничь, 
тихно вєликопольскии, голко залБскии (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: наз. одн. вєликопольскии (1370 Р 18). 
вєликосилци мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): тАмь мьі видбвшє єго правою и вБрною слоуж- 
боу до на(с)... дали семи емоу оу нашєи зємли оу молдав- 
скои села на имб прокоп А ни на рєвтА...и на сочавБ вєлико¬ 
силци (Сучава, 1445 ВІр«.А» 483). 
ФОРМИ: наз. вєликосилци (1445 0/Я«Л» 483). 
*ВЄЛИКОСТЬ ж. (2) (розмір) величина: Іжє оудоспє(ш)- 

но(м) людоу честь королє(в)ская и оборонєниє всей зємли 
залежить... абьі ка(ж)дьій по(д)лоугь великості имєнія 
своєю бьі(л) гото(в) кь слоу(ж)бБ земьской (XV ст. ВС 
34 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. великості, вєлїкостї (XV ст. ВС 13, 

34 зв.). 
* ВЄЛИКО ДЄНЬ ч. (3) (назва церковного свята, також 

календарна дата) Великдень: а мьі слюбуємь ему при нашєи 
вБрБ заплатити бєзь никотороє о(т)волокьі о(т) сєго велика 
дни за два рокьі (б. м. н., 1411 Р 77); оу нашо(м) (сєлб) 

оу МЄДЬІЦБ оу ндлю оу четвертую ПО ВЄЛИЦБ дни ПОД ЛБТЬІ 

рожства бци (тьі)сА(ч) лбть д ста (лбть єі) лбто (Медика, 
1415 Р 87); А сєго годоу пє(р)вого маю(т) намь да(ти) 
на (с)вєтого михаила день пА(т) соть золотьіхь што при(и)- 
дєть А по вєлицєдни в серєдоу толькожь пАть соть золо- 
тьіхь (Краків, 1487 АМЛ). 
ФОРМИ: род. одн. велика дии (1411 Р 77); місц. одн. 

по вєлицєдни 1 (1487 АМЛ)\ по вєлицБ дни 1 (1415 Р 87). 
ВЄЛИКЬІ див. великий1. 
ВЄЛИКЬІИ див. ВЄЛИКИЙ1. 
*ВЄЛИМУЖИНИИ див. ВЄЛМОЖНЬІИ. 
*ВЄЛИТИ див. * велети. 
-вєлицкии прикм. (1) О велицкии ставь 

(назва ставу у Волинській землі): Я-., дала єсми ему... 
имєнє... так как г<о)спо<да)рь мой пан Олизар зо мною 
посполите дєржал... поченши от Мосора половицею рєки 
минуючи Свєдники аж до вєлицкого ставу по греблю до 
соколскоє дороги (Ровно, 1488 АЗ І, 241—242). 
ФОРМИ: род. одн. ч. вєлицкого (1488 АЗ І, 242). 
ВЄЛЇЄ див. ВЄЛ її. 
! ВЕЛІИКИ див. ВЄЛИКИЙ1- 
ВЄЛ1К1И див. великий1. 
*ВЄЛЇКОСТЬ див. *ВЄЛИКОСТЬ. 
*ВЄЛЇТИдпб. *ВЄЛ'КТИ. 
* ВЄЛ КИ И прикм. (1) {стч. уеіку, стп. \хгіе1кі) <^> в е л - 

кии кнАзь (1) великий князь: а за вєлкого кнАзА 
олькБрта и за корьята и за патрикия и за ихь сьіньї ми 
ислюбоуємь тоть мирь держати вблми твердо бєзо всА- 
коб хитрости (б. м. н.. 1352 Р 5). 
ФОРМИ: род. одн. ч. вєлкого (1352 Р 5). 
Див. ще ВЄЛИКИЙ і. 
ВЄЛМИ див. ВЄЛЬМИ. 
ВЄЛМОЖНЬІИ, ВЄЛЄМОЖНЬІ, ВЄЛЄМУЖНШ 

прикм. (22) (стч. уеїтойпу, стп. ийеїтогпу) вельможний: 
але ижь вєлможньш етєфань... воєвода зємлб молдавскои 
пришоль за сА ку доброи памАти не хотАчи зостати оу винБ 

оца своєю... просиль на(с) а бьіхомь ему о(т)пустили и ла- 
скави били (Ланчиця, 1433 Р 121); ино оузрєвшо нєви- 

ность мою вєлємужнии панове евтоє коруньї полекое ра¬ 
да... не хотАчо дати загинути мнб вБрному кнАжАти... 
вибавили мА... ис того нАтьства (Черняхів, 1435 Р 132); 
мьі панове господарБ нашєго... вьізнаваємь... колижь вє- 
лємУжнїи илїашь воєвода... пану владиславови, кролю 
по(л)скомоу... голдь вирности... є(ст) оучини(л)... ми та- 
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кожє ижє повьшни єсмьі его воли пристати (Львів, 1436 
Созі. II, 701); А на ввроу вьшієписанних рвчєи, пєчати 
наїли и сь псчатїю прАдрєчєнаго велможнаго господарів на¬ 
цією Іо Оюфана воєводі, господарв зємли молдавскои, 
кь нинвшнємоу листови приввсити вєлвли єсмо (Гирлов, 
1499 ВО II, 426). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. нєлможньїи 3 (1433 Р 121; 1448 

Созі. II, 737; 1474 АЗ І, 69); вєлєможньї 1 (1467 ВО II, 
297); вєлємЖжнїи 1 (1436 Созі. II, 701); род. одн. ч. вєл- 
можного, вєлможно(г) 2 (1448 Созі. II, 737; 1487 АЗ І, 
86); вєлєможного 1 (1467 ВО II, 297); вєлможнаго 1 (1499 
ВВ II, 426); вєлємЖжного 1 (1436 Созі. II, 702); вєлємЖж- 
наго 1 (1436 Созі. II, 701); знах. одн. вєлєможного, вєлє- 
можно(г) 2 (1436 Созі. II, 706; 1467 ВИ II, 297); ор. одн. ч. 
вєлможньїм (1499 ВО II, 425); наз. мн. ч. вєлєможньї 2 
(1467 ВО II, 297); вєлємужнии 1 (1435 Р 132); вєльможь- 
ньіи 1 (XV ст. ВС 15 зв.); вєлимужинии 1 (1434 Р 130); 
род. мн. вєлможнихь, вєлможии(х) (1448 Созі. II, 733; 
1462 ВО II, 283); знах. мн. ч. вєлєможньі(х) (1455 Созі. 
II, 769). 

*ВЄЛУНСКИИ прикм. (2) (пор. ЛУіеІшї у Польщі): 
Мьі кнАзь володиславь опольсков зємли и вєлуньсков зєм¬ 
ли и русков зємли господарь и двдичь ввчньш зємлАмь 
тБмь... то єсмьі вчинили (Бохур, 1377 Р 23—24); ми княз 
Володиславь Опольскои зємлв господарь, Вєлунскои зєм- 
лв, Рускои зємлв господарь... УзрВвши єсми на вврную 
службу Драгумиру и на Нєкрину, дали єсми имь двв 
сєлв (Львів, 1378 ЗНТШ 1Л, 4—5). 
ФОРМИ: род. одн. ж. вєлуньскоі 1 (1377 Р 23); Вєлун¬ 

скои 1 (1378 ЗНТШ и, 4—5). 
*ВЄЛУНЬСКИИ див. *ВЄЛУНСКИИ. 
вельми, вєлми, вельми, В'ЙЛМИ присл. (10) 

вельми, дуже: а за вєлкого кнмзА олькврта и за корьята 
и за патрикия и за ихь сьшн мн ислюбоуємь тогь мирь 
держати ввлми твердо (б. м. н., 1352 Р 5); слубуемо... 
велебному Владиславу... нашему великому и вєлми ми¬ 
лому приятелеви одержати и полнити тьі-то листи и за¬ 
писи нашв (Чжюрзев, 1403 ДГ_М)\ Пишемь вашей милости, 
ижь биль намь чоломь попь Бавила оть светого Спаса оть 
Стольпа, а сказнваеть, что же дей обидь чиниться ему 
вельми мною (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); але вждьі 

хвала милому богу што ваша мл(с)ть зостали оу вашоє 

мл(с)ти стольцн оу вєликомь кня(з)ствє литовьскомь я 

за то вє(л)ми г(с)дроу нашому стєфану воєводє доброси 
видить (Вільна, 1493 ПОСВВ 151 зв.); А какь поветрее 
почалосА вєлми от последнее Матки Божи, ино дьякь 
умер, писати било некому (б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 
79), 

! ВЄЛЬНИЦОУ див. *ВЄНИЦЯ. 
*ВЄЛЬМОЖЬНЬІИ див. ВЄЛМОЖНЬІИ. 
ВЄЛ'Й, ВЄЛИ, ВЄЛІЄ, ВЄЛЄИ присл. (5) (стп. \уіе!е) 

багато: а при томь били и сввдьци пань ходько бьібєльскии 
пань мичко мжюрувьскии... и вели било добрьіхь при томь 
(Перемишль, 1390 Р 176); пан Албоул... продал и отстоупил 
село Бабишєво на имь Кобьлїєи Вишньш, гдє бил дом Стана 
Бабиша, та продал зєтоу Стана Бабиша, паноу Лоукьі 

Кавтєшоу... оу циноу за в конї добрих, так вєлєи как сп 
златих татарскьіх (Сучава, 1467 ВО І, 122). 

*ВЄЛГ£БНЬ1И див. ВЄЛЄБНЬІИ. 
^ВЄЛіїТИ дієсл. недок. і док. (519) (що) веліти: а кто 

поидєть сь сєю грамотою через дорогьічинь... до лучьска 
торговать ис торунА Азь киАзь кєстути нє велю ихь зай¬ 
мати (б. м. н.. п. 1341 Р 2); А на потвєржєніе тому ли¬ 
стови вєлвли єсми приввсити печат нашего великаго княз- 
ства (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 5); тамь же есмо копець 
усьшальї, грани на липи витесати велильї (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 8); а вонь иє досмотрБвши мов вВрьиоБ служ¬ 
би и вєлвль мА имити и вєлБль бнль мА горла моєю из- 

бавити (Черняхів, 1435 Р 132); А на потвєржєнє того н<а>- 
шого жалованА, про лепшую памет и твердость, печат 
н(а>шу вєлєли есмо привєсити к сему н(а)шомоу листоу 
(Київ, 1437 АЗ І, 34); а староє Ставище вєлили бьіли єсмо 
заставити пану данку мукосвєвичю (Луцьк, 1445 Р 150); 
протожь што бн єси самь вь мито нашо и вь промитоу 
нєвьстоупа(л)сА и никомоу нє вєлє(л) вьстоупатисА (Петр- 
ків, 1489 АМВ)\ И пани вошла вь клвть со мною посполу 
и вєлвла мнв передь собою полотна подвлити на нольї (!) 
и я подвлиль (Вільна, 1498 АЛМ 163); а на болшоую крв- 
пость и потвьрж(д)єніє томоу вьсємоу вншєписанномоу, 
вєлвли єсмьі нашємоу вВрномоу паноу, тьоутоулови ло- 
гофєтоу, писати и намоу (!) пєча(т) приввсити к сємоу 
нашємоу листоу (Ясси, 1500 Созі. 3. 231). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. вєли(т) (1493 ПОСВВ 151 зв.); 

перф. 1 ос. одн. ч. вєліль єсмо 1 (1392 Созі. І, 8); єсми ве- 
лель 1 (1491 АрхЮЗР 8/1V, 158); вєліль 1 (1498 АЛМ 
163); 3 ос. одн. ч. вєлєль, отеїеі 10 (1433 ЗНТ1Л ЬХХУІ, 
139; 1444 АЗ І, 42; 1496 ВИ II, 401; ПДВКА 61; 1498 ВО 
II, 402, 409, 410; 1499 ВО II, 449); вєліль 5 (1434 Р 129; 
1435 Р 132; 1494 АЛМ 54; XV ст. РИБ 610; 1498 АЛМ 
163); 3 ос. одн. ж. веліла 3 (1498 АЛМ 163); вєлєла 1 (1496 
ВМКФС); І ос. мн. веліли (вєлілї) єсми (єсмї) 302 (1378 
ЗНТШ ЬІ, 5; 1388 Р 37; 1393 Созі. II, 607; 1420 Со5*. 
I, 136; 1428 Созі. І, 207; 1440 Со$*. II, 66; 1453 Со5*. II, 
454; 1469 ВО І, 84; 1475 ВО І, 204; 1489 Созі. 3. 134; 1500 
ВО II, 174 і т. ін.); вєлвли єсми, вєлі(л) єсмьі 99 (1402 
Созі. II, 621; 1409 ^/Р«А» 437; 1419 £/Р«А» 444; 1429 
Созі. І, 270; 1444 ^/Р«А» 481; 1459 ВО І, 28; 1468 ВО 
II, 306; 1479 ВО І, 229; І49Ї ВО 1, 450; 1500 Созі. 3. 231 
і т. ін.); вєлвли єсмо 29 (1388 Р 39; 1433 Созі. II, 653; 
1438 Р 139; 1443 Р 145; 1448 Созі. II, 366; 1453 Созі. II, 
496; 1466 ВО І, 106; 1475 АЗ ї, 70; 1487 ВО ї, 305; 1499 
ВО II, 426 і т. ін.); віліли єсми 10 (1428 Созі. І, 219, 224; 
1441 ШР«А» 477; 1443 Созі. II, 129; 1446 Созі. II, 248; 
1456 Созі. II, 578; 1457 ВО її, 258; 1460 ВО II, 270; 1480 
ВО І, 245; 1484 ВО І, 279); вєлили єсми 8 (1423 Созі. І, 
157; 1425 Созі. І, 169; 1434 0/Р«А» 463; 1436 Созі. І, 455; 
1438 Ш~Р«А» 472; 1449 Созі. II, 744; 1464 Сові. 3. 60; 1468 
ОС 144); есмо... вєлили 4 (1430 ГВКЛ 7, 8, 9); вєлєли єсмо, 
\уєіє1і ісзшо 4 (1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 9; 1433 ЗНТШ ЬХХУЇ, 
140; 1437 АЗ І, 34; 1446 АЗ І, 43); вєлили єсмо 3 (1434 Р 
128; 1445 Р 150; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11);вєлАли єсми З 
(1409 Созі. І, 65; 1429 Созі. І, 243; 1499 ВО II, 156); єсмо 
вєлильї 2 (1430 ГВКЛ 8, 9); вєлєли єсми, вєлєлї єсми 2 
(1400 ШР«А» 433; 1435 Сові. II, 689); вєлили 2 (1430 
ГВКЛ 7, 8); вєлілн єсмь 2 (1467 Созі. 3. 69; 1479 ВАМ 
62); вєлилі єсми 2 (1436 Созі. І, 482; 1490 ВО І, 443); \УеШу 
)екшу (1403 ОС 160); веліли єсми 1 (1425 Со5^. І, 174); 
вєлєли єсми І (1400 Созі. І, 37); вілАли єсми 1 (1463 
Созі. 3. 45); вєлили єсми 1 (1412 І>/Р«А» 440); вєлилі єсми 
1 (1411 ШР«А» 439); віліли єсмо І (1469 ВО І, 136); вп¬ 
лели єсми І (1473 ВО 1, 182); вєлвли 1 (1396 АЗ І, 20); 
віліли 1 (1500 Созі. 5. 234); вєлєли 1 (1450 ЗНТШ XI, 
7) ; вєлили 1 (1430 ГВКЛ1)\ смо вєлили І (1430 ГВКЛ 
8) ; вєліхмо 1 (1449 Созі. II, 378); 3 ос. мн. вєлілн (1490 
3X77 136); пперф. З ос. одн. ч. вєліль биль (1434 Р 130; 
1435 Р 132); 1 ос. мн. вєлили били єсмо (1445 Р 150); майб. 
1 ос. одн. вєлю (п. 1341 Р 2); 3 ос. одн. веліть (XV ст. ВС 
25);баж.-ум.сп. 2 ос. одн. ч. (то) би еси вєлє(л) 1 (1484* ЯМ)\ 
што би єси... иє вєлє(л) 1 (1489 АМВ); 3 ос. мн. аби... ве¬ 
ліли (1490 ЗХП 136); нак. сп. 2 ос. одн. вели (1484 ЯМ). 
Див. ще *ПОВЄЛЄВАТИ, *ПОВЕЛ'БТИ, *0УЗВЄЛЄТИ. 
ВЄНА ч. (1) (особова назва): мьі александрь воєвода... 

чинимь знаменито... ожє тоть истинньї слоуга и вврнїи 
боАринь пань вена дворникь слоужиль првждє свАтопо- 
чившимь нашимь првдкомь (Сучава, 1420 Соз/. І, 135), 
ФОРМИ: наз. одн. вена (1420 Созі. ї, 135). 
ВЕНЕЦЬ ч. (1) забезпечення від чоловіка, що належить 

законно удові, яка, виходячи заміж, не одержала віна: 
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и што биль Гл®бь Борнсовой жон® за ввно даль дворець 
свой... а кь тому придаль бьіль ему семдесять копь гро¬ 
шей, и мь! вь тоть дворець,.. Гл® бу дали увязанье,,. а жон® 
Борнсовой присудили ЄСМО Венеції шляхецкій тридцать 
гривень СЬ ТЬЇХЬ п<е>н{е>зей, ШТО бьїЛЬ Гл®бь Борису 
даль семдесять коль грошей (Вільна, 1495 РИБ 620—621). 
ФОРМИ: знах. одн. ненець (1495 РИБ 621). 
ВЄНИЦКІЙ див. ВЯНИЦКИЙ. 
*ВЄНИЦЯ ж. (2) (назва міста у Подільській землі) 

Вінниця: В городе оу веници поушка а двепищали (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); приказоуємь вамь... штобьі есте 
тьіхь єго пословь изь ихь слугами добровольне пропускали 
по нашому господарьству... почоньши оть границьі оть 
Браславля тою дорогою на Вєльницоу (І)... на границу 
московьскую (Вільна, 1498 ЕЮ II, 412). 
ФОРМИ: знах. одн. ! Вєльницоу (1498 ВВ II, 412); 

місц. одн. оу веници (бл. 1471 ЛКЗ 91 з в.). 
ВЄНО див. В'йНО. 
ВЕНЦИ, ВЕНЬЦИ, В'КНЦИ, В'БНЬЦИ, ВЄНЬЦЇ 

присл. в. ст. (10) (ста. \уі$се) більше: ми рада наша оустав- 
лАе(м)... не имаю(т) вєньцї бра(т) на (нєдь)лю толко дєсА- 
тн пєнєзь (XV сі'. ВС 28 зв.). 

І ВЄНЬЦОВАТ (ВЄНЦИ Д-ЬЦКОВАТИ) (1) (стп. 
<І2Іеско\уас): Соудья не имєеть веньцова(т) сла(т) одно два 
слоугн (XV ст. ВС 17). 
Див._ДИЦКОВАТИ. 
*ВЄПРЄВТ>ЩИНА ж. (І) (назва земельного володіння 

у Київській землі): Ивань землю де(р)жить вепрєвьщиноу 
а с тоє зємлн данн хоживоло (!) чоти(р)надьцать вєдє(р) 
медоу (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. вепрєвьщиноу (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
*ВЄПРЬ ч. (10) кабан, вепр: ми кнА(з) фе(д)орь любор- 

тови(ч) чинимо то знаменито... аже прийда пре(д) нась 
и пре(д) пани па(н) нвашко дЬдошицкии мильичичь жало- 
валь и позваль па(н) татомира балицко(г) аже ємоу по¬ 
брали па(н) татомирь вепр® оу черно(м) л®с® (Зудечів, 
1413 Р 82—83); а и гд® коли тии вепрї забьють оу лєс® 
тогдн имеєть знамА на дерєве оучинїть (XV ст. ВС37 зв.); 
и те(ж) пов®ди(л) пере(д) нами што с того села сомина 
хоживало на(м) чотири колодн о(в)са а... за вепра по 
два(д)ца(ть) грошей (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: знах. одн. вепр А 2 (XV ст. ВС 9,38); вепра 

1 (1499 ГОКІР)\ в®прА 1 (XV ст. ВС 37 зв.); наз. мн. вепрї 
(XV ст. ВС 37 зв.); знах. мн. вепрі* 3 (1413 Р 83; 1421 Р 
95; 1430 Р 116); вепрї 1 (XV ст. ВС 37 зв.). 
ВЄРА див. ВТіРА. 
*ВЄРБА ж. (4) верба: а хотарь т®мь сєломь почєнши 

о(т) молдави чере(с) лоугь... на вербоу а о(т) врьби чере(с) 
поле иа могилоу (Сучава, 1427 £>/7?«4» 450); Ино ми есмо 
им досмотрили и позкамєкали коуда <б)ило и прислоухало 
издавна: почьншн не верха от береги Брьлада от єдноу 
вербоу... на могилоу копаноу (Бирлад, 1495 Вй II, 63). 
ФОРМИ: род. одн. врьби (1427 450); знах. одн. 

вербоу 2 (1427 450; 1495 ВВ II, 64); зам. род. от 
єдноу вербоу 1 (1495 Вй II, 63). 

*ВЄРБЇЄ с., зб. (1) верб’я: <а) хотарь томоу селу... 
на доубь што е(ст) на д<орог>оу... а о(т) то(л) на вербїе 
(Сучава, 1424 Сові. І, 162). 
ФОРМЕІ: знах. одн. вербїе (1424 Сові. І, і62). 
ВЕРБЇА ж. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 

А хотарь <т®м вишєписа)нннм селам, на им® БрьгьАнїи 
на Молдав® н ВєрбїА, част их, и Корльт®нїи, да ест по 
старомоу хотароу... коуда из в®ка ожєвали (!) (Сучава, 
1487 ВИ І, 294). 
ФОРМИ: наз. одн. ВєрбїА (1487 ВИ І, 294). 
ВЄРБОВЄЦЬ ч. (3) (назва села у Волинській землі) 

Вербовець: а што матка н<а)ша держит отчину н(а)шу 
и села Манєв, и... Вєрбовєц... то все брату н(а)шому Сол- 
тану после матки н<а>шое живота (Луцьк, 1463 А5 І, 
55); а к моєй роуц® мн® постоупила дАдинаАмоА кнАгини 

СємєноваА МарьА... им®ньє на имА... Вербовець (Вільна, 
1482 АЗ І, 79). 
ФОРМИ: наз. одн. Вербовець (1482 45 І, 79); знах. 

одн. Вєрбовєц (1463 45 І, 55). 
ВЕРБОВСКИЙ прикм. (1): А при мн® биль... пань Ли- 

таваровь, намесникь вербовский Сидорь (Володимир, 1498 
АрхЮЗР 8/IV, 120). 
ФОРМЕІ: наз. одн. ч. вербовский (1498 АрхЮЗР 8/IV, 

120). 
Пор. *ВЕРБОЯ. 
ВЄРБОВЦИ мн. (І) (назва села на Буковині) Вербівці: 

а мьі... дали єсми ему от нась... сельї, на имА василовь на 
дьнистр®... и вєрбовци (Коломия, 1448 Сові. II, 305). 
ФОРМИ: наз. вєрбовци (1448 Со$£. II, 305). 
ВЄРБОТА ч. (1) (особова назва): а притом бьіли св®дци... 

пан лвсота, воєвода крємєнєцкьш, и єго брат пан вєрбота 
ставишин (Судомир, 1361 АСІ 6). 
ФОРМИ: наз. одн. вєрбота (1361 АиІ 6). 
ВЄРБОТИЧ ч. (1) (особова назва): а при том бьіл... пан 

Пєтраш Вєрботич (Острог, 1463 45 І, 56). 
ФОРМИ: наз. одн. Вєрботич (1463 45 І, 56). 
*ВЕРБОЯ ж. (1) (назва села у Волинській землі) Верба: 

Одложили єсьмо на Гнидов® не надобе мита давати... 
у Вербои не надобе (Стенань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. у Вербои (2-а пол. XV ст. АЛМ9). 
*ВЕРБЯЕВ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Вер- 

баїв: и ми... дали есмо ему... село Вербяев вь Луцькомь 
повете, со всими тими приходи, и доходи (Луцьк, 1445— 
1452 АрхЮЗР 8/1V, 12). 
ФОРМИ: знах. одн. Вербяев (1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 

12). 
ВЄРБАЖЬ ч. (1) (назва корчми у Львівській землі) Вер- 

біж: ин(х)ь мног(х)ь з®мль го(с)подарь знаємо чинимь... 

ажє даємь и дали єсмьі нашю корьчму на имА вєрбАжь 

на рици на счирчи оу счирєцкои во(л) слуз® нашємоу 
иваноу волошиновичю и єго д®тємь (Медика, 1407 Р 72). 
ФОРМИ: наз. одн. вєрбАжь (1407 Р 72). 
*ВЄРДОУНОКЬ ч. (2) (стп. \уіагбипк/\уіегс!ипек, стч. 

уегеїипк, сен. уіегсіип^) (назва грошової одиниці) чверть 
гривні: Атако(ж) оуста о по(д)еоу(д)ко(х). коли ємоу нєхто 
нагани(т) имєєть положи(т) любо три в®рдоунькьі а любо 
лоупежь лїсичїй (XV ст. ВС 34). 
ФОРМИ: знах. мн. вердоунькн І (XV ст. ВС 37); вЬрдоу- 

ньки 1 (XV ст. ВС 34). 
*В€РЄМА с. (13) час (3): А Іо хуегешіа зіесЬаІівіа Ьуіі 

к паш кпіагі, Рапо\Уе, Воіаге і \у&іа гешііа (Липнишки, 

1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140); А пак до того вєрємєнє и до того 
часоу наиясн®(и>шїи вишєписаннїи кралєвє... тако слю- 
били нам, Стєфаноу воєводи, оборонити нас завжди (Гир* 
лов, 1499 ВО II, 423); 
фбєзь вєрємєнїи(І) невчасно, невчас: а скоу- 

гтоуль и козма не имаю(т) добьгги на иоила сь привилїємь 
що они оучинили о(т) алєксандра воево(д) оу иоилов® 
бє(з) вєрємєнїи (Сучава, 1456 МіК. 213); никоторьімь 
веремєнємь (6) ніколи: такожє кєдьі коли би сА 
пригодило помочи оу кролевьств® пол(с)кому... тогди МЬ! 
имамьі помагати... а никоторимь веремєнємь противь имь 
не бити (Сучава, 1395 Сові. II, 6ІЗ); не имаєть о(т) нихь 
то отоити никоторимь вєрємАнємь (Львів, 1399 Р 59); 
а воєводу им®ю дєржА(т) и ему ради(т), ажбьі никоторимь 
верємєнє(м) не бьіль противу кролєви (Щекерів, 1402 
Сові. II, 623); ни в одно вєремА (1) ніколи: 
Ми дмитрин... кнА(з) литовскии чинимь то знаємо... иже 
о(т) тьі(х) м®сть с нашими д®тми чиста А в®рность и полна 
будємь дєржа(т) тому истому королеви... а николи ни 
в одно вєремА не о(т)ставати а ни о(т)ступити (Краків, 
1388 Р 40—41); ни (не) одньїмь вєрємАнємь 
(2) ніколи: про то слюбую и слюбили есмо нашєму г(с)дрю... 
служити в®рну бьіти... а противу имь никдьі не бьіти ни 
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одиьімь вєремАнемії (Віслиця, бл. 1393 Р 51); такьжє слю- 
буюмь (!) имь... не одньїмії вєрєменємь противь имь не 
бити (Сучава, 1395 Созі. II, 612). 
ФОРМИ: род. одн. верємєнїи 1 (1456 МіН. 213); вєрємєни 

1 (1496 ПСВВ 192 зв.); веремєнє 1 (1499 ВО II, 423); знах. 
одн.. верємА, іуегешіа (1388 Р 41; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
140); ор. одн. вєрєменємь, верємєнє(м) 6 (1395 Созі. II, 
612, 613; 1400 Р 62; Созі. II, 619; 1401 Р 64; 1402 Созі. 
II, 623); вєрємАиємь 2 (бл. 1393 Р 51; 1399 Р 59). 
Див. ще *ВРг£МА. 
*ВЄРЄЇГЬдшї. В*йРНЬ!И. 
*ВЄРЄСЧАКЬ див. * ВЄРЄШЧАКА. 
*ВЄРЄШЧАКЬ ч. (17) (особова назва, молд., мад. убгбз 

«червоний» і уегез «бій»): твмь мн видБвши єго правою 
и вВрноую слоужбоу... дали єсми емоу... села на воронь 
(в ориг. вороворонв.— Прим, вид.) на имА... синєщи, 
близь вєрєшчБка, и глодвнє (Сучава, 1433 Созі. II, 594); 
а на то є(ст) ввра... пана томьі вєрєшчака... и вВра вьсА(х) 
болЬрь наши(х) мо(л)да(в)ски(х) (Сучава, 1446 Созі. II, 
238). 
ФОРМИ: род. одн. вєрєшчака, вєрєсчака, вєрєшака 13 

(1441 Созі. II, 138; 1443 ВАМ 41; Созі. II, 120, 126, 129, 
132, 141, 145, 156, 180; ПГСММ; І446 Созі. II, 238); вє- 
ришчака 2 (1440 Созі. II, 66; 1441 Созі. 40); вЬрєшчака І 
(1443 ДГСПМН); вєрєшчЬка 1 (1433 Созі. II, 594). 
Див. ще ВЕРЕЩАКА. 
*ВЄРЄШЧ'ЬКЬ див. * ВЄРЄШЧАК'Ь. 
ВЕРЕЩАКА ч. (1) (особова назва): А при томь бьіли 

добриє люди королевьіе бояре: Олександре Ходковичь... 
бояринь... Іосифь Верещака (Кобринь, 1465 АкВАК III, 4). 
ФОРМИ: наз. одн. Верещака (1465 АкВАК III, 4). 
Див. ще * ВЄРЄШЧАКА. 
*ВЄРЄЩАКЬ див. *ВЄРЄШЧАКЬ. 
ВЄРЗЬСТЬ ч. (1) (особова назва): а єщє при томь били 

посли сь Львова, што сь нами сєсє дбло доконали... ханьїсь 
вєрзьсть и русь никлюсь (Сучава, 1408 Созі. II, 633). 
ФОРМИ: наз. одн. вєрзьсть (1408 Созі. II, 633). 
ВЄРИГА ч. (2) (особова назва): алєксандрь воєвода... 

чинимь знаменито... ожє то(т) истиннии вєрига ва(та)мань 
тАгальсА (!) сь ротьімпановьі сини за хотарь (Сучава, 1423 
0/к«А» 447). 
ФОРМИ: наз. одн. вєрига (1423 447); дав. одн. 

вєризи (1423 Я/Я«А» 447). 
ВЄРИЖАНЄ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а єшчє прїидє прА(д) нами... па(н) пєтрь гуди(ч) 
и сьі(н) єго, яцко... и продали єдно село, що є(ст) на мо(л)- 
давБ, на имА верижанє (Сучава, 1453 Созі. II, 472). 
ФОРМИ: наз. верижанє (1453 Созі. II, 472); знах. вєри- 

жанє (1453 Созі. II, 472). 
ВЄРИТИ дієсл. недок. (6) (кому) (бути пересвідченим 

у правдивості чого, не сумніватися в чому) вірити (4): 
а сЬгезі’іашп Ьу ]еши пе сЬоіеї хлгегіїі (Луцьк, 1388 2РІ 
103); и водьі(н)ски(и) ти(м) свВтко(м) не хотє(л) вєрити 
(Вільна, 1495 ВМЗД); 

(мати довір'я до когось) вірити (2): а вєримн твоє(и) 
мл(с)ти приятелю нашому ижь тоє надюе пригоди и жа- 
лости боудєшь жаловати (б. м. н., 1492—1493 ПВФЧ). 
ФОРМИ: інф. вєрити, теегШ (1388 2РЕ 103; 1495 МВЗЩ; 

теп. І ос. одн. в£рю (1475 АЗ І, 70); І ос. мн. вєри- 
мьі 1 (1492—1493 ПВФЧ); верьі(м) 1 (1492—1493 ПВФЧ); 
баж.-ум. сп. З ос. мн. бьі... вірили (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще ВЄРОВАТИ. 
*ВЄРИШЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тБ(м) ми видВвши єго правою и вврною слоужбою 
до нась... дали и потвердили єсми емоу єго от(ни)ньі 
дртігоєщи... и вєришєщи (Сучава, 1452 Созі. II, 426). 
ФОРМИ: знах. вєришєщн (1452 Созі. II, 426). 
*ВЄРИШЧАКЬ див. *ВЄРЄШЧАКЬ. 
ВЄРНЄ див. В'БРН'Б. 
ВЄРНЇИ див. В'БРНЬІИ. 

ВЄРНО див. ВфРНО. 
*ВЄРНОСТ див. *ВЧїРНОСТЬ. 
ВЄРНУТИ, ВЄРНУТЬІ, ВЄРНОУТИ, В^РНОУТЬ 

дієсл. док. (23) 1. (що кому) (віддати назад) повернути (22): 

порадившєсА єсмо с нашими кнзми и пани с нашєю вБрною 
радою вєрноули єсмо слоузв нашємоу хомвковн моло¬ 
дому на имА еєнкови єго очнноу смордовь (Луцьк, 1451 
ДГШХ); ми пєтрь воєвода... вьізнаваюмь... оужє (!) тоти 
златии пинвзи, котори єсми били дали на жолдь оурожєно- 
моу паноу бартьшовьі з боучача... оурожєньї пань миханло 
з боучача, староста подолекон посполитои... намь вєрноуль 
н заплатиль исполною (Кам’янець, 1458 Созі. II, 814— 
815); И за тим ли пак оуставши слоуга наш Козма и вєр- 
ноул тоти вьішєписанних пинВзи свАтомоу монастирю от 
Бистрицоу (Сучава, 1475 ВО І, 206); А инни квитанцій, 
што не вь его году, индикь 5, іюнь 14, тни квитанции за 
ся ему вернути (Вільна, 1499 РЕА III, 35). 

2. (кого) (змусити повернутися) завернути (1): хотА 
и тьі(х) пословь о(т) себе о(т)поустиль будє(т) и о(н) ихь 
наза(д) можє(т) к собє вє(р)нути (б. м. н., 1496 ПДВКА 
61). 
ФОРМИ: Інф. вернути, вє(р)нути 5 (1457 Созі. II, 809; 

1495 РИБ 621;' 1496 ПДВКА 61;''1498 АЛМ 169); вернути 
2 (1499 РЕА III, 35); вЬрноутн 1 (1467 СЯ № 13); вЬрноуть 
2 (XV ст. ВС 26, 33 зв.); вєрнЖ(т) 1 (XV ст. ВС ЗО); перф. 
3 ос. одн. ч. всрноу(л), вєрноуль, вєрноул, вернЖ(л) (1458 
Созі. II, 815; XV ст. ЯС26зв., 27; 1475 ВИ І, 206); І ос. мн. 
вєрноули єсмо І (1451 ДГШХ); єсми... вєрноули 1 (1468 
ВО II, 306); майб. 2 ос. одн. вє(р)нєшь 1 (1484" ЯМ); 3 ос. 
одн. в'Ьрнє(т) (XV ст. ВС 36 зв.); 2 ос. мн. вернете (1480— 
1481 ВО II, 370); баж.-ум. сп. З ос. одн. аби... вєрноуль 
(XV ст. ВС 32); нак. сп. 2 ос. мн. вєрннтє (1480—1484 ВО 
II, 370). 
Див. ще ВОРОТИТИ. ВОРОЧАТИ. *ВРАТИТИ. *ВРО- 

ТИТИ, ОБЄРНУТИ З, ПОВЄРНОУТИ 1, 2, ПРИВЄРНУТИ 
2, ОУВЄРНОУТИ, *ОУВЄРНОУТИ С^. 
ВЄРНОУТИ С'ї дієсл. док. (7) вернутися, повернутися: 

А ргоіой шу... \\те1е1і ІЄ5ГПО ігЬу йіа \уегпи!і пагасі (Лип- 
нишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140); емоу би слободно... 
вєрноути св до нас (Гирлов, 1499 ВО II, 421). 
ФОРМИ: інф. вєрноути с*Ь 2 (1499 ВО II, 421); сА... 

вєрноуть 1 (XV ст. ВС 39); перф. З ос. одн. ч. ся вєрьнуль 
(1498 ВО II, 413; 1499 ВЬ II, 447); баж.-ум. сп. З ос. мн. 
ігЬу кіа \уегпи1і (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140); дієприсл. перед. 
вєрноувшисіі (1499 ВО II, 136). 
Див. ще ВЄРНУТИ 2, ПОВЄРНОУТИ 1, *ПОВЄРТАТИ, 

ПРИВЄРНУТИ 1,*ПРИВЄРНОУТИСА,*ОУВЄРНОУТИ ек. 
ВЄРНУТЬІ див. ВЄРНУТИ. 
ВЄРНЬІ див. В'ЙРНЬІИ. 
ВЄРНЬІИ див. В'БРНЬІИ. 
ВЄРНЇИ див. В'ЬРН'їИ. 
ВЄРНАКОВЦЬ! мн. (І) (назва села у Волинській землі) 

Верняки: кн<А)зю Василью осталсА город Збараж, а к 
тому села: Янковцьі... ВєрнАковцьі (Луцьк, 1463 ЛЗ 1, 54). 
ФОРМИ: наз. ВєрнАковци (1463 АЗ І, 54). 
*ВЄРНЖТИ див. ВЄРНУТИ. 
ВЄРОВАТИ дієсл. недок. (2) (кого, без додатка) вірити 

(кому): И єлико нзрєкЖт вашєи милости от господства ми, 
авно вьеєм вБроунтє их (Дольний Торг, 1475 В О II, 336); 
и тєпєрь просимо такожь оть твоєє милости, и аби єсн 
намь потвєрьдиль присягою твоя милость, абьіхмо могли 
вєровати, ажє єси намь со веєю правьдою твоя милость 
(б. м. н., 1496 ВО II, 402). 
ФОРМИ: інф. вєровати (1496 Ви II, 402); нак. сп. 2 ос. 

мн. вЬроуитє (1475 ВО II, 336). 
Див. ще ВЄРИТИ. 
! ВЄРХИИ див. ВЄРЬХНИИ. 
* ВЕРХОВИНА ж. (5) верхня течія ріки: А перешедши 

верховину Ровця, на другую сторону тон верховини, за- 
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сталисмо пана Максима Тьімковича, которнй повидиль, 
же одь той верховиньї на полудень у право грунгь мой, 
а влево лись Мьіховь (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); И о(т) 
вєрьховиньї єє Которая Впадаєть В днБстрь з обоу двоухь 
Сторонь тоє рБчки Камєници землю Дєрьжати Маєгь 
(Прилуки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: род. одн. верховиньї, вєрьховиньї 3 (1430 ГВКЛ 

8; 1459 Р 171); верховьіньї 1 (1430 ГВКЛ 8); знах. одн. 
верховину (1430 ГВКЛ 8). 

* ВЄРХОВНИИ див. *ВЄРХОВНЬ1И. 
*ВЄРХОВНЬІИ прикм. (35) (титул кожного з-поміж 

12 перших апостолів) верховний: а коли <кото>рьіи госпо- 
дарь имь порушить таковьш да єсть проклАть... от сввтихь 

н вєрховньхь В1 апостоль (Сучава, 1403 ЯЗ 338); па(к) 
кто св покоуси(т) пороушити того... нашєго даанїА... тако- 

вїи да єсть проклА(т)... о(т) В І сти(х) врьховньі(х) ап(с)ль 
(Ясси, 1500 Сові. 3. 231). 
ФОРМИ: род. мн. врьховнихь, врьховьних, врьховних, 

вьрховньі(х) 13 (1429 Сові. І, 249; 1435 Сові. II, 682; 1438 
£>/Я«А» 472; 1439 Сові. II, 32; 1443 ДГСПМН; 1448 
Сові. II, 306; 1457 ВВ І, 5; 1497 ВВ II, 100; 1499 ВО II, 
149; 1500 Сов і. 3. 231 і т. ін.); врьховни(х), врьховнихь, 
врьховних, врхьховнихь, вьрховних, вьрховни(х) 13 (1435 
Сові. II, 689; 1444 Сові. II, 208; 1479 ВО І, 222; 1488 
ДГСВМЩ; 1490 ВО І, 421; 1492 ВО І, 511; 1499 ВВ II, 
163 і т. ін.); вєрховньїхь, вєрховиьі(х), вєрховньхь 6 (1403 
ДГАА; ЯЗ 338; 1407 Сові. І, 57; 1409 ШЯ«А» 437; 1411 
МІН. АІЬ.\ Сові. І, 95); вєрховни(х) 2 (1408 Сові. І, 61; 
1489 ВВ І, 378); вриховни(х) 1 (1448 Сові. II, 366). 

* ВЕРХОВЩИНА ж. (1) вид податі: Володимерскихь 
капньїх пенезей и верховщинн а циншовьіхь литовижз- 
ких пАтдесАть копь и чотьіри копьі и полтретАдцать гро¬ 
шей (б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 79). 
ФОРМИ: род, одн. верховіцииьі (1497—1498 АЛРГ 79). 
*ВЕРХОВЬІИ ч. (1) вершник, верховий: Вь Степани 

одь верхового а одь пБшого не надобе» коли водою прова¬ 
дять (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: род. одн. верхового (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
*ВЕРХОВЬ1НА див. * ВЕРХОВИНА. 
*ВЕРХОВЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Вер¬ 

хів: у Верхови вь КунинБ не надобе, а у ВоложБ мито 
и промито брать по старому (Степань, 2-а пол. XV ст. 
АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. у Верхови (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ВЄРХОМЬ присл. (2) верхом, горою: а хотарьі тьмь 

сєломь що соуть на бьїковци... на ’вєликоую крьницоу, 
а оть вєликои крьницьі вєрхомь на терновскоу польноу 
(Сучава, 1420 Сові. І, 135). 

* ВЄРХО У ВВІ П ИС АН Ь1 и прикм. (3) вищевказаний, 
вищеназваний: а мнв тБжь кнАзю Михайлоу Васильєви- 
чоу Збаражскомоу нєнадобв того имБньА вєрхоу виписа¬ 
ного, Городка... искати подь дАдиною моєю кнАгинєю Сє- 
мєновою Марьєю (Вільна, 1482 АЗ І, 79); Я хвє(д)ка... 
дала єсми моужоу своємоу... тьіи имє(н)я... вБрхоу виписа¬ 
ний (Луцьк, 1490 ЗХП). 
ФОРМИ: род. одн. с. вєрхоу виписаного (1482 АЗ І, 

79); знах. мн. с. вБохоу виписаний (1490 ЗХП). 
Див. ще * ВЄРХОУОПИСАНЬІИ, * ВЄРХ У ПИСАНЬЇИ, 

*ВЄРХУПСАНЇИ, ВЬІШЄПИСАННЬІИ, *ЗВЄРХУВЬ1ПИ- 
САНЬІИ, *НАВЄРХПИСАННЬ1И, *НАПР'ЬДТ>ВЬ1 ПИСА¬ 
НІЙ, *ПЕРВЕИВЬ1П ИСАННЬІИ, *ПЕРВЕЙПИСАНЬ1И, 
*ПЄРВОВЬ1ПИСАНЬІИ, *ПЄРВОИНАПИСАНЬІИ, *ПЕР- 
ВОНАПИСАНЬІИ, *ПЄРВОПИСАНЬ1И, ^'ПЄРВ'Л ИНАПИ- 
САНЬІИ, * П ЕРЕДТіП ИС АН ЬІИ, *ПРЄДТ> ПИСАНЬЇИ, 
ПРЦЖЄНАПИСАНЬІИ, *СВЄРХАВЬ1ПИСАНЬ1И, *УВЄР- 
ХУВЬІПИСАНЬІИ. 

*ВЄРХУИМЄНОВАНЬ1И прикм. (5) (стч. 5УгсЬи]те- 
поуапу) вищеназваний, вищезгаданий: а дає(м) тому прє(д)- 
рєчєному пану гримку стрєчєновичу всА тая верху имєно- 

ваная мБста оу трєхь со(т) копа(х) широкьі(х) грошей 
(Острог, 1437 Р 136); А длА твєрдостн... вєрхуимєнова- 
ньіх речей и печать єсми свою приложили к сємоу листоу 
(Луцьк, 1474 АЗ І, 69). 
ФОРМИ: знах. одн. с. вєрхоу именоваиое (144/ АрхЮЗР 

8/IV, 11; 1451 Р 156); род. мн. верхуимєнованих (1474 АЗ 
І, 69); знах. мн. с. верху имєиованая 1 (1437 Р 136); оувєрь- 
хуимєнованаА 1 (1446 Р 152). 
Див. ще *ВЄРХУМЄНОВАНЬ1И, *ВЄРХЬМЄНЄНЬІИ, 

*ВЄРЬХУПОМЄНЄНЬІИ,*ПРВИМ'ЬНЄННЬ1И, *ПРОМіг- 
НЄННЬЇИ. 

*ВЄРХУМЄНОВАНЬ1И прикм. (5) (стч. зугсЬиітепо- 
уапу) вищеназваний, вищезгаданий: И дали есмо тому 
предписаному пану Йвану МукосБевичу верхуменова- 
<ния> мвста ввчно и непорушно (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 
8/IV, 8); а даємь тому прєдьписаному пану андрвю воло- 
товичю верху мєнованая мвста ввчно и непорушно (Київ, 
1433 Р 119); А дали есмо напередреченому Петру Ланевичу 
Кирдеевичу мьілскому верхуменованьїе именья и села 
(Луцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/ГУ, 13). 
ФОРМИ: знах. мн. с. верху мєнованая 2 (1433 Р 119; 

1446 АкЮЗР І, 18); верхуменование І (1445—1452 
АрхЮЗР 8/IV, 13); верхуменова(ния) 1 (1430 АрхЮЗР 
8/IV, 8); верху менованния 1 (1445 АкЮЗР І, 18). 
Див. ще *ВЄРХУИМЄНОВАНЬ1И, *ВЄРХЬМЄНЄНЬ1И, 

*ВЄРЬХУПОМЄНЄНЬ1И, *ПРВИМ^НЄННЬ1И/ПРОМ^- 
НЄННЬІИ. 

*ВЄРХОУОПИСАНЬ1И прикм. (1) вищеназваний, ви¬ 
щезгаданий: и мьі ємоу дали и записали за єго верную служ- 
боу тьіє села вєрхоу описаньїє (Київ, 1437 АЗ І, 34). 
ФОРМИ: знах. мн. с. вєрхоу описаниє (1437 АЗ І, 34). 
Див. ще*ВЄРХОУВЬІПИСАНЬІИ, *ВЄРХУПИСАНЬ1И, 

* ВЄРХ У ПС АНЇ И, ВЬІШЄП ИС АНН Ь1И, *3 ВЄРХ У В ЬІ- 
ПИСАНЬІИ, *НАВЄРХПИСАННЬІИ, *НАПР*Д'ЬВЬ1ПИ- 
САНЇИ,*ПЕРВЕИВЬІПИСАННЬІИ,*ПЕРВЕЙПИСАНЬ1И, 
*ПЄРВОВЬ1ПИСАНЬІИ, *ПЄРВОИНАПИСАНЬ1И, *ПЕР- 
ВОН А П ИС АН ЬІ И, * ПЄРВОП ИС АН ЬІ И, * ПЄР В'ДИНА- 
ПИСАНЬІИ, *ПЕРЕДТзПИСАНЬІИ, *ПРЄДЬПИСАНЬІИ, 
ПР^ЖЄНАПИСАНЬІИ, * С ВЄРХ А ВЬІП ИСАН ЬІ И, *УВЄР- 
ХУВЬІПИСАНЬІИ. 

* ВЄРХ У П ИСАН ЬІ И прикм. (16) (стч. зугсішрзапу) ви¬ 
щезазначений, вищезгаданий: А тиє вєрхоу писаньїє мвсь- 

ца придаль єсми... к дольсзкои цркви вВчно и нєпороушно 

(Перевали, 1440 Р 142); а мои(м) пна ва(н)ковьі(м) двтємь 

ани мои(м) ближи(м) оу тую дВлницю оу пноу олє(х)новоу 
што вє(р)хоу писаноую нє надобв вьступоватисє (Львів, 
1478 ЗРМ)\ А для лвпшое справедливости и потверженья 
сего моего листу просиль єсми ихь милостей верхуписаньїхь 
на свидство (Вільна, 1499 АСД VI, 3); маеть настоятель 
того монастьіра Светое Пречьістое вь Пустьінцв... тую 
землю верху писанную, какь здавна бьіло, по тому завв- 
дати (Мстиславль, бл. 1500 АСД II, № 4). 
ФОРМИ: дав. одн. с. вєрхоуписаномоу (1499 АЗ І, 118); 

знах. одн. с. верху писаное І (1445 АкЮЗР І, 17); увєрху- 
писаноє 1 (1452 АрхЮЗР 8/IV, 61); знах. одн. ж. верху 
писанную 1 (бл. 1500 АСД II, № 4); вє(р)хоу писаноую 
1 (1478 ЗРМ); оувєрьхуписаную 1 (1443 Р 145); наз. мн. с. 
вєрхуписании 1 (1489 АЗ І, 89); верху писани 1 (1499 А5 
І, 118); род. мн. верху писаних, верхуписаньїхь (1489 
АЗ І, 89; 1491 АЗ І, 95; 1494 АЗ І, 102); знах. мн. ж. верху 
писаньїи І (1490 АЗ 1, 92); вєрхупнсанихь 1 (1499 АСД 
VI, 3); знах. мн. с. вєрхоу пнсание 1 (1440 Р 142); верху 
писаная 1 (1492 АЛМ 31). 
Див. ще *ВЄРХОУВЬІПИСАНЬІИ, *ВЄРХОУОПИСА- 

НЬІИ, *ВЄРХУПСАНЇИ, ВЬІШЄПИСАННЬІИ, *ЗВЄРХУ- 
ВЬІПИСАНЬІИ, *НАВЄРХПИСАННЬІИ, *НАПРЯДЬВЬ1- 
ПИСАНЇИ, *ПЕРВЕИВЬ1ПИСАННЬ1 И, *ПЕРВЕЙПИСА- 
НЬІИ. *ПЄРВОВЬ1 ПИСАНЬЇИ. *ПЄРВОИНАПИСАНЬ1 И, 
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*ПЕРВОН АП ИС АН ЬІ И, *ПЄРВОП ИСАНЬІ И, *ПЄРВ^И- 
НАПИСАН ЬІИ, * ПЕРЕДТз П ИС АН ЬІ И, * П РЄДЬП ИСА- 
НЬІИ, ПР^ЖЄНАПИСАНЬІИ, *СВЄРХАВЬ1ПИСАНЬ1И, 
* У ВЄРХ У В ЬІ П ИС АН ЬІ И. 

*ВЄРХ У ПСАНЇИ прикм. (1) (стч. зугсЬирзапу) вище¬ 
зазначений, вищезгаданий: а мьі боАрє... яко истци и ру- 
коимь слюбуємьі... и(ж) на(ш) господа(р) алєксандрь воє¬ 
вода... а по нє(м) будущєи имбю(т) по(л)нити и мьі слугьі 
ихь вє(р)ху псанїи оу сє(м) листи (б. м. н., 1421 Сові. І, 
142—143). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. вє(р)ху псанїи (1421 Сові. І, 143). 
Див. ще *ВЄРХОУВЬІПИСАНЬІИ, *ВЄРХОУОПИСА- 

НЬІИ, *ВЄРХУПИСАНЬ1И, ВЬІШЄПИСАННЬІИ, *ЗВЄР- 
ХУВЬІПИСАНЬІИ, *НАВЄРХПИСАННЬ1 И, *НАПР'ЙДЬ- 
ВЬІП ИС АНІ И, * ПЕРВЕ и ВЬІП ИСАНН ЬІ И, * ПЕРВЕЙ- 
П ИС АН ЬІ И, * ПЄРВОВЬІП ИСАНЬІИ, * ПЄРВОИН АП И- 
САН ЬІ И, * П ЕРВОН АП ИСАН ЬІ И, * ПЄРВОП ИС АН ЬІ И, 
*ПЄРВгї» ИНАПИСАНЬІИ, * ПЕРЕДВПИСАНЬІИ/ПРЄДЬ- 
ПИСАНЬІИ, ПР'йЖЄНАПИСАНЬІИ, *СВЄРХАВЬ1ПИСА- 
НЬІИ, *УВЄРХУВЬ1ПИСАНЬ1И. 

*\\^ЕРСНІ!$21С2А ж. (2) (.назва річки у Подільській 
землі): А іако баіето і баїейгто іеши іЬиіи пазги бібіпи 
па ігпіе іеггпоНпсгі па гісгі ШегсЬизгісгі V ЗшоіНгісгкохуі 
чгоіозШ (Краків, 1407 ЛрхЮЗР 8/1, 3). 
ФОРМИ: місц. одн. па \УегсЬіі82Іс2і 1 (1407 ЛрхЮЗР 

8/1, 3); па ШегсНивгїсге 1 (1407 ЛрхЮЗР 8/1, 3). 
ВЄРХТ> 1 ч. (117) 1. (найвища частина чого) верх, (го¬ 

ри) вершина, верхів’я (29): у к іоппіг ргуНа!і іезто 
зшппиіи і Озігаіи Риби, а г бгикоіеу зіогопу ІусН зеіузгсг 
ро Риби $\уіа1ес... бо \уегсЬи 2ЬогпусЬ МоНуї (Ужів, 
1420 ЛЗ І, 25); Тємжє видєвшє єго правою н вєрною слоуж- 
бо (!) до нас, дали ємоу и потврьдили ємоу єго отнина села 
єго... и половина долгои польна, и на врьх ДБла роункоу- 
шороул (Сучава, 1458 БО І, 19); а хотар виш<єписани...> 
и долоу лопатна (!) до оусти лопа-тнси... на врБхь дБла... 
та врБхомь дБла о исписили єго на ротоу (б. м. н., 1500 
50 7). 

2. (річки) верхів’я (88): А тєрнаву рБку имивши с убою 
стороною оли же до верха рБки тоб и полА всА што суть 
по рБцБ той (Бохур, 1377 Р 24); а Ако сА замБнившєсєльї 
тогдьі пань Данило инАль сА оубивати... оу пнсковича 
дворище што навєрхь любшБ на гугнинБ (Зудечів, 1411 
Я 79); А хотарь той пасици: поченши из долоу гдє оупа- 
д<а)єть Моловатєць оу Вьішнивєць, та гори Вишнивцем 
до верха, и полбни по (!) верха Вишнивца вьси до хотарБ 
кнБгинина (Сучава, 1470 БО І. 148); ми стефз(к) воє¬ 
вода... знаменито чини(м)... оже прїидоша прБ(д) нами... 
иаши слоуги... и продали свою правою о(т)ниноу, о(т) 
своєго правого оурика... що на верхь потока тєлБжинова 
(Сучава, 1500 Сові. 3. 233—234). 
ФОРМИ: наз. зам. род. до (от) верхь потока 14 (1403 

Й5 338; 1420 Сові. І, 135; 1437 Сові. І, 541; 1446 ПГСПМР; 
1479 БО І, 228; 1490 БО І, 398; 1491 БО І, 467, 473; Сові. 3. 
156; 1493 БИ II, 27); до врБх 1 (1500ЗО 7); род. одн. верха, 
врльха 20 (1377 Я 24; 1393 Сові. І, 13; 1409 Сові. І, 65; 1429 
Со5*. І, 248; 1434 Сові. І, 386; 1458 БО І, 19; 1470 БИ І, 
148; 1473 Л/ДЯ 164; 1483 БО 1,272; 1499 БО II, 154 і т. ін.); 
'л'егсЬн 1 (1420 ЛЗ 1, 25); зам. знак, по верха Вишнивца 
1 (1470 БО І, 148); знах. одн. верхь, верхь, верх, врьх, 
уегсН 73 (1411 Я 79; 1420 Сові. І, 135; 1434 Сові. І, 398; 
1446 ПГСПМР; 1455 Соя*. її, 544; 1463 БО І, 73; 1475 
ВО І, 203; 1487 БИ І, 295; 1492 БО І, 510; 1495 БО її, 
78; 1500 Сові. 3. 234 і т. ін.); вйрхь 2 (1435 Сові. І, 403; 
1445 Сові. II, 231); врБхь 1 (1500ЗО 7); !вєрхо ! (1428 Сов!. 
І, 209); ! вєрхоу Г(1458 Мік. Оос. 122); ор. одн. врБхомь 
(1500 50 7); род. мн. верьхов (1472 ЛрхЮЗР 8/111, 3). 
ВЄРХТ>3 прийм. (4) (з род.) (виражає просторові від¬ 

ношення— вказує на напрям дії) поверх, вище: Мьі ве¬ 

ликим кнзь витовть дали єсмо сюю нашу грамоту бєдриху 

што держить о(т) нась двБ сєлищи одно сволочигачи а дру- 
гое верхь болванцА оу смотрицкои волостн (Турейськ, 1429 
Я 112); а што матка н<а>ша держи? отчину н(а)шу и села 
Манев, и другий старий Манев, Тараж... а верхь попова 
ставу сєлищо... то все брату н(а>шому Солтану после мат¬ 
ки н<а>шоє живота (Луцьк, 1463 А5 І, 55); И повела нас 
пани ВасилєваА верхь рєчки Бродноє поущою, ловьі свои- 
ми ажь кь сєлоу коу Всемєроу и кь боАром (Лукониця, 
1478 ЛЗ III, 17). 
Див. ще ПОВЕРХЬ. 
*ВЄРХЬМЄНЄНЬ1И прикм. (1) вищезгаданий, вище¬ 

зазначений: мьі вєликьій кизь швитригайло... чинимь 
знаменито... ижє видивь и знамєнавь службу нашого вБр- 
ного слуги пана єсиОа чусьі... даємь и записуємь пану 
чуси имвнья оу луцкомь повБтє басово... со всими пошли- 
нами какь тая всА верхь менєкая имвнья сама в собв... 
маєть (Луцьк, 1434 Я 128). 
ФОРМИ: наз. мн. с. верхь мєненая (1434 Я 128). 
Див. ще *ВЄРХУИМЄНОВАНЬІИ, *ВЄРХУМЄНОВА- 

НЬІИ, * ВЄРЬХУ ПОМЄНЄНЬІИ, * ПРВИМ'Й НЄННЬІ и, 
*ПРОМ'БНЄННЬ1И. 
ВЄРІіІНАКОВИЧЬ ч. (І) (особова назва): А на то бьіли 

сввдци, добрии панове: пань Котлиньскив воєвода нлвьв- 
ски... пань Ивашко ВєршнАковичь, пань Глвбь соу(д)єчь 
(Львів, 1421 Я 92). 
ФОРМИ: наз. одн. ВєршнАковичь (1421 Я 92). 
ВЕР'ЬБСКИЙ ч. (І) (особова назва): А писаль листь 

пупь Левко Верьбский (Володимир, 1471 АрхЮЗР 8/Ш, 
628). 
ФОРМИ: наз. одн. Верьбский (1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 

628). 
♦ВЄРЬНУТИ СЯ див. ВЄРНОУТИ С’П. 
* ВЕРШИ див. В'ЕРНЬІИ. 
*ВЄРЬХОВИНА див. "ВЕРХОВИНА. 
*ВЄРЬХУПОМЄНЄНЬ1И прикм. (1): вищезгаданий, 

вищезазначений: И просил єсми их милости вєрьху помє- 
нєньгх п<а>нов, штобьі пєчати своє к сєму моєму листу 
прьівєсили (Володимир, 1475 ЛЗ І, 72). 
ФОРМИ: знах, мн. ч. вєрьху помєнєньїх (1475 ЛЗ І, 72). 
Див. ще *ВЄРХУИМ€НОВАНЬЇИ, *ВЄРХУМЄНОВА- 

НЬІИ, *ВЄРХЬМЄНЄНЬ1И, *ПРВИМ'ЯНЄННЬІИ, *ПРО- 
НЄННЬІ и. 

*ВЄРЬХЬ див. ВЄРХЬ1. 
*ВЕРЬ1ГОДНЬІЙ прикм. (1) (стп. \УІагу£обпу) гідний 

довір’я: При томь билн люди зацние..._И при многихь 
людей верьі годньїхь светковь (Луцьк, 1389 РвА І, 28). 
ФОРМИ: род. мн. верьі годньїхь (1389 РЕА І, 28). 
ВЄРЬХНИИ прикм. (2) верхній, горішній: а и єщє 

даль есмь ему ловища оуюноваА ото изьбищьного пєрє- 
воза попєрєкь вольшини вєрьхнии конець обьБздомь (Ка¬ 
зимир, п. 1349 Я 3—4); а хотарь зубрєвцємь из долоу... 
та на вєрхии (!) конець полАнь скоумповьі(х) (Сучава, 
1429 Сові. І, 280). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. вєрьхнии (п. 1349 Я 4); знах. одн. ч. 

!вєрхии (1429 Сові. І, 280). 
Див. ще ИВАЧЄВ ВЄРХНИЙ. 
ВЄС див. ВЄСЬ Б 
* ВЄСЄЛИТИ дієсл. док. (1) (кого) звеселити: И богь ви 

весели, амин (Дольний Торг, 1475 БО II, 336). 
ФОРМИ: нак. сп. З ос. одн. весели (1475 БО II, 336). 
Див. ще *ВЄСЄЛИТИ СА. 
*ВЄСЄЛИТИ СА дієсл. недок. (1) радуватися: И тбжь ка¬ 

ко велико вєсєлиласА єсть рада кролє(в)ства, коли чєрес (!) 
посрБдокь вашь то(т) то мистрь о тьіи тадьінки нашоу 
оусхотБль вБдати волю (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКББ). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. вєсєлиласА єсть (1447— 

1492 ЛКБВ). 
Див. ще * ВЄСЄЛ ИТИ. 



ВЕСНА — 168 — весь 

ВЕСНА ч. (1) (особова назва): Поручили(с)... кнА(з)... 
за гридка за костАнтинови(ч)... кнА(з) михаило євнутє- 
вн(ч)... Федора весна (б. м. н., бл. 1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. весна (бл. 1392 Р 47). 
•ВЄСНИНА ж. (1) (збіжжя, посіяне весною) ярина: 

Я пань микоула дьди(ч) до(л)зскии и пєрєва(л)скии... 

што(ж) єсми сороужи(л) црквь стго никольї на старо(м) 
манастнри оу дользкоу н придаль єсми своего ішьнья 
дользска дєсАтиноу озиминьї и веснинн дєсАтоую кошу 
(Перевали, 1440 Р 142). 
ФОРМИ: род. одн. вєсниньї (1440 Р 142). 
*ВЄСТИ СА дієсл. недок. (2)()вестисА к и г р ь 

(І) приступати до гри, починати грати: О косторє(х) што(ж) 
частокро(т) находА(т) на пьяньі(и) люд(и) вєдоу(т)сА к игрь 
а бєроуть пєнАзи на закладні алюбо нєгдь на очиноу (XV ст. 
ВС 27 зв.); вєстисД п о д л о у г права (1) керу¬ 
ватися правом: єсть болеи пановь штожь имєють права 
нємєцькая оу свои(х) селєхь о(т) на(с) позьічєньї, алюбо 
о(т) наши(х) прє(д)ковь а он'і о(т)поущають нємєцькоє пра¬ 
во, а вєдоутсА по(д)лоугь по(л)скаго права (XV ст. ВС 26). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. вєдоутсА 1 (XV ст. ВС 26); вє- 

доу(т)сА 1 (XV ст, ВС 27 зв.). 
ВЄСТЬ1 дієсл. недок. (7) (доставляти кого куди) при¬ 

водити (4): мьі право чинимь коли(ж) которьімь свє(т)комь 
боудє(т) вьіроучєна (!) клАтва тогдьі то(т) которни свє(т)кьі 
вєдє(т) бє(з) оуразоу жалобьі своєя имєєть моць иньшїи 
свє(т)кьі имєновать и вєсть (XV ст. ВС 19 зв.); 
вести на с о у д ь (2), н а соудь вести (1) 

позивати: о дєтє(х) которьі(и) не имаю(т) лє(т) розоумоу 
своего а вєдоуть и(х) на соу(д) а о(т)повєданїє дєдичьньі(х) 
(XV ст. ВС 33); а оу тьі(х) двоу годє(х) неоупомїнають анї 
на соу(д) вєдоу(т) (XV ст. ВС 28 зв.). 
ФОРМИ: інф. вєсть (XV ст. ВС 19 зв.); теп. З ос. одн. 

вєдє(т) 2 (XV ст. ВС 18 зв., 19 зв.); ведь І (XV ст. ВС 20); 
З ос. мн. вєдоуть 2 (XV ст. ВС 8, 33); вєдоу(т) 1 (XV ст. ВС 
28 зв.). 
Див. ще ПОВЄСІ И. 
*ВЄСТЬ2 див. *В'БСТЬ. 

ВЄСЬ1, ВЄСЬ, ВЄС займ. (4315) і. весь (4293): Тьіе вси 
села, оть нась ку церкви Божой прьіданьїе, маегь держати 
господинь богомолець нашь Климентьій... и вси наступь- 
ннки его (Луцьк, 1322 ЛрхЮЗР іЛЛ, 3); тогдьі они при- 
шєдши вшитци и своимь плємєнємь оуздали пану вАтславу 
со всЬми обььздьі того дворища (Львів, 1370 Р 18); Але 
то што жь коли вси бо Аре и зємлАне будуть городь твер¬ 
дити ТОГДЬІ тии люди тако же имбють твердити городь смот- 
ричь (Смотрич, 1375 Р 20); а про то та пани хонька... и 
своємь со всЬмь плємеиємь оуздала єсть тоть мунастьірь 
калєниковь иванови губцЬ... со всЬмь обьЬздомь Н СО ВСЬ- 
ми границАми (Перемишль, 1378 Р 26); а тия села дадоше... 
и с полемь и сь лЬсомь н сь водою И СЬ вьсЬмь прижитко(м) 
(Сігет, 1404 ГМ)\ имаемьі ему служити и помагати на 
усЬхь (!) его нєприАтєли (Кам’янець,1404 Сові. 11,625); вол- 
ин во всихь тьгхь имЬньяхь кому о(т)дати и продати и про- 
менити пань андрьи волотовичь и его бьлижнии по немь 
будущии (Київ, 1433 Р 119); а мои мили отець и мьі такождє 
щобнхми не могли молвити... (передь) оусЬмь зємлЬномь 
и передь оусєю полскою радою (Коломия, 1448 Сові. II, 
305—306); При чомь всюмь Єго Самого жону дєти И напо- 
томь Боудоучїє Исча(д)ки Єго При томь всю(м)ь зоставоую 
И мЬти хочоу Какь Продькове Єго заживали што би И оунь 
тоє о(т)чи(з)ни И дидизьни Своє заживаль И по не(м)ь 
Сча(д)ки Єго (Прилуки, 1459 Р 172): продали єсмо имьньє 
... с полми, з доубровами, ись сеножатми... и зь иньшими 
со всь (!) достатки, што к томоу имЬнью прислоухаеть (Кре¬ 
менець, 1467 _ЛЗ І, 63); и ихь м<и>л(о>сть промєжн нами 
такь нашли: штожь я кнАзь Михайло Васильєвичь постоу- 
пиль єсми дАдиной своей... имьньє на имА Городокь со 
всБми тьіми присєлки, што здавна кь Городкоу прислоу- 

шають, со всЬми пожитки (Вільна, 1482 АЗ І, 79); будуть 
воньї тое село... держати... и зь даню грошовою и медовою 
и со всими доходи и вжитки и со всЬмь потому що здавна 
кь тому селу вьшіей писаному Осекрову прислухаеть 
(Троки, 1498 ГВКОО); мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито 
чини(м)... вьсА(м), кто нань оузрьі(т)... оже дали... єсмьі... 

стмоу монастироу... едно озеро (Ясси, 1500 Сові. 3 . 230). 
2. всякий (5): слюби(ли) єсмьі нашому милому приятелю 

стєфану воєводь... о(т) всєго нагабанья и о(т) всьхь кривдь 
и о(т) всєго насилства... боронити (Ланчиця, 1433 Р 124— 
125); а дальи хочємь и слюбоуємь вшитки записи прє(д)- 
рєчєни(х) прє(д)ковь наши(х)... бє(з) зрадьі и бєзь всєи 
хитро(с)ти, держати и тримати (Хотин, 1448 Сові. II, 734— 
735); а им да ест слободно зась до оугорь поєхати сь оусим 
их товаром, без никоторои забавь и пагоубь (Сучава, 1475 
Ви II, 329). 

3. (з прийм. без) жодний (3): Порозоумьти можете в 
той мьрє какь много правди тьш то мистровьі листьі в собь 
мьли а особнє с пєрвьши(х) наши(х) листо(в) которьіми(ж) 
оузьявили єсмо ва(м) кролє(в)ства нашєго ради жаданьє 
чистоє... котороє к ва(м) яко братьи а приятєлє(м) свои(м) 
мають бєзо всєє роспачи приязнь чистоую (Брест Куяв- 
ський, 1447—1492 ЛКБВ)\ Але яко оузрАт сєс нашь листь, 
так тьш часом щоби до нас сь оусим пришли, без оусєго 
страхоу и без оусєго оусьмнАниа (Сучава, 1468 ВЕ) II, 
306); 

зо всимь на все (4) зовсім, назавжди: Продал 
єсми зо всимь на все как єсми самь дєржал (Володимир, 
1475 АЗ І, 72); продали єсмо его Милости дворєц наш... 
которийжє дворєц и зємли вьіслоужил отець мой... зь зєм- 
лАми своими и со всим на все, как сА в собє мают (Друцьк, 
1492 АЗ III, 23); 
на всьхь мьстєхь (3) див, МІгСТОнадь 

то надо все (І), над томь, над оусьмь 
(1) див. ТОТЬ; оть оусєго сєрдца (4) див. *СЄРД- 
ЦЄ; сь оусим сердцємь (1) див. *СЄРДЦЄ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. весь, весь, вєс, вє(с) 53 (1393 Со5^, 

I, ІЗ; 1400 Сові. І, 27; 1411 Со5*. І, 84; 1424 Сові. І, 162; 
1438 БВАс 27; 1453 Сові. II, 445; 1475 ВБ І, 206; 1490 
ДГСХМ; 1500 7 і т. ін.); оувє(с), увє(с) 4 (1449 Со?і. 
II, 378; 1453 Сові. II, 462; 1454 Сові. II, 501; 1463 Сові. З. 
45); І оусе 1 (1455 Сові. II, 531); род. одн. ч.Р с. оусєго* 
оусє(г), усєго 50 (1403 Я 5 338; 1434 Сові. II, 669; 1447 
Сові. II, 281; 1456 Сові. II, 788; 1472 Сові. 3. 88; 1487 ВС 
I, 297; 1490 ВО 1, 386; 1499 ВБ II, 130; 1500 Сові. 3. 234 
і т. ін.); всєго, всєго, вьсєго 19 (1361 А 02 6; 1433 Р 125; 
1435 Р 132; 1460 ВО І, 41; 1462 ВО II, 285; 1470 Вй II, 
309; 1483 ВО І, 275; 1495 АЛМ 84; XV ст. СЯ 64; 1496 
ВМКФС і т. ін.); всЬго 1 (1394 Р 54); вьсєга 1 (1475 ВО 
II, 336); вшєго 1 (1388 Р 39); зам. місц. одн. на томь хотарь 
оусєго, што би осадиль себь дєсАть сель 1 (1429 Со5^. 
I, 269); дав. одн. ч., с. всему, всємоу, вьсему, вьсємоу, 
вьсємоу, всємоу, вьсємоу, вьсем(оу), вьсєм(у) 670 (1322 
АрхЮЗР \/ІУ. 3: 1409 Сові. І. 65; 1424 Со5*. І, 162; 1433 Р 
121; 1448 Сові II, 325; 1466 ВИ І, 113; 1476 ВБ І, 209; 
1488 ВО І, 318; 1490 ВЬ І, 384; 1500 5І> 7 і т. ін.); оусєму, 
оусємоу 46 (1418 Сові. І, 127; 1428 Сові. І, 228; 1447 Сові. 
II, 274; 1460 Сох*. І, 41; 1465 ВБ І, 88; 1468 ВБ І, 130; 
1470 ВО І, 148; 1473 ВИ І, 182; 1474 РГС і т. ін.); вьсьмоу, 
всі» му 4 (1429 Сов і. 1, 249; 1448 Сові. II, 738; 1457 ВБ І, 5; 
II, 258); вьсимоу І (1490 149); вьісємоу 1 (1436 ВАМ 
34); ! вьсє 1 (1429 ДГОБК)\ знах. одн. ч. оувес, увесь, 
оувє(с), увє(с) 10 (1322 А рхЮЗР 1/ІУ, 2; 1448 Сові. II, 
365; 1452 Со5*. II, 422; 1456 Сові. II, 582; 1457 ВБ II, 
257; 1461 ВО І, 45; 1463 Сові. 3. 45; 1467 МІН. Оос. 125; 
1474 РГС; 1490 БО І, 420); вєс, вє(е) 8 (1429 Р 114: 1448 

491; 1452 500; Сові. II, 422; 1453 Со$^. 
II, 445; 1460 ВБ І, 41; 1470 ВБ II, 309; 1472 528); 
ор. одн. ч.ш с. всЬмь, вьсЬмь, всЬ(м), вьсЬмь, вьсАмь, 
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вьсАмь, всАмь, вьсА(м) 245 (1359 Р 10; 1375 Р 20; 1393 
Р 51; 1404 ГМ; 1415 Сові. І, 116; 1424 Сові. І, 162; 1434 
0/Р«Л» 464; 1445 Р 148; 1460 80 І, 41; 1472 80 І, 170; 
1499 ВИ II, 140 і т. ін.); всємь, вьсємь, вьсє(м), вьсємь, 
всєм, вьсєм, вьсє(м) 187 (1414 0/Р«Л» 441; 1420 Сові. 1, 
135; 1432 ДГВІН; 1445 Сові. II, 726; 1453 Сові. II, 466; 
1459 Сові. 8. 22; 1465 ДГСОС; 1479 ВАМ 61; 1487 80 І, 
291; 1500 ВО II, 173 і т. ін.); всимь, вси(м), всим65(1388 
Р 39; 1395 ОБ 166; 1407 Р 72; 1433 Р 118; 1442 Сові. II, 
716; 1451 ЗНТШ XI, 10; 1466 Л5 І, 62; 1471 АрхЮЗР 
8/ІІІ, 627; 1478 ЗРМ; 1488 А8 І, 242; 1490 ЗХП 136; 
1500 АЛМ вип. 2, 58 і т. ін.); оусимь, оусимь, оуси(м) 52 
(1400 Сові. І, 26; 1409 Сові. І, 69; 1425 Сові. І, 168; 1434 
Сові. І, 386; 1443 Сові. II, 131; 1457 Сові. II, 809; 1470 
ВО І, 150; 1475 ВО І, 203; 1490 ОС 148 і т. ін.); усімь, 
оусімь, оусімь, оусі(м) 32 (1392 Сові. І, 7; 1407 Сові. 
I, 56; 1411 Сові. І, 84; 1414 Р 85; 1421 Р 94; 1432 Сові. І, 
327; 1434 ДГСММ; 1436 Сові. І, 450; 1448 Сові. II, 306; 
1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102 і т. ін.); оусимь, оусьім, оусьі(м) 
8 (1457 ОКР 4; 1462 ВО 1, 65; 1464 60 І, 85; 1465 06 
176; 0/Р«Л» 518; 1466 ВО І, 106; 1467 60 І, 123); оусємь, 
оусємь, оусєм 7 (1400 0/Р«Л» 433; Сові. І, 36, 37; 1443 
Сові. II, 126; 1460 Сові. 5. 41); жміш 1 (1407 АрхЮЗР 8/1, 
3); всьі(м) 1 (1444 0/Р«Л» 481); зам. род. о(т) вси(м) 1 (1453 
Сові. II, 492); місц. одн. ч., с. во (на, вь) всємь, всє(м), 
всємь, всєм, вьсємь 24 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1386 Р ЗО; 
1415 Р 87; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1451 Р 156; 1454 Сові. 
II, 517; 1475 Л8 І, 72; 1487 АМЛ; 1488 РИБ 222; 1499 
ВО II, 442 і т. ін.); на (при, о) всімь, всім 5 (1394 Р 54: 
1448 Сові. II, 737; 1457 ВО II, 257; 1460 60 II, 269); на 
(о) оусємь, оусєм 3 (1463 60 II, 295; 1466 50 І, 95; 1472 
Ь/Р«Л» 530); во (при) всюмь 2 (1459 Р 172; 1498 АрхЮЗР 
1/ІУ, 3); на (о) усимь, оуси(м) 2 (1449 Сові. II, 391; 1456 
ПМВП); во всомь 1 (1395 Сові. II, 612); наз. одн. с. все, 
вьсє, вьсе 177 (1395 Сові. II, 612; 1415 Сові. І, 116; 1428 
Сові. І, 218; 1442 Сові. II, 93; 1451 Сові. II, 403; 1467 80' 
І, 117; 1475 60 І, 203; 1487 60 І, 310; 1499 60 II, 167 
і т. ін.); оусє, усе 28 (1436 Сові. І, 455; 1443 Сові. II, 131; 
1452 Сові. II, 432; 1456 ОВАс 46; 1462 60 І, 63; 1465 60 
І, 88; 1468 ВО І, 130; 1474 РГС; 1499 60 II, 154 і т. ін.); 
вьсі4 (1429 Сові. І, 249; 1443 ДГСПМН; 1448 ДГПР; 
1474 РГС); ! вмса 1 (1441 ОВАс 35); ! вь 1 (1447 Сові. II, 
289); 1 сві 1 (1457 ВО II, 257); 1 вькє 1 (1500 Сові. 8. 230); 
знах. одн. с. оусє, оусе, и$е, усе, усе 72 (1393 Сові. II, 607; 
1403 ДГЛ4; 1411 МіІі. АІЬ.; 1421 Сові. І, 142; 1446 0/Р«Л» 
485; 1460 ВО І, 41; 1475 60 II, 329; 1481 ВО І, 248; 1490 
60 І, 436; 1495 50 II, 40; 1499 60 147 і т. ін.); все, все, 
вьсє, те 65 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1361 А 02 6; 1377 
Р 24; 1392 Р 46; 1400 Сові. II, 619; 1415 Сові. І, 122; 1430 
ГВКЛ 7; 1448 Сові. II, 314; 1456 ПМВП; 1463 60 II, 
295; 1472 ДГСВМ; 1483 ВОРСР 178; 1499 60 II, 147 
і т. ін.); вьсі 1 (1435 Сові. II, 692); гоїе 1 (1433 ЗНТШ 
I. XXVI. 139); наз. одн. ж. всА, вся, вьсі 6 (1392—1393 
РФВ 170; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140; Р 123; 1445 Р 150; 
Сові. II, 725; 1481 ГПМ); оусА, шіа 4 (1435 Сові. II, 689; 
1443 Р 145; 1492 60 І, 497; Сові. 8. 162); оусі, усі 2 (1435 
Сові. II, 687; 1453 Сові. II, 445); род. одн. ж. вьсєА, вьсеА, 
всея, всєя, вьсєя, вьсєа, всєі 22 (1392—1393 РФВ 170; 
1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1455 Сові. II, 564; 1460 0/Р«Л» 
515; 1465 0/Р«Л» 518; 1470 ВО І, 150; 1472 ДГСВМ; 
1481 60 І, 256; 1482 60 І, 263; 1488 60 І, 347; 1495 Сові. 
II, 612 і т. ін.); оусеї, оусєи, усєи ІЗ (1393 Сові. II, 607; 
1408 Сові. II, 633; 1434 Сові. II, 670; 1435 Сові. II, 679; 1455 
Сові. II, 769; 1456 Сові. II, 791; ПМВП; 1460 60 II, 276); 
вьсеЖ 6 (1455 Сові. II, 531; 1458 80 І, 6; 1462 ВО І, 70; 
1476 80 І, 211, 215, 216); всеи, вьсєи, всеи 6 (1404 Р 70; 
1448 Сові. 11,735; 1464—1496 Сй.5. 6; 1479 ОС 11; XV ст. 
ВС 34; 1481 КІ)\ всєє, всее 4 (1447—1492 ЛКБВ; 1470 Л5 
І, 67; 2-а пол. XV ст. СО; 1487 ВОРСР 178); вьсєЖ 2 (1455 
Сові. II. 525; 1457 60 І, 4); оусєА 1 П473 80 І. 181): все є 

1 (1482 Л5 І, 80); ! о(т) вьсе торговлю 1 (1448 Сові. II, 741); 
дає. одн. ж. оусєи, усеи 6 (1401 Р/Р; 1435 Сові. II, 679, 
687; 1449 Сові. II, 742; 1452 Сові. II, 799; 1458 80 II, 261); 
вьсєи 1 (1499 80 II, 448); и-веї 1 (1388 2РБ 103); вшє І 
(1404 Р 70); знах. одн. ж. всю 6 (1433 Н 124; 144/—1492 
ЛДНКВ; 1457 Сові. II, 810; XV ст. ВС 13 зв„ 16 зв.; 
1489 АМВ); оусю 3 (1468 80 II, 305; 1478 ЗРМ); ор. одн. ж. 
всєю, вьсєю, всею, вьсєЖ 45 (1386 Р ЗО; 1392—1393 РФВ 
170; 1415 Сові. І, 116; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 142; 1442 
Сові. II, 716; 1449 Сові. II, 742; 1459 Р 171; 1472 60 І, 
169; 1485 80 II, 371; 1499 ВО II, 420 і т. ін.); оусєю, 
усєю 32 (1388 Р 37; 1435 Сові. II, 682; 1443 Сові. II, 126; 
1449 Сові. II, 746; 1458 60 II, 261; 1462 ВО II, 288; 1481 
80 І, 258; 1490 ДГСХМ; 1492 Сові. 8. 161; 1499 ВО II, 
420 і т. ін.); оусєА 10 (1486 ОС 143; 1487 60 І, 310, 312; 
1488 80 І, 342, 355; 1489 80 І, 377; 1490 80 1, 419; 1491 
Во І, 452; 1492 Во І, 510; 1499 ВО II, 162); вьсєя, вьсєА, 
всєА 6 (1444 Сові. II, 207; 1445 Сові. II, 236; 1488 ДГСВМЩ; 
1499 80 II, 147, 154 , 420); вьсію 1 (1436 Сові. II, 698); 
вьсА 1 (1448 Сові. II, 365); оусьА 1 (1491 60 І, 472); всю 1 
(1490 ОС 146); всеи 1 (1448 Сові. II, 305); місц. одн. ж. 
во (вь, по) всєн, вьсєи, всє(и) 8 (1411 Сові. II, 638; 1436 
Сові. II, 698; 1437 Сові. II, 709; 1449 Сові. II, 743; 1452 
Сові. II, 759; 1458 80 II, 261; 1495 ВК); усей 2 (1447 
АрхЮЗР 8/ІУ, 10; 1472 ДГСВМ); всюи 1 (1459 Р 171); 
! всє (1453 ПГОВ); наз. мн. оуси 19 (1436 Сові. II, 701; 
1448 Сові. II, 353; 1453 0/Р«Л» 503; Сові. II, 461; 1467 
ВО II, 297; 1469 ВО І, 138; 1478 АЗ І, 76; 1487 ВО І, 310; 
1490 80 І, 420; 1495 ВО II, 63 і т. ін.); вен, вьси 14 (1393 
Р 49; 1429 Сові. І, 248; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140; 1437 
Сові. І, 541; 1446 Р 154; бл. 1471 ЛКЗ 92, 92 зв.; 1487 
60 1, 310; 1493 ПОСВВ; XV ст. ВС 26 зв.; 1496 ОПСВВ); 
оусьі 1 (1456 ЗСФ); всє 1 (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); всА 1 (1448 
Сові. II, 738); наз. мн. ч. оуси, уси 53 (1404 Сові. II, 625; 
1421 Сові. І, 142; 1433 Сові. II, 651; 1443 Сові. И, 128; 
1459 0/Р«Л» 514; 1473 80 І, 187; 1485 ВО II, 371; 1495 
ВО II, 57; 1500 80 II, 175 і т. ін.); вси, вьси 28 (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1375 Р 20; 1433 Сові. II, 651; 1467 Сові. 8. 
69; 1470 Л$ І, 65; 1476 80 І, 209; 1481 60 II, 365; 1495 
АЛМ 88; 1499 ВФ і т. ін.); всє 5 (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.; 
XIV—XV ст. ОБРН 112); оусьі, изуЗ (1465 ОБ 176; 0/Р«Л» 
518; 1472 80 І, 172); вьсА 1 (1456 0/Р«Л» 511); оусі 1 
1497 80 II, 99); І нши 1 (1488 Сові. II, 737); всє(и) 1 
бл. 1471 ЛКЗ 91); ж. вьси, вен 2(1470 80 І, 148; XV ст. 
ВС 22); оуси 1 (1467 ВО II, 298); всєє 1 (1498 80 II, 410); 
зам. род. о(т) оуси крьчма(х) 3 (1455 Сові. II, 772; 1458 
0/Р«Л» 513); с. вьси, вси, всі 7 (1388 2РБ 105; 1489 Л5 
I, 89; XV ст. ВС 10, 12; 1499 80 II, 425); вьсі, вьсі З 
(1429 Сові. І, 269; 1446 Сові. II, 251; 1476 80 І, 217); всА, 
и-зіа 3 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141; XV ст. ВС 5 зв.; 1434 
Р 128); все 1 (XV ст. ВС 9 зв.); род. мн. оусихь, оуси(х), 
оусих, уси(х) 297 (1400 Сові. І, 37; 1425 Сові. І, 169; 1432 
ДГВІН'; 1445 Сові. II, 729; 1452 Сові. II, 432; 1460 80 
II, 270; 1475 80 І, 203; 1487 ВО 1, 292; 1494 80 II, 33; 
1500 80 II, 175 і т. ін.);всіхь,вьсЕхь,вьсЕхь,всЕх,вьсіх, 
всЕ(х), вьсі(х), вьсАхь, вьсАх, всАх, вьсА(х)358 (1370 Р 
18; 1388 Р 40; 1395 Сові. II, 612; 1409 Р 74; 1424 Сові. І, 
162; 1440 Сові. II, 66; 1446 Сові. II, 238; 1451 Сові. II, 
400; 1467 80 І, 118; 1470 80 II, 310; 1488 ДГСПМ; 1500 
ВО II, 175 і т. ін.); оусіхь, усЕхь, оусЕхо, оусі(х) 37 
(1388 58 678; 1392 Сові. І, 8; 1403 Р5 338; 1407 Сові. І, 
57; 1411 0/Р«Л» 439; 1419 0/Р«Л» 444; 1427 Сові. І, 
197; 1433 Сові. І, 354; 1439 Сові. II, 712 і т. ін.); всих, 
венхь, вьсих, вси(х) 23 (1388 Р 43; 1452 Сові. II, 422; 
1470 Л5 1,67; 1475— \№ АрхЮЗР 8/ІУ. 21; 1481 ВО II, 
365; 1485—1500 Л5 1,121; 1495 РИБ 620; 1499 РИБ 776 і т. 
ін.); оуси(х), оусих, и$усН 9 (1457 0/(Р; 1462 80 І, 63 , 65; 
1464 Сові. 5. 60; 1465 ОБ 176; 1466 80 І, 105, 106; 1467 
ВО І, 123); вьсєх, всехь, вьсє(х) 4 (1424—1425 ОВАс 
19; 1440 МіН. 208; XV ст. ВС 16 зв.; 1459 Сові. 5. 22); 
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вшн(х) 1 (1388 Р 39); зам. дав. знаменито чнни(м) в-ьсЬ(х) 
кто на(и) вьзри(т) (1428 Сові. І, 209); зам. знах. вольни 
они всихь тьіхь имБней кому отдати (1446 АкЮЗР І, 18); 
на оуси(х) сторо(н) (1451 Сові. II, 403); и заплатили оусех 
исполна тотьі... пинбзи (1495 60 II, 87); ! оувси(х) 1 (1454 
ПГПММ); !оубАх(1476 88 І, 209); дав. мн. всБмь, всБмь, 
вьсЬмь, всім, вьсЬм, вьсБмь, вбсЬ(м), вьсАм, вьсАмь, 
вьсАмь, всАм, вбсА(м), всА(м) 410 (1370 Р 18; 1388 Р 40; 
1402 Сові. II, 623; 1420 Сові. І, 135; 1433 Р 121; 1444 Сові. 
II, 207; 1452 Сові. II, 759; 1466 80 І, 113; 1471 ЙО І, 
158; Г495 80 II, 53; 1500 Сові. 8. 230 і т. ін.\; оусимь, 
оусимт», оусим, оуси(м) 89 (1400 ШР«Л » 433; 1407 Сові. 
І, 56; 1409 8/Р«Л» 437; 1423 ШР«Л» 447; 1442 Сої*. II, 
87; 1453 Сові. II, 766; 1463 80 II, 295; 1468 80 II, ЗОЇ; 
1488|ЙО І, 354; 1495 80 II, 39 і т. ін.); усБмт>, оусБмо, 
оусБмь, оусБ(м), оусБмь, оусАм 56 (1378 ЗНТШ ІЛ, 4; 
1388 Р 36; 1408 Сові. II, 630; 1419 ШР«Л» 444; 1432 Сові. 
I, 330; 1434 Р 130; 1446 Сові. II, 247; 1451 Сові. II, 402 
1 т. ін.); всим, всимь, вьси(м), вси(м) всї(м) Г9 (1388 Р 
38; 1396 ЛЗ І, 20; 1435 Сові. II, 691; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 
5; 1454 ЛЗ III, 9; 1479 ПГВСА; 1496 80 II, 402; XV ст. 
ВС 10, 34 зв.; 1499 ЛЗ І, 117 і т. ін.); вбсємть, всемь, вьсемь, 
вбсєм, всемь, вьсе(м), вьсє(м) 11 (1322 АрхЮЗР 1/ІУ, 3; 
1436 Сові. І, 454, 455; 1458 ПГСММЦ; 1459 Сові. 8. 
21, 22; 1475 80 І, 199; 1481 ГПМ; 1490 80 І, 394; XV сг. 
ВС 11 зв.; 1491 80 І, 451, 472); оусемь 2 (1387 СП № 12; 
1496 80 II, 402); оусмм 1 (1467 80 II, 297); 1 оуссЬмь 
2 (1433 Сові. І, 361; 1435 О/Р«Л» 465); ! нашимь оуси ли- 
стомь 1 (1400 0/р«Л» 433); ! оувси(м) 1 (1454 ПГПММ); 
! сьвьм 1 (1458 МіН. Иос. 121); ! нашим вьсА 1 (1491 СУО 
3); ! ко оусБхіа 1 (1411 Сові. II, 638); зам. род. вБра оуси(м) 
...боАри вєлики(х) (1458 0/Р«Л» 513); от оусим сторо(н) 
1 (1472 Сові. О. 26); знах. мн. оуси 2 (1436 Сові. II, 
698; 1495 80 II, 64); вси(х) 1 (XV ст. ВС 14 зв.); ! оузи 
1 (1489 80 І, 373); знах. мн. ч. уси, оуси 100 (1435 Сові. 
II, 679; 1446 Сові. II, 263; 1453 Сові. II, 766; 1462 Сові. О. 
II; 1470 0/Р«Л» 522; 1480 80 І, 239; 1490 80 І, 436; 
1491 80 1, 451; 1495 80 II, 64; 1500 Сові. 8. 234 і т. ін.); 
вьси, вси 14 (1388 2РБ 108; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141; 
1467 ПС № 13; 1476 80 І, 208; 1488 ДГСПМ; 1490 Пам.; 
1498 АЛМ 163; АЛРГ 73, 82; 1499 80 II, 144); всА, вся, 
всі 5 (1322 АрхЮЗР І/VI. 4; 1433 Сові. II, 653; 1448 
Сові. II, 734—738); всихт», вси(х) 2 (1392—1393 РФВ 170; 
1495 ВМЗД); все 1 (1496 АЛРГ 72); оусьіх і (1468 80 
II, 305); оусьі 1 (1468 80 II, 305); оусБ 1 (1393 Сові. II, 
607); ж. оуси 14 (1447 Сові. II, 732; 1448 Сові. II, 313; 
1453 Сові. II, 766; 1455 Сох і. II, 531; 1456 Сові. II, 582; 
1458 80 І, 8; 1462 80 І, 52; 1467 80 II, 297; 1488 
ДГСВМЩ; 1490 80 І, 419 і т. ін.>; вен 8 (1487 РИБ 227; 
1496 ПДВКА; XV ст. ВС 17 зв.; 37 зв.; 1499 80 II, 419, 
426; РИБ 777); оусБ 3 (1436 Сові. II, 707; 1459—1460 
ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); всА, всі 3 (1448 Сові. II, 365, 
733, 738); оусА 1 (1457 80 II, 257); оусн 1 (1466 80 І, 
105); знах. мн. с. вси, вбси 6(1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1; 1388 
2РБ 105; 1489 АМВ; 1496 ОПВВД; 1498 АЛРГ 83; 1499 
80 II, 154); всі 5 (1462 80 II, 285; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 
27); вся, вбсА 5 (1377 Р 24; 1437 Р 136; 1448 Сові. II, 365; 
XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27; 1446 Р 157); оусБ, оусА 5(1446 
Р 152; 1459 80 І, 32; 1460 80 II, 270; XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 27; 1474 РГС); оуси 4 (1447 Сові. II, 288; 1472 80 
I, 177; 1488 80 І, 356; 1491 Сові. О. 37); ! оусих І (1485 
80 II, 371); ! усБхь 1 (1404 Сові. II, 625); ор. мн. оусими, 
усими 203 (1409 Сові. І, 65; 1421 Сові. І, 142; 1443 Сові. 
II. 125; 1452 0/Р«Л» 500; 1461 80 І, 44; 1470 80 І, 147; 
1481 80 І. 258; 1494 80 II, 34; 1500 80 II, 175 і т. ін.); 
всБми. вьсБми, вьсЬчи, вьсАми, всАми 193 (1361 А02 
0; 1370 Р 18; 1390 Р 176; 1409 Сові. 1,65; 14140/Р«Л» 
441; 1429 ДГОБК, 1445 Сові. II, 211; 1456 Сові. II, 582; 
1464 80 І, 83; 1475 ЛЗ І, 70; 1480 80 І, 241; 1500 80 II, 
173 і т. ін.); всими, вьсимн 96 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1401 

АкВАК Ш, 2; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1442 Сові. II, 716; 
1451 Л5 І, 44; 1454 Р 163; 1469 ЛЗ І. 64; 1475 ЛЗ І, 71; 
1487 ЛЗ І, 86; 1489 ЛЗ І, 89; 1491 ЛЗ 1.97; 1495 ВМБС; 
1500 АЛМ 58 і т. ін.); оусимьі 16 (1458 Сові. II, 814; 1460 
Сові. 8. 33; 1466 80 І, 106; 1491 80 1, 448; 1495 80 II, 
55; 1497 80 II, 108; 1499 80 II, 134 і т. ін.); веєми, вьеєми, 
вьсеми 12 (1395 Сові. II, 613; 1427 Р 108; 1437 ЛЗ І, 34; 
1443 Сові. II. 160: 1446 ЛЗ І. 42. 43: 1474 ЛЗ І. 69: 1478 
ЛЗ І, 76; 1493 АЛРГ 56; 1496 АЛРГ 71; 80 11,407); вьсБ- 
мьі, вьсБмьі 11 (1476 80 І, 211; 1495 80 II, 74; ПГВСР; 
1499 80 II, 144, 167, 419, 420, 422, 425); оусБми 10 (1393 
Сові. II, 607; 1403 ЯЗ 338; 1407 Сові. І, 56; 1411 МІН. АІЬ. 
1414 Р 85; 1436 Сові. 1, 484; 1443—1446 Р 147; 1449 Сові. 
II, 385; 1473 ЗНТШД, 3); ихушу 3 (1395 01 166; 1465 01 
176); вси(м) 2 (1388 Р 39; 1407 Р 72); оусьіми 1 (1425 Сові. 
I, 173); оусБмьі 1 (1443 Сові. II, 131); всємьі 1 (1499 80 
II, 167); всимьі 1 (1444 0/Р«Л» 481); вемми 1 (1453 Сові. 
II, 495); тгіту І (1413 01 48); ! со всі 2 (1393 Р 51; 1467 
ЛЗ І, 63); воусєми 1 (1436 Сові. І, 455); ! вєсБми (1418 Р 
89); місц. мн. на (по, о, оу) оуси(х) 10 (1443 Сові. II, 119; 
1453 ПГОВ; 1456 Сові. II, 791; 1457 Сові. II, 809; 1460 
80 II, 276; 1490 80 І, 419, 420); во (при, вб, по, о, на) 

вс’Ьхь, всБ(х), всАх, вьсАх 12 (1399 Р 59; 1400 Сові. II, 
619; 1411 Сові. II, 638; 1433 Р 124;Л437 Сові. II, 709; 
1438 Р 138; 1459 Р 171; 1462 80 II, 284; 1473 АрхЮЗР 
8/ІУ, 1,02; 1499 80 II, 425 і т. ін.); во (при, о) всихб, всих 
9 (1433 Р 119; 1437 АкЮЗР 12; ЛЗ 1, 34; 1445 АкЮЗР 
I, 17; 1446 ЛЗ І, 43; 1466 ВО І, 62; 1495 РИБ 620; 1496 
ОПВВД); во (о) всехь вьсехь 3 (1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 
XV ст. ВС 13; СД 43 зв.); по оусБх, усБхь 2 (1408 Сові. 
II, 631; 1434 Сові. II, 668); при всю(м)ь 1 (1459 Р 172); 
по вБсо(м) 1 (1445 Сові. II, 231). 
весь* ж. (2) (стп. \уіє§) село: мьі оуставлАємь, абьі ка- 

(ж)ньі(и) вєлїкьш па(н), а никоторьій иньши и(х) не 
коупова(л) собБ шє(л)тииетва (!) нїкоторьіи вси кромБ па 
(!) своєго чїя весь а коупи(ть) ли хто, тогдьі тоє коуплБнїє 
ні во(ш)то не идє(т) (XV ст. ВС 32 зв.). 
ФОРМИ: «оз. одн. весь (XV ст. ВС 32 з в.); род. одн. 

вси (XV ст. ВС 32 зв). 
! ВЄС&МИ <ВЬСЬМИ> див. ВЕСЬ*. 
*ВЄТХЬЇИ прикм. (ї) старий: А хотарь той половина 

село от Гостилєщ почєнши от лиса... а от толб по должи 
нивам на могилоу, що єст оу зли вєтхми поут (Сучава, 
1488 Ви І, 356). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. вєтхми (1488 ВО І, 356). 
*ВЄЦИН прикм. (І)Омость Вєцин див. *МОСТЬ. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. Вєции (1488 Ви І, 356). 
ВЕЧЕРА ж. (1)0 тайная вечера див. *ТАИ- 

НЬНІ. 
ФОРМИ: наз. одн. вечера (1478 ОБРН 130). 
ВЕЧЕРЬ, ВЕЧЕРЬ присл. (&) увечері: и такождєрє 

варе кто боудє(т) игоумє(н) оу то(м) прАдрєчєнно(м) мона¬ 
стирю а они... имаю(т) слоужити на вьсАкоую срБдоу вє- 
чє(р) паракли(с) (Поляна, 1448 Со5^. II, 365); а по нашємь 
животБ а они да имают слоужити нам вб пбток вечерь 
парастас (Сучава, 1488 ВБ І, 356). 
ВЄЧИСТОдшї. Вії ЧИСТО. 
*ВЄЧИСТЬІИ див. *В'ЕЧИСТЬ1И. 
ВЄЧНЄдив. В'йЧНЄ. 
ВЕЧНОдив. В'БЧНО. 
*ВЕЧН0СТЬ див. *В'КЧНОСТЬ. 
*ВЕЧНЬ1И див. ВІїЧНЬІИ. 
ВЄЧЬНЄ див. В'КЧНЄ. 
ВЄЧЬНОдив. В^ЧНО. 
*ВЕШЄНЬСКЬ1Й прикм. (1)Огостинєи>ь Вє" 

шєньскьій див. * ГОСТИНЕЦЬ. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. Вєшєньскмй (1443 Р 145). 
ВЖЦЬІ див. ОУЖДЬІ. 
ВЖЄ див. УЖЄ. 
ВЖИВАТИ див. 0УЖИВАТИ. 



♦ВЖИТИ — 171 — видомо 

♦ВЖИТИ дієсл. док. (2) (стч. иШі, стп. игус) (чого) 
СПОЖИТИ (що) (1): ТОГДЬІ ОНИ пришєдши вшитци и своимь 
плємєнємь оуздали пану вАтславу со всбми обьБздьі того 
дворища по своєи доброи воли и за иньїБ молвили абьі 
в добромь покои в(ж)ити тбхь вжковь (!) пану вАтславу 
(Львів, 1370 Р 18); 
Орадьі оужити (1) див. РАДА. 
ФОРМИ: інф. в(ж)нти (1370 Р 18); дієприкм. акт. мин. 

род. ми. оуживши(х) (1404 Р 70). 
♦ВЖИТОК!) див. *ОУЖИТОКЬ. 
♦ВЖИТОЧНЄ1 с. (7) пожиток: Волень то онь продати, 

отдати... и кь своєму вжиточному и лБпшому обернути, 
какь самь найлБпБй розумБючи (Люблін, 1410 АкВАК 
XI, 5); и волєн пан вблєнский кн<А)зь Костєнтинь єго 
милость... тьіє зємли... отдати и продати, замєнити... кь 
своєму лБпшємоу вжиточному обернути сами налєпєй 
розоумБючи (Ставків, 1491 А5 І, 97); Волень онь то от¬ 
дати и продати, и замєнити... и кь своєму вжьіточному 
оберьнути, какь самь налєпєй розумеючьі (Вільна, 1499 
РИБ 777); Волень онь то отдати, и продати, и замБнити... 
и кь своєму лБпшому и вжиточному обернути, какь самь 
налБпБй розумБючи (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 59). 
ФОРМИ: дав. оди. вжиточному, вжиточномоу 5 (1410 

АкВАК XI, 5; 1491 І, 97; 1492 А5 III, 24; 1499 ГОКІР; 
1500 АЛМ вип. 2, 59); вжиточному 1 (1499 РИБ 777); 
оужиточному І (1497 Л5 І, 112). 
ВЖИТОЧНЄ2 присл. (1) (стп. игуїесгпіе) пожиточно, 

корисно: а тоє вьішє писанноє через шлах(о>тне вроже- 
ного кн<А)зА Костєнтина... маєт бьіти продано, и замє- 
нєно... как ему и єго властньїмь наслєдкомь лєпєй а вжиточ- 
нє взвидит сА (Вільна, 1499 Л5 І, 118). 
ВЖО див. УЖЄ. 
♦ВЖЬІВАТИ див. ОУЖИВАТИ. 
♦ВЖЬІТОКЬ див. *ОУЖИТОКЬ. 
♦ВЖЬІТОЧНЄ див. ♦ВЖИТОЧНЄ1. 
♦ВЗВИДИТИ СА дієсл. док. (1) (уявитися) здатися, ви¬ 

датися: а тоє вьішє лисанноє через шлах<о)тнє врожєного 
кн<А)зА Костєнтииа... <маєть) бьіти держано и ложивано 
спокойне... как ему и єго властньїмь наслєдкомь лєпєй 
а вжнточнє взвидит сА (Вільна, 1499 Л5 І, 118). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. взвидит сА (1499 АЗ І, 118). 
♦ВЗГОРОКЬ ч. (1) (стп. те2£огек) пагорок: и я... тьіе 

нивки отєхаль... и границу есми положиль Плоской ни- 
ве... в долину стбшкою просто иа взгорокь к Клиноватой 
ниве (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158). 
ФОРМИ: знах. одн. взгорокь (1491 АрхЮЗР 8/IV, 158). 
♦ВЗДАВАТИ дієсл. недок. (І) О х в а л у взда ва¬ 

ти див. ХВАЛА. 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. вздаєть (1493 ПОСВВ). 
♦ВЗДВИЖЕНСКИИ прикм. (1)<>Вздвнженская 

нива (1) (назва ниви у Київській землі): н я... тьіе ннвки 
отєхаль... и границу есми положиль Плоской ниве... по 
конедь Вздвиженское нивн (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158). 
ФОРМИ: род. одн. ж. Вздвиженское (1491 АрхЮЗР 

8/ІУ, 158). 
ВЗДЛУЖЬ присл. (1) (стп. тегсіїиг) удовж: До того 

копища ихь, гдБ змерлнхь своихь ховають... а ждовжь 
до лляну пана Йвана Федоровича, а з другеє сторони 
вздлужь до улочки и до пляцовь костелньїхь (Луцьк, 
1389 РЕА І, 27). 
Див. ще ЖДОВЖЬ. 
♦ВЗДОУХЬ ч. (1) (цсл. вьздоухь) (покров для церков¬ 

ного посуду з причастям) воздух: лБ 6974 княини (!) олена 
вишила сии вздоухь великомоу архистратигоу михаілоу 
(б. м. н., 1466 ОБРИ 128). 
ФОРМИ: знах. одн. вздоухь (1466 ОБРН 128). 
•ВЗЕТИ див. ОУЗАТИ. 
♦У2ІТНОК див. *ОУЖИТОКЬ. 
♦ВЗЛИТИ СА дієсл. док. (1) (вийти з берегів) розли- 

тйея: но коли пань дробьтшь ставь завить (!) но покоуль 

вода сА взольєть, пото(л) пань дробьі(ш) маєть сБножатими 
своими о(т)мБнити волбьірєвцє(м) (Острог, 1458 ОЖДМ). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. сА взольєть (1458 ОЖДМ). 
♦ВЗНАТИ див. *ВЬІЗНАТИ. 
♦ У202ОКІТН1 див. ♦ВЗОЗР'ДТИ. 
♦ВЗОЗР^ТИ дієсл. док. (6) (цсл. вьзьрБтн) 1. (на що) 

поглянути (4): а се знаменито бу(т)ду (так,— Прим. вид.)... 
всбмь добрьімь што на тоть листь оузоздрАть (Перемишль, 
1390 Р 175); А сє знаменито будь... всБмь добрьімь што 
на тоть листь оузоздрАть оже мн... то познавали (Вишня, 
1393 Р 52). 

2. (що) побачити (1): Бтеісіосгпо ЬисІеіЬ казгсіоти кіо 
коїу пазгіу Іізі тегогсІгіШ (Галич, 1413 ОБ 48). 

3. (на кого, на що) зглянутися, зважити (2): Ми кнАзь 
володиславь опольскоБ земли... то есмьі вчинили взозрБв- 
ши на нашєго вБрного слугу (Бохур, 1377 Р 23—24); ми 
швитрикгаило... кнАзь чєрниговскии... на знамость то 
чиними... аже взозрввшє єсмо на вьрную службу нашєго 
вБрно(г) слуги... дає(м)... ему село (Снятин, 1424 Р 99). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. тегогсІгНН (1413 ОБ 48); 3 ос. мн. 

оузоздрАть (1390 Р 175; 1391 Р 45; 1393 Р 52); дієприсл. 
перед. взозрБвши єемм 1 (1377 Р 23); взозрБвшє есми 1 
(1424 Р 99). 
Див. ще ♦ВОЗР'БТИ, ♦ПОЗР'бТИ, ♦ОУЗР'БТИ. 
ВЗЯТИ див. ОУЗАТИ. 
\У2ІАТ1 див. ОУЗАТИ. 
ВЗЯТЬ див. ОУЗАТИ. 
ВЗЯТЬ див. ОУЗАТИ. 
ВЗЯЧЬ ч. (1) (особова назва): А при томь бьілн добриє 

люди: пань Взячь, земенинь Володимерьский: а пань 
Ласко (Володимир. 1471 АрхЮЗР 8/1II, 627—628). 
ФОРМИ: наз. одн. Взячь (1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 628). 
ВЗАТИ див. ОУЗАТИ. 
ВЗАТЇ див. ОУЗАТИ. 
ВЗАТЬ див. ОУЗАТИ. 
ВИ див. ВЬІ1. 
*\УІАО V мн. (1) (назва села у Троцькому воєводстві): 

Ргузгеб 2 Еиска окоіо Вегезііа, окоіо Катепса тезе 
ризіо тесгупііі а ^з-геге теоіозіу іу Ргизгапиіи, КоЬгуп, 
2с1і1оу\ \УїасІу і Біопітзкоіе теоіозіу гасгеоііі (Липнишки, 

1433 ЗНТШ ІХXVI, 141). 
ФОРМИ: знах. \¥іасІу (1433 ЗНТШ ^XXVI, 141). 
*\УІ\УЕ5ТУ дієсл. док. (3) (межі) визначити: А рокоііо 

Йіу іЬо Ьгапісгі ро Іоііе ішуеі рапМігозІате і зіісі ргїішаІЬу 
у обЬопіІЬу, ро коїіе, іети іоІЬ теоісгісг \уі\уі! г зіагіту 
Іибту (Галич, 1413 ОБ 48). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. теітеуі, нитей (1413 ОБ 48). 
ВИВОЗЬІТИ див. ВЬІВОЗИТИ. 
♦ВИГШАНИаш. *ВИКШАНИ. 
*ВИГЬ ч. (5) (мод. ує£) (міра довжини тканини) сувій: 

але полотно и бобовь локтємь да продаю(т), а соукна сь 
вигомь да продаю(т) (Васлуй, 1449 Сові. II, 743); А мито 
имають платити от єдиного вига (Колонєва) по дванадє- 
сбтє гроши (Сучава, 1458 ВП II, 261—262). 
ФОРМИ: род. одн. вига (1452 Сові. II, 759; 1458 ВИ 

II, 262); ор. одн. вигомь, вигом, виго(м) (1449 Сові. II, 
743; 1452 Сові. II, 759; 1458 № II, 261). 

*ВИДАНЇЄ див. *В’БДАНИЄ. 
♦ВИДАТИ1 дієсл. недок. (2) (що) бачити: и глБбь рє(к), 

тьі мнБ тьі(х-) записє(и) не даваль ани єсми очима своима 
и(х) вида(л) (Вільна, 1495 ВМБС). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. есми... вида(л) (1495 ВМБС). 
ВИДАТИ2 див. ВИДАТИ1. 
ВИДЄТИ дш, ВИДАТИ. 
♦ВИДЄТИ СЄ див. ♦ВИДАТИ 
♦ВИДЄТИ СЯ див. ♦ВИДАТИ С^. 
♦ВИДЄТИ СА див. * ВИДІ; ТИ С'Е. 
♦ВИДИТИ див. ВИДАТИ. 
♦ВИДИТИ С'ї див. ♦ВИДАТИ С^. 
ВИДОМО див. ВІДОМО, 



видомя — 172 — ВИЖНИЧА 

ВИДОМЯ присл. (1) свідомо, з наміром: ведже оньї тое 
все учиньїльї, грамоту свою видомя дали ему (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 7). 
ВИДАТИ, видєти дієсл. недок. і док. (377) 1. (що) 

бачити (8): тако будєть вєдомо оусємн хто коли видить 
грамоту(с) а любо сльїшитн чтучи ажн Азь ланко слуга 
королеви та(к) єсмь оумолвилн и договорили со кнАзєми 
скиригаиломн (б. м. н., 1387 СП № 12); ІМузхатега іо 
тузі харіакаїі і тпоїшіі; «июіеіі ЬусЬгпо, зхІоЬ і паз когої 
5агп кахпії, как іеЬо \УоІіа, піг Ьусіїгпо іо ^ісіеіі (Липниш- 
ки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140); И соу(д)я пьіта(л) пєтра не 
однова могли ли бьі досвє(т)чи(т) на нє(г) хтобьі виділи 
тогдьі пєтри о(т)повєдали же не маєть кими досветнчи(т) 
(XV ст. ВС 19); абьі видєли оуси наши межьіяшьі, ажє єсми 
оусеми прьіятєлєми твоєй милости прьіятели а нєпрьіятє- 
леми (в ориг. нєпрьіятель.— Прим, вид.) всими твоєй ми¬ 
лости и землями твоєй милости нєпрьіятель (б. м. н., 1496 
ВО II, 402—403); 

(що) (брати до уваги) зважати (на що), бачити (що) (349): 
тими мьі видПвшє єго вирноую слоужбоу... дали есми емоу 
а (!) місто на страхотинїє (б. м. н., 1400 Сові. І, 26); мьі 

великим кнзь швитрикгаили,,. чини(м) знакомито... ижє 
видєви и знамєнавь службу нами вірную... пана андрія 
волотовича и мьі... даєми и дали єсмо тому прє(д)реченому 
пану андрию... село михлини оу луцкоми повіте (Київ, 
1433 Р 118); мьі великий кнАзь швитригаило олькьрдовичь 
чинимь знаменито... ижє видиви а знаменави нами Службу 
єго вірную... пана ивана мушатьі... и даєми и дали есмьі 
ему село склінь оу луцкоми повити (Луцьк, 1445 Р 150); 
И мьі видєчи речи справєдливоую... казали єсмо свєтком 
присАгноути... и... заложили гран и зароуки сто роублев 
грошей, абьі за рекоу Зєльвоу не переходила (Лукониця, 
1478 АЗ ПІ, 17); видівши єсмо службу нами вірную... 
пана Петра Мушчича... дали єсмо пану Петру Мушчичу 
у Перемилскоми повить тая имВнія (Вільна, 1492 АЛМ 
30); И господство мьі видЬвши их волю, мьі по их воли 
оучинили есми (Ясси, 1500 ВО її, 173); 

(що) (пересвідчуватися в чому) бачити (12): Се я кнАзь 
Семен Романович Кобринский чиню твєрдост сею моєю 
грамотою... всим добрьім комоу тое моєє грамотьі боудет 
надобє видєти (Кобринь, 1454 АЗ III, 9); А сє я пан Гриб 
Ивєшєнєвич сознаваю (в ориг. созноваю — Прим, вид.) 
и записьіваю сим моим листоми каждому доброму кому 
потреб будєт того листа видєти (Острог, 1488 А5 І, 88); 
Я князь Константьіни Ивановичи Озтрозкій... чиню зна¬ 
комито сими моими листоми кождому, кому буде потреба 
єго видіти... штожи придали есми и записали зи вислуги 
своее... си того имВнья своего Здетельї... на соборную Цер- 
кови на Пречистую Богоматери у Вилни... пВнезей двВ 
копи грошей (Вільна, 1499 АСД VI, 2—3). 

2. (що) відчувати, зазнавати (що, чого) (4): иио я видячи 
ласку и призреніе князя е. м., на себе дали есми зис. м. (!) 
зи моее воли, третюю часть того именІя отчизньї моее 
Кольнятичи (Луцьк, 1449 АЛМ 8); А кто схочєт єго или 
днти єго оувєсти опАт оу холопство, чєрє (!) сєс иашь лист, 
тот имаєт на сА видНтн вєликоую казнь и оргию господ- 
ства ми (Сучава, 1470 Вй І, 141). 

3. (кого) ставитися (до кого) (3): А такєжь миє саки го¬ 

ворами хотА и тьі каки єси цра Ахмата видєли мене пото- 
моужи видь а хотА моєго слоугоу каки его слоугоу видь 
(б. м. н., 1484 ЯМ); 
видАчи бога прєдо очима (1)як перед 

богом, щиросердно: тако мьі с паньї оглАдавши єго листови 
ижє суть шлАхєтнии листове и смолвивши сА видАчи єд- 
ного бога прєдо очима и подлуги смолвьі оставили єсмьі 
билєцко при бнлцп (Львів, 1421 Р 94). 
ФОРМИ: інф. видєти 9 (1454 АЗ III,' 9; 1461 АЗ І, 53; 

1467 СП № 13; 1481 АЗ І, 77; 1488 АЗ І, 88; 1490 АЗ І, 
92; Пам.; 2-а пол. XV ст. СПС; 1495 ВМБС); видіти 2 

(1487 АЗ І, 239; 1499 АСД VI, 2); теп. І ос. мн. видимо 
1 (1496 ВО II, 401); І видими 1 (1446 АкЮЗР І, 18); перф. 
2 ос. одн. ч. єси... видєли (1484 ЯМ); І ос. мн. вндили єсмо 
І (1435 Сов і. II, 679); есми... видили 1 (1490 ВО І, 392); 
май б. І ос. одн. нмоу видєти (1481 ВО II, 365); З ос. одн. 
имаєт... видіти 1 (1470 ВО І, 141); маєти видіти 1 (1458 
ШР«А» 513); имає(т) видьти 1 (1453 Сові. II, 492); видить 
1 (1387 СП № 12); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. би виділи, 

виді(л) (XV ст. ВС 19, 19 зв.); 1 ос. мн. ЬусНто... \Н(Іе1і 
(1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140); 3 ос. мн. аби видєли (1496 
ВО II, 402); нак. сп. 2 ос. одн. видь (1484 ЯЩ\ дієприсл. 
одноч. видАчи, видячи 2 (1421 Р 94; 1449 АЛМ 8); видєчи 
2 (1478 АЗ III, 17; 1499 АЗ І, 117); видєчи 1 (1488 АЗ І, 
241); видічн 1 (1485 ВО II, 371); виді 1 (1462 ВО II, 283); 
дієприсл. перед. вндівшє, видАвшє211 (1400 ОІП«А» 433; 
1414 Сов і. І, 111; 1425 Сові. І, 173; 1439 Со5*. І, 41; 1448 
Сові. П, 300; 1459 ВО І, 27; 1473 ВО І, 190; 1484 ВО І, 
282; 1489 ВО І, 371; 1491 ВО І, 468; 1500 ЗО 7 і т. ін.); 
видівши, видНвшї, вндАвшн 88 (1414 ОІД«.Ау> 441; 1422 
ДГОБ; 1432 Сох*. І, 338; 1441 ОВАс 40; 1451 Сові. II, 
403; 1460 Сові. 3. 33; 1472 ВО І, 169; 1480 ВО І, 239; 
1490 ВО 1, 387; 1500 Сові. 5. 234 І т. Ін.); видівшє 8 (1409 
Сові. І, 64; 1460 Сові. 3. 41; 1484 ВО І, 266; 1487 ВО І, 
302, 308; 1488 ВО І, 317; 1489 ВО І, 373; 1494 ВО II, 
32); видєвшє 6 (1429 Со5/. II, 290; 1458 ВО І, 19; 1459 
Со5/. 5. 21; 1472 ВО 1,177; 1497 ВО II, 116); видів, видівн 
5 (1437 Р 136; 1438 Р 138, 140; 1445 АкЮЗР І, 17; 1446 Р 
152); видєви, видєв 5 (1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 7; 1433 Р 118; 
1437 АЗ І, 33; 1446 АЗ І, 42; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10); ви¬ 
диви, видивь 2 (1434 Р 128; 1445 Р 150); видівши 2 (1462 
ВО І, 64; 1464 ОІР«А» 517); відівшє 2 (1403 Р5 338; 
1411 Со5*. І, 84); видєвши 2 (1493 ВО II, 12; 1499 ВО 
II, 130); видєви (видєв) єсмо 2 (1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 
16; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 60); видєви есми 2 (1446 АЗ ЦІ, 
5; 1450 АрхЮЗР 8/ІУ, 59); видівши єсмо 1 (1492 АЛМ ЗО); 
вєдєвшє 1 (1479 ВО І, 226); видєвши 1 (1495 РИБ 620); 
видивши І (1436 Сов і. І, 455); ичсііигхгу І (1465 ОБ ! 76). 

* ВИД'Б ТИ С'Й дієсл. недок. і док. (16) 1. безос. (кому) зда¬ 
ватися, видаватися (13): дале комоу имє(т) си видьти, ажє 
имаєть кривда о(т) тьі(х) людей... а о(н) да и(х) ишчє(т) 
прА(д) игоумєно(м) (Давидове Село, 1446 Со5*. II, 251); 
жалова(л) на(м) боАрини смолє(н)ски(и) на (и)мА курило 
Иванови(ч), на бра(т)ю свою... што(ж) они нє хотА(т) 
ему оу во(т)чинє днлєницьі дати... и видєлосє на(м) што(жї 
курилоу в то(м) кривдасА дИє(т) (Вільна, 1495 БСКИ); 
01 пеко \у іуск їоІ^агкасН кгапусіи іуш гешіат зїикат 
тоуіт ха^обуї у тпізіа Іот кгуиба \уубеіа і і Ьу патіз- 
пук Рапа петігуп Мукіазх ха\уе! хетіі тоіеу Рапи Магки 
(Тришин, 1500 ДПЖН); 
добро ся видит (1) див. ДОБРО2. 
2. (з ким) зустрічатися, бачитися (2): мьі Стєфан воє¬ 

вода... знаменито чиним... ожє... слоубоуєми и обєцахоми... 
абьіхом си си его милости виднли и голдовали (Повий 
Град, 1479 ВО II, 351). 
ФОРМИ: теп. 3. ос. одн. видить сА 1 (1496 ВО II, 402); 

сі видит 1 (1481 ВО II, 358); ся видить 1 (1493 ПОСВВ); 
перф. З ос. одн. ж. зїа шубеіа (1500 ДПЖН); 3 ос. одн. с. 
видєлосє 2 (1495 БСКИ; 1499 ВФ); сА видєло 1 (1495 ВК); 
сА виділо 1 (1449 Сові. II, 385); вїділосА 1 (XV ст. СЯ 
41 зв.); є(сь) сА...вїділо 1 (XV ст. РС39 зв.); майб. З ос. одн. 
имє(т) сі видіти 1 (1446 СозЛ II, 251); сА нмє(т) видіти 
1 (1449 Со&і. II, 391); сА будєт видєти 1 (1466 АЗ І, 62); 
сі боудєт видити 1 (1499 ВО II, 423); баж.-ум. сп. 1 ос. мн. 
абихом сі ... виділи (1479 ВО II, 351). 

* ВИДАТИ СА див. * ВИДІ; ТИ С'Ь- 
ВИЖНИЧА ж. (1) (назва міста у Польщі, пор. \Ууг- 

піса) Вижниця: приєхали су(т) па(н) прєдбо(р) с конєць- 
полА, па(н) соудомирскіи и староста пєрємьішлскїи и па(н) 
янь кмита з вижнича (Серет, 1453 Сові. II, 765). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. вижинча (1453 Со$*. II, 765). 



ВИЖНАНСКЬІИ — 173 — ВИНА 

ВИЖНАНСКЬІИ «і. (1) (особова назва): а при то(м) бьіли 
шлАхєтни панове ... па(н) волчко пєрєслюжичь... па(н) 
клю(с) вижнАнскьіи (Львів, 1414 Я 85). 
ФОРМИ: наз. одн. внжнАнскии (1414 Р 85). 
♦ВИЖНАНЬІ мн. (1) (назва села у Львівській землі) 

Вижняни: а при то(м) бьіли свбдцї па(н) дмитрь ходоровь- 
скни па(н) клюсь из вижнАнь (Зудечів, 1430 Р 116). 
ФОРМИ: род. вижнАнь (1430 Р 116). 
ВИЖЬ ч. (2) 1. слуга старости-державця, обов'язком 

якого було офіційне свідчення різних фактів у межових 
спорах (1): иио мьі послальї вижа замку Браславского, 
пана Хацка до зємянь Браславскихь (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 7). 

2. (арбітр у суперечці) посередник (1): Межи которьіми 
панми пань Миколаи Гримало, вижь господар А кролБ 
его милости, особио бьіл сьсланьї, абьі оусьім сторонам 
била справєдливость, аби одно смотрьіль (під Хотином, 
1467 ££>‘11, 297). 
ФОРМИ: наз. одн. вижь (1467 В О II, 297); знах. одн. 

вижа (1430 ГВКЛ 7). 
* ВИЗВОЛИ ТИ діесл. док. (1) (що) (винести постанову) 

вирішити: На котороумь соимБ тотьі панове сь <о)бох 
сгоронь, одною волею... оу тиждень по свАтомь Юрїи 
наиближшимь положили, и визволили и оуставили, иа 
том соимв оуси рвчи, о которьш св не могли из годити про- 
меж собою (під Хотином, 1467 ВП II, 297). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. визволили (1467 ВП II, 297). 
♦ВИЗНАНИЄ див. ♦ВЬІЗНАНЬЄ. 
*\УІУМО\УАТІ див. ♦ВЬІИМОВАТИ. 
*\УІК див. ♦В'БКЬ. 
♦ВИКОЛЄ с. (1) (назва місцевості у Молдавському кня¬ 

зівстві): а хотарь оуси(м) ти(м) чєтьірємь сєломь почєнше 
о(т) гдє падає(т) белошєва заподїа оу милвти(и)... та че- 
ре(с) мохи(л) на виколе (б. м. и., 1425 Сові. І, 168). 
ФОРМИ: знах. одн. виколе (1425 Сові. І, І68). 
♦ВИКОПАТИ див. *ВЬІКОПАТИ. 
*ВИКОУПЛЄНЇЄ див. ♦ВЬІКОУПЛЄНЇЄ. 
♦ВИКШАНИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): И єщє есми дали... монастироу... 5 црьков (І)... 

от волости Соучавскон, на имв цпьквам... Д црьков (!) 
оу Викшан с попом (Сучава, 1490 ВО І, 420); та есми 

дали тоги з цркви (!) и св з попи... на имв црквамь... 

Вцрко(в)(!) оу ви(г)шаии и(с) попо(м)(Сучава, 1490 ОС 148). 
ФОРМИ: наз. зам. місц. оу ви(г)шани (1490 ОС 

148); род, зам. місц. оу Викшан (1490 ВП І, 420), 
ВИКШИНЕЦЬ ч. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а мьі по его воли и его данїю пожаловали есмьі 
ивашка особною нашєю милостїю, за нєжє есмьі ємоу дали 
томоу (!) половиноу села викшинєць (Сучава, 1429 Сові. 
І, 242). 
ФОРМИ: наз. одн. викшииєць (1429 Сові, І, 242), 
ВИЛАВЧЄ с. (1) (назва села у Галицькій землі) Корит - 

не: а межи нашими сельї замостье и вилавчє (Ланчиця, 
1433 Я 125). 
ФОРМИ: наз. одн. вилавчє (1433 Я 125). 
! ВИЛЄИСКИИ див. ВИЛЕНСКИЙ. 
ВИЛЕНСКИЙ, ВИЛЕНСКЇЙ, виленский прикм. 

(36): Биль намь чоломь писарь нашь, ключникь Вилен- 
скій, намБстникь свислоцкій, пань Григорей Исаевичь 
Громьїка (Люблін, 1410 АкВАК XI, 5); При томь били: 
во(евода) Вил(енскій), пань Мих(аило) Рад(ивиловичь) 
(Кам’янець, 1494 АЛМ 54); Биль намь чоломь пань Вилен- 
скій, староста Городенскій, князь Александро Юревичь 
и просиль вь нась людей вь Городенскомь повбтб (Краків, 
1500 АЛМ, вип. 2, 58); 
Ю м Ь с т о Виленское (1) див. М'йСТО С 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Вилеискій, Виленский, Вил(ен- 

скій) II (1410 АкВАК XI, 5; 1492 АЛМ 31; 1494 АЛМ 

54; 1495 РИБ 621; 1497 РИБ 684; 1499 АЗ І, 118; 1500 
АЛМ, вип. 2, 58); виленский 1 (1491 АЗ І, 97); Вилеиь- 
ск(ій) 1 (1451 АкЮЗР II, 106); игуїепзкі 1 (1420 А5 І, 26); 
! вилєискин 1 (1499 АЗ І, 118); ск. н. вн(л), в(л), ви(л) 7 
(1493 АЛРГ 56; 1495 ВК; 1496 ВМКФС; 1499 ВФ; ГОКІР); 
род. одн. ч. внлєньского 1 (1499 ВФ); Виленского 1 (1498 
АЛМ 169); дав. одн. ч. внлєнскомоу, вилєнскому 4 (1491 
АЗ І, 96; 1447—1492 ЛКБВ; 1494—1495 АЛРГ 59; 1495 
ВМБС); вилєньскомоу, Виленьскому (1451 АкЮЗР II, 
106; 1447—1492 ЛКБВ); знах. одн. ч. Внлєньского (1499 
ВО II, 448; ВФ); місц. одн. ч. Внленскомь (1410 АкВАК 
XI, 5); род. одн. ж. Внлеиской (1445 АкЮЗР І, 17); дав. 
одн. ж. Виленьской (1451 АкЮЗР II, 106). 
Пор. *ВИЛЬНА. 
*ВИЛЄНЬСКИИ див. ВИЛЕНСКИЙ. 
*ВИЛЄНЬСКИИ див. ВИЛЕНСКИЙ. 
♦ВИЛКА ч. (1) (особова назва, молдслов. влькь): а на 

то є(ст) вБра г(сд)вами вьішєписанна(г) алєксандра воєво¬ 
ди... вБра пана вилки (Сучава, 1423 Сові. І, 157). 
ФОРМИ: род. одн. вилки (1423 Со5*. І, 157). 
♦ВИЛКИИСКИИ прикм. (1) (пор. Вилькея в Жомоїт- 

ській землі): Нашимь намБстникомь ковєнскому вилко- 
мирскому... вилкиискому... и боАромь нашимь (Пере¬ 
мишль, 1447—1492 ЛКИКВ). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. вилкиискому (1447—1492 ЛКИКВ). 

♦ВИЛКОМИРСКИИ прикм. (І) (пор. Вилькомир у Ві- 
ленській землі): Нашимь намБстникомь ковєнскому вилко- 
мирскому оутенскому... и боАромь иашимь (Перемишль, 
1447—1492 ЛКИКВ). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. вилкомирскому (1447—1492 

ЛКИКВ). 
♦ВИЛНА1 див. *ВИЛЬНА. 
♦ВИЛНА2 див. *ВИННА. 
ВИЛНА3 ч. (1) (особова назва): мьі стєфань воєвода... 

чиним знаменито ... ожє прїидє прАд нами... слоуга иаш 
пєтрь вилна... и дал своим оуноуком... трєтїю част... от 
его село, от пєтрєіци на вилнои (Васлуй, 1472 Со5^. 5. 87— 
88). 
ФОРМИ: наз. одн. вилна (1472 Сові. 3. 87). 
ВИЛЧА див. ВЛЬЧА. 
♦ВИЛЧИНь див. ВЛЬЧИН. 
*ВИЛЧУ ч.,невідм. (2) (особова назва, молд., слов. влькь): 

а на то єсть... вБра пана вльчЖ (вориг. вБра пана навльчЖ. 
— Прим, вид.) (Сучава7 \420 Сові. І, 136); а на то е(ст).., 
вБра пана ви(л)чу (б. м. и., 1422 ДГОБ). 
Див. ще ВЛЬЧА. 
ВИЛЧА див. ВЛьЧА. 
♦ВИЛЬНА ж. (37) (назва столиці Великого князівства 

Литовського) Вільнюс: Писань у Вилни (Вільна, 1431 

ГВКЛ 9); Псань оу вильни июнА а днь, иньдикь в (Віль¬ 
на, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: род, одн, Вилни (1496 АЛРГ 72; 1499 АСД 

VI, 3); дав. одн. Вильни (1481 ВИ II, 365); місц. одн. 
у Вилии 21 (1451 АкЮЗР II, 106; 1482 АЗ І, 80; 1492 АЛМ 
31; 1493 АЛРГ 56; 1495 АЛРГ 55; 1496 АЛРГ 72; 1498 
АЛМ 169; 1499 АЗ І, 118; АЛРГ 95; АСД VI, 3; РЕА 
III, 34 і т. ін.); оу Вилии, вильни 7 (1495 АЛМ 84; 1496 
ПДВКА; 1498 АЛМ 168; ВП II, 412; 1499 АСД VI, 3; 
ВФ); у Вн(л)ин 5 (1494 ВП II, 389; 1495 БСКИ; ВК; В. Соб.; 
ВМЗД); у Вилни 1 (1431 ГВКЛ 9). 

♦ВИЛЬЯ : ж. (1) (стп. \уі1іа, лат. уі^іііа) переддень, 
передодень: писань листь оу галичи ...на вилью оушєстьА 
свАтого дха (Галич, 1404 Я 68), 
ФОРМИ: знах. одн. вилью (1404 Я 68). 
ВИНА ; с. (ПО) 1. (проступок) вина, провина (33): 

зшііа тезіа пазгейо гасіпойо регезисіа па пісН пе таіеС 
Ьгаіі, аіе ту іоІко, а!Ьо пазг зіагозіа ісЬ зисНіІ, а па пісЬЬу 
коіогаіа \^іпа або ргозіирка ргізгіа, іоі зисі таіеГ Ьуіі 
па паз хасЬо^ап (Луцьк, 1388 2,РЬ 104); а вонь не досмо- 
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трввши мов вЬрьнов служби и вєлвль мА имити... а бєзь 
мов виньї (Черняхів, 1435 Р 132); али да соуди(т) са(м) 
свои люди и да довидаю(т) и(х) о оуси(м) и оу глоба(х) 
и оу вьсвкьі(х) внна(х), що коли боудоу(т) сА чинити на 
и(х) люде(х) (Ясси, 1449 Сові. II, 391); Здє нам жалоуєт 
слоуга наш Михалко, ажє есте єго промьітили без виноу, 

та єстє ємоу оузАли Д злат(и) оугрьскїи (Сучава, 1480— 
1484 ВО II, 369); 
виноу дати (кому, кому о чім) (3) звинуватити 

(кого в чому): тогди имає(м) звати до на(с) нашє(г) млого 

оцв и прїатєлВ, пана мужила, и оучинити ему прав(д)у 

бжїю на ти(х) оуси(х), кому иму(т) они вину дати, яко(ж) 
на листо(х) глєитовньі(х) стои(т) (Сучава, 1457 Сові. II, 
809—810); оли па(н) своемоу владарєви алюбо своемоу 
слоузє о нєкоторой речи, а любо о кри(в)дв виноу дасгь, 
тогдьі имєєтсА своєму пану о(т)присА(ч) самь сєдмь (XV ст. 
ВС 32); в и н у ставляти (на кого) (1) складати (зва¬ 
лювати) вину (на кого); И таки., онь на вашу милость сию 
вину ставляєть, рєкучьі што онв не радв бьі бьіль тому, 
што межи вашою милостью зь великими князємь московь- 
скимв таково дєло стало сА (б. м. н., 1499 ВО II, 447—448); 
бєзв виньї (І) не винний: которьі(и) боудє(т) бє(з) 
вииьі а соу(д)и в далєкьі(х) староиа(х) (!) имєє(т) ли о(т)по- 
вє(д) (XV ст. ВС 16); сказовати оу винЖ (1) 
див. *СКАЗОВАТИ. 

2. грошовий штраф (52): ажє самв не можєть заплатити 
тоть истиньньїи што же оуложать его оу вину хочєть ли 
самь король заплатити за нь а єго двдичьство собв оузАти 
(б. м. н., 1352 Р 6); А кто на то оустанєть тоть заплатить 
гривну золота виньї а гривну золота послухомь (Львів, 
1368 Р 16); пакли бьіхь я самь а любь жона, двтн или ідад- 
ки мои похотвли тую продажу мою какь зрушьіть, тогдьі 
виноватьій я и вони, по ними и ідадки ихь, по иихь виньї 
господарю королю заплатити сто копь грошей (Володи¬ 

мир, 1440—1492 ЛкЮЗР II, 105—106); а тїА цркви и попи 
оуси да прислоухаю(т) к иашїи епископїи о(т) радо(в)цє(х) 
из данєю из поклони и сь вьсвми винами (Сучава, 1490 ОС 
148); 
вина головна А (2) пеня за вбивство: мьі оустав- 

лАємь коли хто ко(г) о моужєбоиство оба(ди)ть а виньї го- 
ловьноє собв добьіваєть а вь три лвта кь праву не прїво- 
ди(л) а по трєхь лєтв(х) на еамомь изостаиє(т) тая вина 
головнаА (XV ст. ВС 33); квалтовная вина (1) 
див. *КН\УАІ/ГО\УІЧУ.І. 

3. судова справа (1): ОуставлАємь абьі соудь штобьі из- 
рана да (0 обвда алюбо да (!) полуднА о всє(х) жалоба(х) 
соудьі соудилї а є(ст)ли же не могоуть вси(х) соудо(в) осоу- 
ДИТИ ТОГО ДНА тогдьі хочємь то(г) абьі бєзь коуплєнїя віньї 
абьі дроугого днА соудь скончань (XV ст. ВС 13). 

4. оплата за суд (1): а нє надобв оу єго люди никому оу- 
ступати са а єму свов люди судити и вину и пєрьсудь ис 
нихь имати (Ольховець, 1445 СРК). 

5. (загроза) кара покарання (1): прїказоуємь мьі тьімь 
то слоужєбнїко(м) по(д) виною сєдєнїя(!) оурАдоу и(х) 
и о бранїя имєн-їя и(х) бєзь прїказанїя ихь соуда нє позьі- 
вали нїко(г) а бЖдє(т) ли то чини... тогдьі вина на ни(х) 
прє(д)рє(ч)єная и про(ж)жєна (XV ст. ВС 15); 
подь виною (чого) (4) під загрозою покарання 

(чим): Тє(ж) ажь которьіи мАтє(л) алюбо иньшоую рє(ч) 
возмє(т) оу ко(г) своєю волею имєє(т) емЖ за сА вьрнЖ(т) 
по(д) виною шєсть гривинь (XV ст. ВС 29 зв.— ЗО); м а - 
ти вину (1) див. ИМАТИ2. 

6. (позичені гроші) борг (2): и мьі того видьвши що(ж) 
гєргє з доброи воли да(л), за свою виноу, село и домьі 
свои и мьі тако(ж) дає(м) и дали єсмо нашємоу вВрномоу 
паиоу кости прькалабоу тоє прь(д)рєчєнноє село по(д) 
васлоуімь (Сучава, 1449 Сові. II, 385—386); Смотрьли 

єсмо того со кн<А>зьми и паньї вольїнскими, штож жало- 
вали г(о)с(по)д<а)рю... зємлАнє (вориг. зємнлАнє.—Прим. 
вид.) крємАнєцкии на имА Цєцєнєвскии на кн(А>зА 
Олександра Сонкгушковича, щтож бьі он в них взАл имЬнє 
безвинне оу винах оу своих (Луцьк, 1491 Л8 І, 94); 

з о с т а т и о у в и н Б (І), и з о с т а т и в и н їз (!) 
див. ЗОСТАТИх; оупадати оу виноу (2) див. 
*ОУПАДАТИ; оупасти оу виноу (2) див. *ОУПАСТИ. 

7. (зобов'язання) повинність (1): и оу чинили єсми нашєи 
вьрности голдь и с нашими по(д)даньіми зємли мо(л)дав- 
скои, яко наши прє(д)ковє чинили по винв (Сучава, 1439 
Созі. її, 71.2). 

8. (основа для вчинку) причина (1): Частокро(т) бьіваю(т) 
села поуста пановь коли сєлАнА идоу(т) про(ч) о(т) свои(х) 
пановь бє(з) виньї (XV ст. ВС 26); 
остати оу виноу (І) див. ОСТАТИ; поусти- 

т и с А в и н ьі (1) див. ПОУСТИТИСА. 
ФОРМИ: наз. одн. вина, віна (1388 ІРЬ 104, 105; XV ст. 

ВС 6, 14, 15, 15 зв., 17, 37); род. одн. виньї, віньї 24 (1368 
Р 16; 1400 £>/Р«А» 433; Со5*. І, 27; 1403 Р5 338; 1407 Сові. 
I, 57; 1414 ОІД«А» 441; 1434 Р 129; 1435 Р 132; 1436 Сові. 
II, 706; XV ст. ВС 7 зв.; 1440—1492 ЛкЮЗР II, 105 і т. ін.); 
вини 1 (XV ст. ВС 129); винв 1 (1448 ДГПР)\ дав. одн. 
вин В (1439 Сов і. II, 712); знах. одн. вину, віну, вінЖ, ви¬ 
ноу (1352 Р 6; 1388 ХРІ 107; 1434 Со$Л II, 675; 1445 
СРК; 1449 Сові. II, 385; 1457 Соя*. II, 809; 1475 А8 І, 
70; 1440—1492 ЛкЮЗР II, 106; XV ст. ВС 14 зв.; 1499 
ВО II, 447 і т. ін.); зам. род. одн. без виноу (1480—1484 
ВО II, 369); ор. одн. виною, \Уіпо]и, віиою (1388 2РІ 
107; XV ст. ВС 10, 11 зв., 13, 15 зв., 19, 28, 30, 33 зв.); 
місц. одн. о вине, \уіпє 3 (1388 2РР 105; XV ст. ВС 17, 
28); оу винВ 3 (1433 Р 121; XV ст. ВС 17 зв.; 1488 ДГПР); 
знах. мн. виньї, віньї (1388 2РР 104; XV ст. ВС 11 зв.); 
ор. мн. винами, віиамн, внна(м) (1443—1446 Р 147; XV ст. 
ВС 29; 1490 ОС 148); місц. мн. оу винах, внна(х) (1449 
Сові. II, 391; 1472 530; 1491 Л8 І, 94). 
ВИНЄН прикм. (6) 1. (повинен) зобов’язаний (2): єсли 

бьіхоум тьіхь то Сад-Ахматовичюв ис ьіньїми темники и 
оуланьї нє вьідали, тогдьі нам корол єго милость иє имаєть 
ни в чюм винєи бьіти, и можєть нам своих записоув нє дер¬ 
жати (Сучава, 1462 ВО II, 293). 

2. (який має борг) винний (4): Я кнАзь Фєдор Василєвич 
Збаразский сознаваю сим моимь листомь, штож бьіл єсми 
винен дАдинои сво(є)й кн(А)г(и)ии Сємєновой Ровенскон 
тисАчу коп грош(єй) (Черлехів, 1485—1500 Л8 І, 120); 
а тєжь какь дє(р)жали они о(т) нась пє(р)во сєго мьіто лоу- 
цькоє и лнчьбоу иамь дали с трє(х) годовь, и мьї имь 
двєма остали виньньї ша(х)ноу сто копь грошє(и) и три(д)- 
ца(т) копь и шєсть копь А сєнькоу момо(т)ливомоу дєвєно- 
сто копь бє(з) копьі (Петрків, 1489 АМЛ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. винен, винєиь (1462 ВО II, 293; 

1485—1500 А8 І, 120); наз. мн. внньнн, виньиьі, винни 
(1462 ВО її, 284; 1489 АМЛ; АМВ). 
Див. ще ВИНОВАТЬІИ 2, З, *ПОВИНЄНТ>. 
ВИНИЦКИИ ч. (1) (особова назва): а при томь били 

шлАхєтнии панове олєшко судия илвскии пань янь ви- 
ницкии па(н) янь зубрскии... иньїхь много бьіло добрьіхь 
(Львів, 1421 Р 94). 
ФОРМИ: наз. одн. внницкии (1421 Р 94). 
*ВИННА ж. (7) (назва річки у Молдавському князівстві): 

И такожь прїидє прВ(д) нами... грозавь снь могошєловь 
о(т) виннБ... и продаль своА чА(ст), половина села оу (мо- 
гошєва що на вин)нь панїи ньги пана пїатр(и)иои (!) (Вас- 
луй, 1438 Сові. II, 14); А хотар томоу сєлоу... почєніш 
от Винни от тополи та на могилоу от Могоша... та прости 
оу Винноу (в ориг. Ванноу.— Прим, вид.) на мо<гилоу>... 
та прости оу Винноу на тополю (Сучава, 1493 ВО II, 15). 
ФОРМИ: род. одн. вннн-Ь І (1438 Со5*. II, 14); Винни 

І (1493 ВО її, 15); знах. одн. Винноу 1 (1493 ВО II, 15); 
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! Ванноу 1 (1493 ВО II, 15); місц. одн. на Вниной 1 (1493 
ВИ II. 14); ! на Вилиой (1472 Со&і. 5. 88). 

•ВИННИЦКИИ див. В'бНИЦКИЙ. 
прикм. (2) (який провинився) винний: Кіоти, 

ІЄ5І1іЬу... гапи пекоіогиіи гасіаі, ^іппуі іако\\гу], та]'еі 
\уіпу гарїаіііі (Луцьк, 1388 2ГЯ^ 104). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. \Уіппу] (1388 ІРЬ 104). 
Див. ще ВИНОВАТЬІИ 1. 
ВИНО 1 с. (22) вино: а ещє єсмьі дали оброкь тому мона- 

стиреви из нашєго двора иа каждьш годь цвльш по дєсАть 
бочокь вина (Сучава. 1411 МіН. ЛІЬ.)\ и єщє придали есмо 
от нас оброк томоу свАтомоу нашємоу монастирю от Поут- 

ноинакаждїи год по ВІ бочки вина (Сучава, 14731. 181). 
ФОРМИ: наз. одн. вино (1448 Соє/. II 365); род. одн. 

вина (І4П МіН. АІЬ.\ 1438 ОВАс 28; 1443 Со5Г. II. 185; 
1447 Сові. II, 281; 1448 Сові. II, 365; 1449 Сові. II, 378, 
747; 1451 Сові. II, 401; 1459 ВО І, 34; 1466 ВО І, 105; 
1473 ВО І, 181); знах. одн. вино (1444 Сові. II, 207; 1451 
Соє/. II, 401; 1453 Сові. II, 492; 1458 ПГСММЦ). 

•ВИНО2 див. В'БНО. 
*ВИНОВАТИ дієсл. недок. (1) (кого) обвинувачувати: 

О владарь (!) алюбо о слоузє што и(х) пані* виноуеть (XV ст. 
ВС 32). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. виноуеть (XV ст. ВС 32). 
ВИНОВАТЬІИ, ВЇНОВАТЬІИ, ВИНОВАТЬІ, ВИНО¬ 

ВА ТЬ прикм. (28) 1. винуватий (12): а которьіи бьі не хо- 
тшгь на томь изьєднанию стоати и мирпь пороушити, а ваша 
мл(ст)ь и каждьш добрьш на того стояти и казнити, яко 
виноватого и яко првстоупника (Сучава, 1435 Сові. II, 
682); а в том делу закладь межьі собою заложьіли: хтобьі 
хотель той дель порушити, то на том господару королю 
сто копь, а межьі собою собв заложьіли на виноватомь 
другую сто копь правому (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 193); хто колї будєть позваний на соудь имєєть о(т)- 
повєдать а бЖдє(т) ли ви нова(т) имєєть бьіти казнєнь ві- 
ною (XV ст. ВС 15 зв.); и покои стокмлєнїи жадньїм оби- 
чаєм аби нє бил зламан, и нє имаєм в том бьіти виновати 
(Гирлов, 1499 ВО II, 424). 

2. (повинен) зобов’язаний (2): пакли бьіхь я самь а любь 
жона, двти или щадки мои похотвли тую продажу мою 
какь зрушьіть, тогдьі виноватьій я и воньї... виньї госпо¬ 
дарю королю заплатити сто копь грошей (Володимир, 
1440—1492 АкЮЗР II, 105—106); мьі... виновати єсмо 
вврнє ихь вол-В и учинковь наслБдовати (Хотин, 1448 
Сові. II. 733). 

3. (який має борг) винний, винен (3): и кнАз великий по- 
слал нас, а на виноватом дал нам дєсАт копь (Ступно, 
1444 А5 І, 42); и гєргє... рє(к) прБ(д) на(с): правда, єси 
да(л) оу мои(х) роу(к) твои з лати, на подер жаніє, али я... 
твои пинбзи єсмь страви(л) и тєпєрь єсмь тобв винова(т) 
(Сучава, 1449 Соє/. II, 385). 

4. (у знач. іменника) (позваний до суду) обвинувачений 
(II): пово(д), а любо віноватьій, имєю(т) бьіти позваньї к 
соудоу (XV ст. ВС 13). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. виноватьі й, вїноватьш 8 (1440— 

1492 АкЮЗР II, 105; XV ст. ВС 10, 13, 17 зв., 25, 30 зв.); 
винова(т) 4 (1449 Сові. II, 385; XV ст. ВС 14, 15 зв.); вино- 
вать2 (XV ст. ВС 14, 17); виноватьі 1 (1445 Сові. її, 729); 
виновати(н) І (XV ст. ВС 18); ! воноватьін І (XV ст. ВС 
17 зв.); дав. одн. ч. вїиоватомоу (XV ст. ВС 25); знах. одн. ч. 
виноватого, вїноватого, вїновато(г) 4 (1435 Соє/. II, 679, 
682; XV ст. ВС 17 зв., 27); ! вінова(т)то(г) 1 (XV ст. ВС 
25); місц. одн. ч. на виноватомь, виноватом (1444 А8 І, 
42; XV ст. АрхЮЗР , 193); наз. мн. виновати 3 (1448 
Сові. II, 733; XV ст. ВС 14; 1499 ВО II, 424); вииовати 1 
(XV ст. ВС 14). 
Див. ще ВИНЄН, *ПОВИНЄНЬ. 
•ВИНОГРАДИН КЬ ч. (1) виноградар: А которьш нивки 

в долине... то есми'велель держати виноградником, а ігу¬ 

мену и старцом не казаль есми в тое вступатися (Київ, 
1491 АрхЮЗР 8/1V, 158). 
ФОРМИ: дав. мн, виноградником (1491 АрхЮЗР 8/IV, 

158). 
*ВИНОГРАДНЬІЙ прикм. (1) О Виноградная 

гора (І) (назва урочища у Волинській землі): а здєс 
по Ьутьір и по Виноградную гору, а за рекою по крутьій 
берегь против двухь грушь; потуль ему волно сено косити 
и рьіба ловити (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/IV, 10—11). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. Виноградную (1447 АрхЮЗР 

8/IV, 10). 
ВИНОГРАДЬ ч. (ЗІ) 1. виноградник (ЗО): а єшчє єсмьі 

дали томоу монастирєви мБсто г(д)є любить собє содити (!) 
виногра(д) и имати на вБкьі вБчньїА со оусимь (СучаЕа, 
1409 Сові. І, 69); прїидє прАднами... НастА, кнАгинА пана 

Юга вкстАрника... и продала... єдноу фалчоу и В фєртал(и) 
винограда иа Хрьловскоу гороу повьішє Поутєнскьіх ви- 
ноградовь (Гирлов, 1499 ВО II, 153). 

2. (плоди) виноград (1): и є(ст) виногра(д) вьішє нє- 

мєцкого города и є(ст) мьсто гдє є(ст) тбскь того виногра(д) 
(Дольний Торг, 1443 Сові. II, 185). 
ФОРМИ: наз. одн. зиногра(д) (1429 Сові. І, 269; 1443 

Соє/. II, 185); род. одн. винограда, виноград(а), вниогра(д) 
(1443 Сові. II, 185; 1453 Соє/. П, 461; 1476 ВО І, 215; 
1499 ВО II, 147, 153); дав. одн. винограду, виноградоу 
(1437 МіН. 203; 1443 Сові. II, 185; 1470 Вй І, 150); 
знах. одн. виноград, внногра(д) (1409 Соє/. І, 69; 1436 
Сові. І, 475; 1443 Сові. II, 185; 1462 Соє/. О. 10; 
1470 ВО І, 150; 1476 ВО І, 215; 1499 ВО II, 148); ор. одн. 
вииоградомь (1437 МіН. 203); наз. мн. зам. род. пооузли 
вишєписанньїх виноградове (1499 ВО II, 154); род. мн. 
внноградов, внноградовь (1499 Вй II, 147,^ 148, 153). 
ВИНЦТ> ч. (1) (особова назва): Азь рабь бжїи... имєнємь 

стєфань по прозвищоу (ж) винць коупи(х) сь тєтраєу(г)ль 

за своЖ дшЖ (б. м. н., 1401 ЗКЄ). 
ФОРМИ: наз. одн. вииць (1401 ЗКЄ). 
•ВИПИСАТИ див. *ВЬІПИСАТИ. 
•ВИПЙСОВАТИ дієсл, недок. (1) (що) (детально викла¬ 

дати) описувати: мьі александрь воєво(д)... сввдомо чи- 
ни(м)... ажє пришє(д)ши прє(д) нами... па(н) мань... и про¬ 
дали сєлишча своа поу(с)таа... коудь: на и(х) староє при 
вилиє виписоує(т) (Сучава, 1452 Соє/. II, 421—422). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. виписоує(т) (1452 Сові. II, 422). 
ВИРА див. В е*РА. 
ВИРЄН див.. В'ЙРНЬІИ. 
ВИРИШЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): твмь ми видбвшє правоую и вврноую єго слоуж- 
боу до на(с)... дали єсмьі ємоу оу нашєи зємли молдавскои 
осємь сель на имА роз<к)а... виришєщїи (Сучава, 1436 
Сові. І, 488). 
ФОРМИ: наз. виришєщїи (1436 Сові. І, 488). 
ВИРИІПЬ, В'БРИШЬ ч. (2) (особова назва, молд., мад. 

убгбз «червоний» І уегез «бій»): твмь мьі видввши єго пра¬ 
вую и вврную слоужбу до на(с)... дали есмьі емоу... єдино 
село на кобьілв... гдє є(ст) бьіль ввришь станиславь (Су¬ 
чава, 1414 ОіР«А» 441); а при то(м) бьілВ жоуржь староста 
и... вана виришь (Сучава, 1432 Сові. І, 343). 
ФОРМИ: наз. одн. виришь 1 (1432 Соз/. І, 343); вВришь 

1 (1414 ШЯ«А» 441). 
ВИРИЄ див. В'БРН'Б. 
ВИРНО див. В'БРНО. 
•ВИРНОСТЬ див. •В'БРНОСТЬ. 
ВИРНЬІИ див. В'БРНЬІИ. 
ВИРЬНО див. В'йРНО. 
•ВИРЬНЬІИ див. В'БРНЬІИ, 
•ВИСЛИЦА ж. (3) (назва міста у Польщі, пор. \Уі$- 

їіса): и на крвпость сєму нашєму листу нашю пєчАть при- 
ввсили єсмо оу вислици (Віслиця, 1393 Р 5!); ми оустав- 
лАємь ижє краковьскьщ староста на трє(х) мєсцє(х) имєєть 
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соудьі соудити, оу Кракове во Ондрєєвв оу вїслиди (XV ст. 
ВС 13 ЗВ.). 
ФОРМИ: місц. одн. оу внслицн, вїслици, вїслїцн (1393 

Р 51; XV ст. ВС 10, 13 зв.). 
ВИСЛИЦКИИ, ВИСЛИЦКІЙ прикм. (4): А рггі іЬігп 

Ьііі зичбсгу; рап Лап кгако\узкі... рап СІішоіЬ 5 Соге\уа — 
\уіз1ісгкі, рап Апбгеі 5 ТНепсгіпа, робзіоіі кгако\узкі (Кра¬ 
ків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4); А се А пань Ань їдькотьскии 
паиь вислицкии староста галцкии (І) сввдчю... ижь прида 
пьрьдь на(с)... филь мАковичь и своєю братьею ... познали 
то ижь суть прода(л) и оузда(л) пьрьдь нами па(и) колв 
далюєвьско(м) остаточную свою половину двдьниньї три- 
стАньць (Галич, 1409 Р 74). 
ФОРМИ: наз. одн. вислицкии, Вислицкій 3 (1408 АкЮЗР 

І, 6; 1409 Р 74); \УІ$Ііс2кі 1 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
Пор. * ВИСЛИ ЦА. 
ВИСЛОУЖЄНЇЄ с. (22) земельне володіння, одержане 

за службу: мьі александрь воєвода... чиньїмь знаменито... 
ожє тотьі истинньї слоугьі наши синове щєфана стравича... 
потврьдили єсмьі право вВрноє вьіслоужєнїє отца и(х) щє¬ 
фана и дали єсмьі имь оу нашєи зємли три села (Сучава, 
1426 Созі. І, 182); и тако(ж) потвержаемь ему єго села 
и внслоужєниа... що(ж) имаєть о(т) наши(х) перє(д)ков, 
на рєвтВ, на имВ прокопВнє (Сучава, 1453 Созі. II, 472); 
мьі стефан воєвода... знаменито чиним... ожє... оуноуковє 
крєца ... продали... вьіслоужєнїє двда их... єдно село... 
на имА рьдАнїи (Васлуй. 1497 Созі. 5. 223). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от вислоужєнїє (1461 ВИ 

1, 45); род. одн. вьіслоужєнїа, вьіслужєниа (1432 Соя*. І, 
343; 1445 Созі. II, 218); знах. одн. вьіслоужєнїє, вьіслужє- 
нїє, вьіслужєниє, вьіслЖжєнїє, вьіслужєньє 15 (1426 Созі. 
І, 182; 1431 Созі. І, 317; 1436 0/Я«Л» 469; 1439 Соя*. II, 
52; 1443 Созі. II, 179; 1455 Созі. II, 540; 1467 ВО І, 117; 
1478 ВИ І, 219; 1497 Созі. 8. 223 і т. ін.); вьіислоужєиїє 
2 (1434 0//?«А» 463; 1436 ВАМ 29); знах. мн. вьіслужєниа, 
вьіслоужєнїа (1453 Со5^. II, 472; 1456 Соя/. II, 568). 
Див. ще ВЬІСЛУГА. 
Пор. *ВЬІСЛУЖИТИ. 
♦ВИСОВИДОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Поручнли(с) 

кнА(з) вєлико(м) скирьгаилу за гридка за костАнтинови(ч)... 
пєрвьіи поручни(к) кнА(з) михаило євнутєви(ч)... дани(л) 
висовидови(ч) (б. м. н., 1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. внсовндови(ч) (1392 Р 47). 
ВИСОКА ж. (3) (назва пасіки у Молдовському князівстві): 

мьі пєтрь воєвода... знаменито чини(м)... ожє... дали єсми 
сє(с) листь на(ш) людє(м)... о(т) давьідовци... н о(т) пасьїки 
о(т) високои (Побрата, 1448 ДГПР); А такожь що била их 
паснка оу Ботнє на имВ Висока (Сучава, 1466 ВО І, 106). 
ФОРМИ: наз. одн. Висока (1466 ВО І, 106); род. одн. 

високои (1448 ДГПР); ор. одн. високою (1446 ДГСПМР). 
* Див. ще ВЬІСОКЬІИ (висока пасика). 

♦ВИСОКИЙ див. ♦ВЬІСОКЬІИ. 
ВИСТИАРНИКЬ, ВИСТЇАРНИКЬ, ВИСТЇАРНИК, ВИ- 

СТИЯРНИК, ВИСТИАРНИКЬ, ВИСТИАРНИК, ВИСТЇА*- 
НИКЬ, ВИСТ'ЬРНИК'Ь, ВИСТ'йРНИКЬ, вистярник, 
ВИСТАРНИКЬ ч. (379) (молд. вистиер) скарбник (374): а иа 
то ввра моа вьішє(писанаго) алєксандра воєводьі... хораєца 
вистирника и двтїи єго... ввра оусихь болврь нашихь 
(б. м. и., 1400 Созі. І, 37); мьі боАрє молдавскьі... пань 
михаило дорогоунскьі... пань мирча вистїарникь... и вси 
боАре... знаменито чинимь... ижь пань нашь воєвода прє- 
рє(ч)нньш, слюбиль... кролєви полскому... а мьі такожь... 
записали сА єсмьі... паноу владиславови... вВрнВ служити 
(Сучава, 1434 Созі. II, 665—666); мьі <Стєфан во)євода... 
чиним знаменито ... ожєтотьі истиниьі слоуги наши Михьи- 
ло и Пицоурко... прїндошв прАд нами... та продали наш<є)- 

моу вВрномоу паноу Юзи вистїАрникоу, оу циноу за т златьі 
татарски (Сучава, 1478 ВО І, 218—219); а на то єсть... ввра 
пана исака вьістврника (Ясси, 1500 Созі. 5. 231); 

вєликьіи в и с т А р н и к ь (5) див. ВЄЛИКИЙ1 8. 
ФОРМИ: наз. одн. вистиАрникь, вистїарникь, вистїАр- 

ник, вистнярннк, вистиарникь, вистиариик, вистиарни(к), 
внстїарии(к), вистна(р)ни(к), вистїарникь 38 (1404 Со5^. 
II, 625; 1434 Со5*. II, 666; 1448 Со5*. II, 362; 1459 ВИ І, 
32; 1460 ВО 1,41; 1466 ВО І, 113; 1470 ВО І, 141; 1474 РГС; 
1480 ВО І, 241; 1499 ВО II, 148 і т. ін.); вистБрнн(к), вн- 
стВрникь, вистірникь, вистАрнн(к), вистярник, вистАр- 
никь 15 (1433 Созі. її, 650; 1443 Созі. її, 120; 1464 ВО 
1,84; 1467 Созі. 8. 69; 1476 ВО І, 211, 215; 1490 Созі. 5. 
140, 141; 1499 ВО II, 426, 444); ^узїіагпук 1 (Н6_5_СБ 176); 
зам. род. ввра пана Юга вистВрникь 2 (1467 ВО І, 121; 
1468 ВО І, 126); ск. н. вист. 4 (1458 ВО І, 19; 1470 ВО І, 
153; 1491 ВО 1,453,464); род. одн. вистиаринка, внстїарнн- 
ка, вистиарнїка, вистнАрннка, вїстиАрннка, внстїАрннка, 
вистиАрьника, вистьАрника, вистїярннка, вистиярника, 
ви(с)тїарника, вистиарник(а) 181 (1400 0//?«Л» 433; 1409 
0/Я«Л» 437; 1415 Со5*. І, 116; 1423 Со5*. І, 157; 1434 
0/#«Л» 463; 1443 Созі. II, 149; 1460 Созі. 8. 34; 1470 
0/Я«Л» 522; 1481 ВО І, 259; 1493 СУ О 6; 1500 ВО II, 
173 і т. ін.); вистирника, вїстВрнїка, вистАрника 123 (1428 
Созі. І, 224; 1437 МіН. 203; 1443 Созі. І, 202; 1464 Со$г. 5. 
60; 1484 ВО І, 277; 1490 ВО І, 386; 1494 ВО II, 35; 1497 
ВО її, 107; 1500 ВО II, 175 і т. ін.); внстєрника, ви(с)тє(р)- 
ника 3 (1459 Созі. 8. 22; 1472 Созі. О. 26; 1495 ВО II, 
42); вьіст(и)ярника І (1459 БО І, 28); вьістБрника 1 (1500 
Созі. 8. 231); вистирника 1 (1400 Со5^. 1,37); вистїаарннка 
1 (1428 Созі. І, 219); дав. одн. вистїАрникоу, вистїарникоу 
5 (1478 БО І, 219; 1490 Со5*. 5. 140, 141); вист-ьрникоу 
2 (1490 Созі. 8. 141); знах. одн. вистврника І (1499 БО II, 
144). 
ВИСТ'ЬР'Б ж., невідм. (2) (молд. вистиерие) державна 

скарбниця: Ино мьі видВвшє ихь доброи воли и токмєж 
и полноую заплатоу, а мьі такожь и от нас єсми дали и по¬ 
тврьдили слоузв нашємоу паноу Аврамоу дїякоу от виств- 
рв тотоу прАдрєчєноую шєстоую част село (!) от Оничан 
(Сучава, 1490 БО її, 442). 
ВИСТЯРНИК див. ВИСТИАРНИКЬ. 
ВИСТАРНИКЬ див. ВИСТИАРНИКЬ. 
ВИТЕБСКІЙ прикм. (2) (пор. Витебскь, головне місто 

у Вітебській землі): А при томь бьіли сввдоки, рада каша: 
отець нашь, князь Матей, бискупь Вилєнскій... пань Иваш- 
ко Гойцевичь, намвстникь Витебскій (Вільна, 1492 АЛМ 
31); П(р) бьі(л) воє(в) ви(л) ка(н) па(н) ми(к).,. п(н) г(р) 
с(т) о(ст) м(р) и(ш) ви(т) (Берестя, 1496 ВМКФС). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Витебскій (1492 АЛМ 31); ск. н. 

ви(т) (1496 ВМКФС). 
♦витєзєщи мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): твмь мьі видввши єго правоую и вврноую слоужбоу 
до на(с)... дали... єсмо имь... села на кородв... межи мо- 
тосєщи и межи витєзєщи, єдио мвсто о(т) поустини... н по¬ 
ниже витєзєщи, оу крьници, мвсто о(т) поустини (Сучава, 
1448 Созі. II, 323). 
ФОРМИ: род. витєзєщи (1448 Созі. II, 323); ор. витєзєщи 

(1448 Созі. II, 323). 
♦ВИТЄЗЬ див. ВИТАЗЬ. 
♦їйЧТЕКТУ діесл. док. (І) (взяти початок) витекти: 

А іако баіешо і сіаіезгто іети ЇЬиіи пазги бісііпи па ітіе 
Легтоііпсгі па гісгі \Уегсїш52ІС2І V Зтошгісгкоші ^оіозші 
па млкі мЛесгпі... і б кгіпісгаті, зіЬо згиіЬ уз іоко Іізга 
Насгузсгу ичіекіі (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 3—4). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. згиїп... ичіекіІ (1407 АрхЮЗР 

8/1, 3). 
ВИТОВТ див. ВИТОВТЬ. 
♦ВИТОВТОВАЯ ж. (і) (особова назва): и то, господару, 

помню: давьівали пятдесять куниць княгини великой Ви- 
товтовой, сь дьіма по куницьі. а по трьі гроши житщини 
(п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: дав. одн. Витовтовой (п. 1444 АкЮЗР І, 

17). 
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*ВИТОВТОВгЬ прикм. (1)\ Дроугоє вспоминаєть г(с)дрь 

нашь воєвода вашє(и) мл(с)ти... яко бьіли прє(д)ки дєда на¬ 
шого алєкса(н)дра воєводьі волоокого,и прє(д)ки вито(в)то(в) 
великого князя лито(в)ского яко они мели межи собою 
бра(т)ство и приятє(л)ство, и ми(р) (б. м. н., 1496 ПСВВ 192). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. вито(в)то(в) (1496 ПСВВ 192). 
Пор. ВИТОВТЬ. 
ВИТОВТЬ, ВИТОВТ, ВИТОВЬТЬ, ВИТОЛДЬ, \У|- 

ТоІЛ ч. (83) {особова назва, лат. Ууіаиїаз): Му АІехапсіг, 
аЬо \Уі1оИ г Ьогі Іазкі шеіікі] кпіаг Шох^зкі]... гпашепііо 
сгіпіш іуш пазгіш ІіДот... коти Ьибеі’ роігеЬа іоко 

уесіаії (Луцьк, 1388 ІРЬ 103); Сє А кнзь долголдать долгол- 

датови(ч)... што єсми вьіслоужи(л) оу бга и оу вєлико(г) 

кизА внтовта... даю о(т) своєє вьіслоуги вврноє по своєи 

дши... стмоу николє поустьіньскомоу иониноу манастьірю 
тоую зє(м)лю (Київ, 1427 Р 108); а на то є(ст)... ввра пана 
жоуржа фратовска(го)... вБра пана витолта... вБра вьсбхь 
болврь наши(х) молдавскьі(х) и вєликьі(х) и ма<льі(х)> 
(Сучава, 1437 Сові. І, 536); А сє мьі пань Янь Боучацкии 
ись литвинова вьізнава(м) то симь листомь нашими... ажє 
што коли єсми имали межи нами мєрзАчку ис паномь Ми- 
хаиломь канцлБрємь Алєксандра воєводиньі(м). и мьі єсми 
пришо(д)ши прє(д) кнАгиню Илияша воєводиноую и прє(д) 
и(х) паньї мо(л)давскии... ппє(д) паномь ппькалабомь и 
прє(д) паномь Вьітолтомь... и єсми смнрилисА и сьтокми- 
лисА (Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.); Жало- 
вали нами очивисто люди нашьі бортеве... штожь великій 
князь Витовть даль бьіль прадеду ихь Крупшу земли три 
слвдьі вь Переломскомь поввте (Вільна, 1495 РИБ 601 — 
602); якь бьіло при прє(д)нихь (!) г(с)дрє(х) воєво(д) во¬ 

лоски (х) , и кнзє(и) лито(в)ски(х) прьі алєкса(н)дрє воєводє 

и прьі витовьтє кнзн абьі знали вси и прьіятєли и нєпрьія- 
тє(ли) вашн (б. м. н., 1496 ПСВВ 192 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. Витовт, Витовть, витовьть 9 (1396 

Л5 І, 20; 1400 Сові. II, 619; 1424 ДГВВ; 1427 Р 109; 1429 
Р 112; 1478 Л5 III, 17; 1495 РИБ 602; 1496 ОПВВД)\ 
\УИо1і, внто(л)ть 3 (1388 2РІ 103; 1436 Сові. II, 701; 1453 
СозБ II, 458); \Уіїоїи, Витолдь 3 (1389 РЕА І, 26; 1420 
Л5 І, 25; 1421 АЗ І, 27); род. одн. витолта, Витольта 26 
(1435 0/Я«Л» 465; 1436 ВАМ 29; 1437 Сові. І, 536; 1438 
ВІк«А» 472; 1439 Сові. її, 32; 1440 Сові. її, 66; 1441 иВАс 
40; 1442 Сові. її, 97; 2-а пол. XV ст. АЛМ 9; 1453 0/Д«А» 
503 і т. ін.); внтовта, \УНо\Иа 20 (1400 Р 62; 1401 Р 64; 
РІВ; 1421 Сов і. І, 142; 1427 Р 108; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
139; 1454 АЛМ 12; бл. 1471 ЛКЗ 90; 1489 АМВ і т. ін.); 
дав. одн. витовту, \Уі1оуЛіі, витовтоу II (1400 Сові. її, 
619; 1401 Р 64; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139; бл. 1471 ЛКЗ 
90 зв., 91, 91 зв.); вито(л)тоу 2 (1453 Сові. її, 495, 496); 
знах. одн. Витовта (п. 1444 АкЮЗР І, 17); ор. одн. Витов- 
томь 1 (п. 1444 АкЮЗР І, 17); Вьітолтомь 1 (1459—1460 
ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.); місц. одн. на (при) витовт'Ь З 
(1446 Р 154; 1451 ДГШХ; 1458 ОЖДМ)\ при внтовьтє 1 
(1496 ПСВВ 192 зв.); ВитольтБ 2 (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ВИТОЛТЄСКОУЛ ч. (1) (особова назва): мьі стєфан воє¬ 

вод... чиним знамєнїто... ожє приидоша прБд нами и прбд 
наших болБрє Мьлинь и Вьіша и зАт их Ивашко Витолтє- 
скоул... и дали и отстоупили слоугам нашим НБгоулови 
и Татоулови... села що имь дал и лишил оу(и)ко их Пояна 
Стан (Сучава, 1458 БО І, 20). 
ФОРМИ: наз. одн. Витолтєскоул (1458 Вй І, 20). 
витолтєщїи мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а мьі також и от нас єсми дали и потврьдили слоу¬ 
гам нашим Иванкоу и Гаврилоу тоє прАдрєчєноє село на 
оустїє Боужора, на имБ Витолтєщїи (Сучава, 1490 ВО І, 
384). 
ФОРМИ; наз, Витолтєщїи (1490 БО І, 384). 

*ВИТОЛТЬ див. ВИТОВТЬ. 
*ВИТОЛЬТЬ див. ВИТОВТЬ. 
ВИТОНИЗКИЙ ч. (3) (особова назва): про дал єсми тоє 

имєнє Дажєв п<а>ну Федору Оножку Внтонизкому за 
двєстє коп широкихь грошей монєтьі чєскоє (Володимир, 
1475 АЗ І, 72); а надь тьш рБчи верху писаньїи про лєп- 
шую твєрдост я Оношко Витонизкий пєчат свою приложил 
к сєму моємоу листу (Луцьк, 1490 АЗ І, 92). 
ФОРМИ: наз, одн. Витонизкий (1490 А5 І, 92); дав. одн, 

Внтонизкому (1475 АЗ І, 72). 
*ВИТ'БЗЬ див. ВИТАЗЬ. 
ВИТАЗЬ ч. (14) (титул бояр, які брали участь у бойових 

походах) витязь, воїн: їо романь воєвода... даль єсмь ис 
моимь сьіньми... слузБ нашєму иваньїшю витАзю... г села 
на сєрєтБ (Роман, 1392 Сові. І, 7); мьі пань алєксандрь 
воєвода молдавскьі и иаши слугьі пань Ануш витАзь, пань 
станнславь ротомпань... владиславу... королю польскому... 
слюбуємьї (Кам’янець, 1404 Сові. її, 625); ліьі Стєфан 
воєвода... чиним знаменито... ожє тоти истинньш слоуга 
наш Мирча... и Стана, дочка Драгомира Кашоть, и... сьі- 
новє Мирча Кашоть, нєпотовє Братоула витбзБ,— жало- 
вали єсми их особною нашєю милостію (Сучава, 1491 ВГ) 
I, 445). 
ФОРМИ: наз. одн. витАзь (1395 Сові. II, 612; 1404 Сові. 

II, 625); род. одн. витєза 3 (1400 ОІД«А» 433; Сові. І, 37); 
вит-ЬзА 2 (1481 ВО 1,248); вит*Ьз-Ь 1 (1491 ВЬ ї, 445); Ви- 
тАза і (1403 338); вьтАза і (1428 Сові. ї, 202); дав. одн, 
витАзю (1392 Сові. І, 7). 
ВИЦАШПАНЬ ч. (1) (слц. уісіярап) заступник жупана: 

Сє азь пань радоуль вицашпань марамоурє(ш)скьі(м) (!) 
ижоупань ба(н)ко... даємо відомо... ажє балица воєвода 
и драгь мєщєрь... дадошє о(т) своєго оурика три села мона¬ 
стирю (Сігет, 1404 ЇМ). 
ФОРМИ: наз. одн. вицашпань (1404 ГМ). 
*ВИЧНЬІИ див. ВІїЧНЬІИ. 
*ВИШАТИ дієсл. недок. (1) (кого) (позбавляти життя 

через повішення) вішати: и ти(ж) имає(м) с вашєи мл(с)ти 
и наши панове такую справе(д)ливо(ст) дрьжати мє(ж) 
нами и зємлБми, яко бьіхо(м) могли злодїєвь нмєновани(х) 
або лицє(м) нбтьі(х) вишали на обБ сторонБ (Сучава, 1457 
Сові. II, 810). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. І ос. мн. бьіхо(м)... вишали (1457 

Сов і. II, 810). 
Див. те В'ЬСИТИ. 
ВИШ Є див. ВЬІШЄ1. 
*ВИШЕНКИ мн. (І) (назва села у Волинській землі) 

Вишеньки: я Любарть Кгедеминовичь... записаль єсми 
и даль село своє Рожьісче,.. соборной церкви у Луцку... 
противь острова Кобуча до Белое горьі, Стьіромь подь 
Вишеики (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, І—2). 
ФОРМИ: знах. Вишєнки (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
ВИШЄПИСАНЇИ див. ВЬІШЄПИСАННЬІИ. 
ВИШЄПИСАННЇИ див. ВЬІШЄПИСАННЬІИ. 
^ВИШЄПИСАННЬІИ див. ВЬІШЄПИСАННЬІИ. 
*ВИШЄПИСАНЬНЬІИ див. ВЬІШЄПИСАННЬІИ. 
ВИШЄРЄЧЄННЇИ див. ВЬЇШЄРЄЧЄННЇИ. 
ВИШНЄВЄЦКИЙ ч. (2) (особова назва): А при томь 

бьіли: кн(А)зь Михайло Вишнєвєцкий, а пан Пєтрь Бого- 
витинович (Кременець, 1497 АЗ І, 112). 
ФОРМИ: наз. одн. Вишнєвєцкий (1497 АЗ І, 112); род. 

одн. Вишнєвєцкого (1497 АЗ І, 112). 
* ВИШНЄВЄЦЬ див. ВИШНЄВЄЦЬ. 
ВИШНЄВЄЦЬ, ВИШН'йВЄЦЬ, ВИШНЄВЄЦЬ ч. (12) 

(назва міста і села у Волинській землі) Вишнівець: а мьіта.« 
кн<А>зю Солтану оу Вишнєвцьі пол гроша из збаразского 
мьіта (Луцьк, 1463 АЗ І, 55); А мнБ кнА(зю) Михайлу 
Васильєвич(у) Избаразкому достал сА город ВишнБвєць 
(Вишнівець, 1482 АЗ ї, 81). 
ФОРМИ: наз. одн. Вишнєвєць 2 (1475 АЗ І, 71; 1478 

АЗ І, 76); Вишнєвєць 1 (1482 АЗ Б, 81); Вишнєвєць 1 (1482 
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АЗ І, 81); род. одн. Вишнєвца (1475 АЗ І, 71; 1478 .45 
І, 76); дав. одн. Вишнєвцю 1 (1478 Л5 І, 76); ВншнБвцю 
1 (1482 АЗ І, 81); знах. одн. Вишнєвєць 1 (1475 АЗ І5 70); 
місц. одн. в ВишнБвци 1 (1482 АЗ І, 81); оу Вишнєвцьі 
І (1463 АЗ І, 55); наз. мн. Вншиєвцьі (1463 АЗ І, 55). 

*вишнєвскии прикм. (1): а тот город ВишнєвБць 
и со всими тьіми сєльї, какь оу верху писано и со всими 
с тими ставьі, што сут ставьі в тьіх сєлБхь, и з вишнєвским 
мьітомь и со всими пожьіткьї... достали сД брат(у> моєму 
старшєму кн<А)зю Михайлу (Вишнівець, 1482 АЗ І, 81). 
ФОРМИ; ор. одн. с. вишнєвским (1482 Л5 І, 81). 
Див. ще *ВЬіиЗН'БВ'йЦКИИ. 
Пор. ВИШНЄВЄЦЬ. 
вишнєвци мн. (1) (назва села на Буковині): тБмь 

мьі видввшє єго правою и вБрною слоужбою... дали єсми, 
оу нашєи зємли, оу молдавскои, села на днистри, <на> 
имБ колєшєвпи... и вишнєвци (Сучава, 1447 Созі. II, 273). 
ФОРМИ: наз. вишнєвци (1447 Созі. II, 273). 
ВИШНЄВЄЦЬ див. ВИШНЄВЄЦЬ. 
*ВИШНИВЦИ мн. (І) (назва села на Буковині): тБмь 

мьі видбвши єго правою и вврною слоужбою до на(с)... 
дали єсми ємоу... єщє... село вишнивци (Сучава, 1437 
Созі. І, 541). 
ФОРМИ: знах. вишнивци (1437 Соз^. 1, 541). 
*ВИШНИИ див. ВЬЇШНІИ. 
ВИШНЇИ ЖИКОВ н. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): є црко(в) о(т) вишнїи жико(в) (Сучава, 1490 
ПС 148). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. о(т) вншиїн жнко(в) (1490 

ПС 148); вам. місц. црьков... оу Вишнїи Жнков (1490 ВИ І, 
420). 
Див. ще *ЖИКОВЬ НИЖНІМ ЖИКОВ. 
*ВИШНЇИ КОБЬЛЇЄИ див. КОБЬЛЇЄИ ВИШНЬІИ. 
* ВИШНЇИ ЛОУГЬ ч. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): тБмь мьї... дали єсми имь оу нашєи зємли 
села... и <три) мбсть о(т) поустини єдно на краснои повні¬ 
ше никорєщи, дроугоє на ло<хань? по)вьішє пїатрииа мб- 

ста, а третїє на бьїкоу оу вишнїи лоугь (Васлуй, 1436 
Со5*. І, 449—450). 
ФОРМИ: знах. одн. вишнїи лоугь (1436 Созі. І, 450). 
ВИШН'бВЄЦЬ див. ВИШНЄВЄЦЬ. 
*ВИЩИКУСОВИЧИ мн. (1) (назва села у Волинській 

землі) Вищикуси: мьї великий кнАз Швитрикгайл литов- 
ский... чиним знаменито... иж... даєм и дали єсмо тому 
прєдрєчєному Калєнику... в овруцком повєтє село Остафьє- 
во на Норинє... а под Полоньїм Вищикусовичи (Київ, 
1437 АЗ І, 33—34). 
ФОРМИ: анах. Вищикусовичи (1437 АЗ І, 34). 

*ВЇАДИЧЬ ч.(1) (назва села у Молдавському князівстві): 
тбмь мьї видбвшє єго вБрною слоужбою до на(с)... н дали 
єсми ємоу оу нашєи зємли двб сєлб, єдно... на имА вїа- 
ди(ч), дроугоє... гдє бьіль Михаиль (Васлуй, 1436 Созі. 
І, 473). 
ФОРМИ: наз. одн. вїади(ч) (1436 С05/. 1, 473). 
♦ВЇД'БТИ СА див. *ВИД'йТИ С^. 
ї ВЇД'БВШЇ (ВШИВШІ) (1): Нихто нє -има(т) нїкимь 

позьіва(т) толко слоужєбникомь вїдБвшї о простоупкоу 
прї дворе (XV ст. ВС 6). 
Див. ВЬІН^ТИ. 
* ВЇЄЗОУРЇИ мн. (2) (назва селища у Молдавському кня¬ 

зівстві): А хотар томоу... сєлоу... чєрєс Башїоу право 
на вєликоую могилоу близ поутБ, нижє Вієзоурїи (Сучава, 
1492 ВП І, 510); А хотар томоу... сєлоу, що на Крьлига- 
тоурв на имА Милчинєщїи... да єст почєнши от Томнна 
хотара от новою могилоу що єст вьішє Вїєзоурїи (Гирлов, 
1499 ВИ II, 148). 
ФОРМИ род. Вїєзоурїи (1492 ВП І, 510; 1499 ВП II, 

148). 
ВЇНОВАТЬІИ див. ВИНОВАТЬІИ. 

ВКАЗАТИ див. ОУКАЗАТИ. 
ВКАЗОВАТИ дієсл. недок. (3) (що) (давати дивитися) 

вказувати, показувати: тогдьі влдка почаль вказовати и 

рБкль стана такь милин панове то єсть црквная зємлА 

стго спса по лисичии бро(д) (Погоничі, 1422 Р 97); и кольї 
есмо проихальї черезь лїсь Почапинскии до дольїни Ко- 
бельїка, вгору рички Згару, где нась пань Карпь припро- 
водьіль, указуючи одьколя грунть его починаеть, ажь тамь 
есмо... застальї боярь Хмельнидкихь (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 7). 
ФОРМИ: інф. вказовати (1422 Р 97); теп. 1 ос. одн. ука¬ 

зую (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29); дієприсл. перед, указуючи 
(1430 ГВКЛ 7). 
Див. ще*ВКАЗЬІВАТИ, * ПОКАЗАТИ, *ПОКАЗОВАТИ, 

ОУКАЗАТИ. 
* ВКАЗУВАТИ дієсл. недок. (8) (що кому) (подавати для 

підтвердження) пред’являти, показувати: але ижь вєлмож- 
ньіи стєфань... хотАчи и слюбуючи намь,.. такую и болшую 
вйру какь намь передкове єго воєводьі оуказьівали слу¬ 
жити... иж бьі такь вБрнБ служити помагати и пристати 
хотбль а с нами... ВБрнБ... жити (Ланчидя, 1433 Р 121); 
И онь того листа передь нами не положиль, а вказьіваль 
єго подскарбєму нашому дворному, наместнику Утеньско- 
му, пану Литавору а писару нашому Оедьку (Краків, 
1489 РИБ 431); И пань ольбрьі(х)ть поведи ль пєрє(д) 
нами штожь отець нашь король єго мл(с)ть да(л) о(т)цоу 

єго пну ма(р)тиноу сєльцо любєцькоє на бєрєзьіни из 

(и)мя тє(р)пичово з лю(д)ми и привнлє(и) о(т)ца ншого 
короля єго мл(с)ти на тоє сє(л)цо вказьіваль (Вільна, 1499 
ВФ). 
ФОРМИ: перф. 2 ос. одн. ч. еси... вказьіваль (1495 РИБ 

620); 3 ос. одн. ч. вказьіваль (1489 РИБ 431; 1498 АЛМ 159; 
1499 ВФ); 3 ос. мн. в називали 2 (1495 ВК; ВМЗД)\ оука¬ 
зьівали 1 (1433 Р 121); дієприсл. перед, оуказоуючи (XV 
ст. СЯ 42). 
Див. ще ВКАЗОВАТИ, * ПОКАЗАТИ, *ПОКАЗОВАТИ, 

ОУКАЗАТИ. 
* ВКИНУТИ дієсл. док. (3): (що в що) вкинути: и па(и) 

ива(н) то н пєрє(д) г(с)дрє(м) тобБ свВтчи(л) оу вочьі и же 
тн са(м) тоть запи(с) зрєза(в)шьі и в ого(н) вкину(л) 
(Вільна, 1495 ВБМС). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. вкину(л) 2 (1495 ВМБС)\ 

укину(л) 1 (1495 ВМБС). 

1 ВКРАЧИЛИ (ВКРОЧИЛИ) див. *ВКРОЧИТИ. 
*АУККА5ТІ див. *ОУКРАСТИ. 
*ВКРОЧИТИ дієсл. док. (1) вторгтися, вдертися (?): 

жалова(л) ка(м) бо А ринь смолє(н)ски(и) на (и)мА курило 
Иванови(ч) на бра(т)ю свою... што(ж) они нє хотА(т) ему 
оу во(т)чинє дблєницьі (!) дати ... И то(т) курило рв(к), 
што(ж) дє(и) они бє(з) о(т)ца моєго и бє(з) мене в королА 
єго мл(с)ти бьіли и вкрачили (!) (Вільна, 1495 БСКИ). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. ! вкрачили (1495 БСКИ). 
ВКУПЕ, УКОУПЄ присл. (2) укупі, разом: Тьіе вси 

села... маеть держати... владьїка Луцкий и Острозский... 
а за нась и чада наша Господа Бога молити и о добромь 
посполитомь, вкупе зь сьіньклитомь нашимь... радити 
и советовати (Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/УІ, 3); Прєзь вє- 
лїкьш закладні часто кро(т) оубогьі(и) лю(ди) бьівають 
оутїснєньї, а то тьімь же и(х) много у коупє єздило и мно(г) 
зло(г) людємь чинили (XV ст. ВС 17). 
ВЛАД див. В ЛАДЬ. 
ВЛАДАРЬ ч. (4) (стч. уіабаг. стп. \УІосІаг2, \у!асІатг) 

управитель маєтку короля або феодала: О владарь (!) алю- 
бо о слоузє што и(х) пань виноуєть оли •(!) па(н) своємоу 
владарєви алюбо своємоу слоузє о нєкоторой речи, алюбо 
о кри(в)дБ виноу дасть, тогдьі имєєтсА своєму па(н)у о(т)- 
присА(ч) самь сєдмь (XV ст. ВС 32). 
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ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. о владарь (XV ст. ВС 32); 
род. одн. владарА (XV ст. ВС 31); дав. одн. влада- 
рєви (XV ст. ВС 32); місц. одн. о владарю (XV ст. ВС 32). 
Див. ще ВЛОДАРЬ. 
» УЬДПї<?} (IV а ргу іЬогп 5\уі+со\\іе Ьііу (... — Прим, 

вид.) Іоііу (і) Кигошзкі пазг рап... Иапуіо 2ас1еге\уас2ку 
у рап Зіерап Вогігоичсг (!) уіасіі (!) коїо (... — Прим, 
вид.) V уппісЬі шпоііо йоЬгусЬ їй сії] Ьуіо ргу іогп (Глин ян н, 
1395 (НІ 166). 
ВЛАДИКА див. ВЛАДЬІКА1. 
*ВЛАДИМИРОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Сє азь 

рабь бжїп кизь ан(д)рє(и) владимирови(ч) приВз(д)иль 
ЄСМЬ вь кїєвь сь своєю жєною и сь своими двтками 
(Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: наз. одн. владимирови(ч) (1446 Р 154). 
Див. ще ВОЛОДИМИРОВИЧІ 
ВЛАДИМИРОВЬЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): їо романь воєвода... даль єсмь ис моимь сьінь- 
ми... слузв нашєму иваньїшю витАзю... села на сєрєтБ... 
имєна сєломь... владимировьци и букуровци (Роман, 
1392 Сові. 1,7). 
ФОРМИ: наз. владимировьци (1392 Сові. І, 7). 
* ВЛАДИМИР!» ч. (1) (особова назва) Володимир: Сє 

азь... ан(д)рє(и) владимирови(ч) привз(д)иль єсмь вь Кїєвь 
сь своєю жєною и сь своими двтками... и поклонихом сА 

оца своє(г) гробоу кнзА вла(ди)мира оль-кгєрдови(ч) и дАдь 
своихь гробо(м) (Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: род. одн. вла(ди)мира (1446 Р 154). 
ВЛАДИСЛАВЬ, ВЛАДИСЛАВ, ВЛЬДИСЛАВ, ВЛЬДИ- 

СЛАВЬ, ч. (51) (особова назва, стч. Уіадізіау, стп. 

\Уіадуй1а\у); Мьі Владиславь б(ж)ьє мл(с)ти коро(л) поля¬ 
ки... чиннмьі знаємо... ажє слуга нашь вєрньш па(н) ходко 
чємєрєви(ч) послужи(л) на(м) верне (Львів, 1399 Р 59); 
ми вєликьш кнАзь Швитрикаило олькирьдовичь чинимь... 
знаменито... ижь потьвєрьдили брата нашого єсмо даньє 
королА Владислава свАтому Йвану церкви (Городок, 1443 
Р 144—145); и тьіми часьі єго милость вишєрєчєннїи крал 
за волю и на причиноу наияснвишєго кнАжате пана и пана 
Владислава... брата єго милости наимилєишаго, нам вьси 
мєрзАчкьі и шкодьі и кривдьі... отпоустиль (Гирлов, 1499 
ВО II, 419). 

ФОРМИ: наз. одн. Владиславь, Влади слав, XVI а б І зі а \у 
8 (1399 Я 59; 1407 АрхЮЗР 8/1, 3; 1408 АкЮЗР 1, 6; 1433 
Р 123; 1434 Сові. II, 666; 1499 ВО II, 423); Вльднславь, 
Вльдислав 2 (1455 АНе. Оос.); род. одн. Владислава, вла¬ 
дислава (1436 Сові. II, 698, 702; 1443 Я 145; 1445 Я 148; 
1499 ВО II, 419); дав. одн. Владнславу, владнелавоу 
17 (1400 Сові. II, 618; 1403 ДГМ; 1404 Со5*. II, 
625; 1386—1418 Я 35; 1433 Сові. II, 652; 1435 Сові. II, 
689; 1436 Сові. II, 702; 1439 Сові. II, 712; 1448 Сові. II, 
735 і т. ін.); владиславови 12 (1393 Сові. II, 607; 
1407 Сові. II, 629; 1411 Сові. II, 637; 1433 Сові. II, 
651, 652; 1434 Со5*. II, 666; 1436 Соз^. II, 701, 702; 
1439 Сові. II, 714; 1448 Сові. II, 735); владиславовьі 2 
(1436 Сові. II, 697); владисла(в) 3 (1436 Сові. II, 706); 
Владславоу І (1462 ВО II, 285); ор. одн. владнелавомь 
(1434 Сов і. II, 664). 
Див. ще ВЛОДИСЛАВЬ, ВОЛОДИСЛАВЬ. 
ВЛАДИЧИЦА ж. (21) (цсл. владьічица) (епітет до бо- 

городиці) владичиця: мьі Стєфань воєво(д) г(с)дрь зємли 
молдавско(и) знаменито чини(м)... ожє... оучинили єсми 

вь задшие стопочивши(х) родитєлє(и) наши(х) и за наше 
Здравиє... да оутвьрдимо на(ш) монастирь єжє є(ст) на 

молдавици храмь стаго блговВщєниа првстьіА вл(д)чицА (!) 

иашА бца и прїснодввьі мрїа (Сучава, і 443 ПГСММ); 

и боуди ємоу клАтва, о(т) ба оца и сна и ста(г) дха и о(т) 

прч(с)тьіА вл(д)чцА нашєа бца и при(с)двьі мріа (Київ. 
1446 Я І54); Сє азь... їо Стєфан воєвода... знамєнїто чи¬ 
ни мь... ожє... оумислихьмо яко да оутврьдимь и оукрв- 
пимь наш питомїи монастирь от Поутнои, идєжє єст храмь 
оуспєнїє прєчистїЖ наша владичнца богородица и прнсно- 
дєваа Марїа (Сучава, 1473 ВО І, 181); И оутокмивш(и) 
и заплативши господство мьі вьсє вьішєпнсанноє, а аз... 
дали єсмо вьси вьішєпнсанньїи села що на СєрєтА... та єсмо 
дали вьішєписанноє нашєм(оу) свАтомоу монастири що 
на Бьістрици идєжє єст храм оуспєнїє првсвАтьгА владьі- 
чици нашєи богородици и приснодввви Марїи (Гирлов, 
1499 ВО II, 154). 
ФОРМИ: род. одн.. владьічици 1 (1499 ВО II, 154); 

вл(д)чицА, ! вл(д)чцЖ 3 (1443 ПГСММ; ДГСПМН; 1446 
Я 154); владнчица, вл(д)чца 2 (1473 ВО І, 181; 1488 
ДГСПМ); дав. одн. владьгчицн, вл(д)чици, вл(д)чцн 12 
(1462 ВО І, 70; 1475 ВО І. 203; 1476 ВО І, 211, 215; 1488 
ВО І, 347; 1490 ВО І, 419, 436; ДГСХМ; 1491 ВО І, 452; 
1492 В О І, 509—510); владьічицє 1 .(1491 ВО І, 473); вла(дї)- 
чицє 1 (1458 МіН. Оос. 121); владичицєи 1 (1491 ВО І, 
464). 

*ВЛАДОВСКИИ прикм. (І) (пор. Владь Чорньш 

у Молдавському князівстві); били дани тоти н цркви ис 

попн о(т) дєда нашєго о(т) александра... иї црко(в) владов- 
скаа ис попо(м) (Сучава, 1490 ОС 147). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. владовскаа (1490 ОС 147). 
*ВЛАДОВТ> прикм. (5): А на то вВра моА и моихь сьіно 

(!)... вВра пана оуладова (Роман, 1392 Сові. І, 8); и ещє 
єемн потвєпотвєрдили (!) нашєм(оу) монастирю оуси монас- 

тирски цигане на имв еньї владови наноуль и братїа.єго 
(Сучава, 1470 П/Я«А» 522). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. владо(в) (1453 ОІР«Ау> 503); наз. 

одн. ж. владова 2 (1403 Я5 338; 1411 Сові. І, 85); оуладова 
1 (1392 Сов і. 1. 8); наз. мн. ч. владови (1470 ОіР«А» 
522). 
Пор. ВЛАДТ>. 
* ВЛАД СЛАНЬ див. ВЛАДИСЛАВЬ. 
*ВЛАДОУЛЬ ч. (2) (особова назва, молд., пор, Владн- 

мирь або Владиславь): мьі Стєфан воєвода... знам(гннто чи¬ 
ним... ожє прїидє прАд нами... Мьгдьлинь, дочка Петра 
спьтарв... и продала... половина село на имН половина 
от Флорєщи на Полочинє... слоугам нашим Козми и бра- 
■гоу єго Владоулоу (Сучава, 1495 ВО II, 73—74). 
ФОРМИ: дав. одн. Владоулоу (1495 ВО II, 74). 
Див. ще ВЛАДЬ. 
ВЛАДЬ, ВЛАДЬ, ВЛАД ч. (191) (особова назва, пор. 

Владимирь або Владиславь): а на то ввра моА... вВра пана 
юрьА столникова и брата єго пана аньдриАіда вВра пана 
оулада дворникова (Сучава, 1393 Со5^. І, 14); мьі пань 
алєксандрь воєвода молдавскьі и наши слугьі, панове во- 
ласкьія(!), зємлАньї молдавьскьія... пань балица... пань 
владь дворникь... чинимьї знаємо оеввцєнс/му и вєлєбному 
и великому владиславу... королю польскому... слюбуємьі 
и ислюбили єсмьг... имаємьі ему вНрни бьіти (Кам’янець, 
1404 Сові. II, 625); а на то єст ввра нашєго господства вьі- 
шєписаннаго мьі етєфана воєводи, и ввра прВвьзлюблєн- 
наго сьіна господства ми, богдана влада (Васлуй, 1497 
Сові. 3. 223). 
ФОРМИ: наз. одн. Владь, владь, Влад 17 (1395 Сові. 

II, 612; 1404 Сові. II, 625; 1418 Сові. І, 127; 1424 Я 100; 
1441 ОВАс 34; 1445 Сові. II, 231; 1469 ВО І, 135; 1489 ВО 
І, 376; 1491 Сові. 3. 152; 1495 ВО II, 74 і т. ін.); Владь 1 
(1488 В О І, 377); род. одн. влада, влаґд) 170 (1400 Со5^. 
І, 37; 1411 0/Я«А» 439; 1424 Я 99; 1443 Сові. її, 131; 1479 
ВО 1, 222; 1483 Сові. 5. 122; 1493 ВО II, 15; 1497 Сові. 5. 
223 і т. ін.); оулада 1 (1393 Сові. І, 14); дав. одн. владови 
(1418 Сові. І. 127); знах. одн. влада (1418 Сові. І, 127). 
Див. ще *ВЛАДОУЛЬ. 
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*ВЛАДТ> ЧОРНЬІИ ч. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): били дани тоти н цркви ис попи о(т) дєда 

нашєго о(т) алєксандра... ли црко(в) и(с) попо(м) на со- 
лонди оу чорного влада (Сучава, 1490 ОС 147). 
ФОРМИ: род. одн. чорного влада, влада чорного (1490 

ОС 147). 
ВЛАДЬЇКА1, ВЛАДИКА ч. (79) (цсл. владьїка) 1. (архіє¬ 

рей) владика (56): Твій вси села, оть нась ку церкви Божой 
прьіданьїе, маеть держати господинь богомолець нашь Кли- 
ментьій, владьїка Луцкий и Острозский( Луцьк, 1322 АрхЮЗР 

І/VI, 3); а сє азь влдка ивань из луцка знаємо чиню всімь 
ажє да(л) ми г(с)дрь мои вєликьіи король митрополью га- 
лицкую (Опатів, 1398 ЗЛЕІК); тако єсмь подлугь того 

вьізнанья нсмовивши сА и зємАньї и дали єсмо влдці листь 
и нашєю пєчатью потвердили єсмь єму ажє єсть єго по ли¬ 
сини бро(д) (Погоничі, 1422 Р 98); Протож иенадобі ни- 
кому вьступати ся и еден відаеть тое село владика ормень- 
скии (Київ, 1445 ЗНТШ СХУ, 19); мьі стєфань воєво(д)... 
чинимь знаменито... понєжє... благопроизволи господ- 
ство ми... и дали єсми прАдрєчєнномоу монастирю єдинь 
монастнрь оу бонщи, гдє бьіла кєлїа влдкЖ (!) иосифова 
(Васлуй, 1446 Созі. II, 263); Тєжь паномь владьічньшь 
десятникомь не надобі вьтьі люди уступатися вь монастьір- 
скіе, а владиці Полоцкому того игумена у Пречьістой 
Пустьшской не судити... нижли которое двло будеть вла- 
дьїцв до игумена, тое судити намь посполь... владьїкою 
(Мстиславль, 1500 АСД II, № 3). 

2, господь (23); а кто бьї того не задєржаль или радиль 
на порошєнїє(!), таковьі... да є(ст) подобє(н) їюда и про- 
клАтомоу арію, и оучєстїє да имаєть сьонвми, єжє вьзьпи- 
шє на владьїка х(ст)а (Бирлад, 1435 Созі. її, 679—680); 
Сє аз раб владьїкьі моемоу исоу христа, Ио Стєфан воєвод... 
знаменито чиннм... ож... Нєгша, дочка Жоуржї и сь єи 
двтми... продали свою правою и питомоую отниноу (Су¬ 
чава, 1491 ВО І, 451). 
ФОРМИ: наз. одн. владьїка, влдка 32 (1322 АрхЮЗР 

1/УІ, 3; 1366 Р 12; 1391 Р 45; 1398 ЗЛЕЇК\ 1404 Р 69; 
1422 Р 97; 1445 АкЮЗР І, 18; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 60; 
1470 АЗ І, 65; 1490 Пам.\ 1498 АрхЮЗР 1/УІ, 1 і т. ін.); 
владика 1 (1445 ЗНТШ СХУ, 19); зам. род. гдє бьіла кєліа 
І влдкЖ І (1446 Созі. II, 263); зам. знах. вьзпиша на владьї¬ 
ка 3 (1435 Созі. II, 680; 1448 Сові. II, 366; 1457 ВО І, 5); 
род. одн. владьїкьі 12 (1462 ВО І, 70; 1476 ВО І, 211, 215, 
216; 1488 ВО І, 342, 347; ДГСВМЩ; ДГСПМ; 1489 ВО І, 
376; 1490 ВО, І, 419; ДГСХМ; 1491 ВО І, 451); владики 
П (1440—1492 АкЮЗР II, 106; 1453 Созі. II, 453; 1467 
С/7№ ІЗ; 1471 АрхЮЗР 8/111,628; 1473 ВО І, 181; 1490 ОС 
146; Нам.; 1494 АЗ І, 102; XV ст. ВОРСР 179; 1498 
АрхЮЗР 8/ІУ, 141); дав. одн. владиці 5 (1422 Р 98; 1449 
АЛМ 8; 1475 АЗ І, 71; 1500 АСД II, № 3); владьіце 2 
(1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); владиці І (1445 ЗНТШ СХУ, 19); 
влдці І (1422 Р 98); знах. одн. владику, владикЖ (1435 
Соя*. II, 682, 689; 1438 0/Я«Л» 472; 1487 ВО І, Зі І, 313; 
1499 ВО II, 448); ор. одн. владьїкою 2 (1422 Р 97; 1500 АСД 
II, № 3); уладкою І (1422 Р 98). 
ВЛАДЬІКА2, ВЛЬДИКА, ОУЛАДЬІКА ч. (9) (особова 

назва): Пис(а) Иванко (В)льдика оу Соучавв (Сучава, 
1469 ВО І, 136); А при том бьіл... пан Хвєдко Оуладьїка 
дьАк королев (Луцьк, 1487 АЗ І, 86); Ключникь киевь- 
ский Сенько Полозовичь личбу делал мне Ивашку Владьі¬ 
це у Вилни (Вільна, 1496 АЛРГ 72). 
ФОРМИ: наз. одн. Владьїка, вл(д)ка 4 (1487 АЗ І, 87, 

241; 1494—1495 АЛРГ 59; 1495 ВМБС); Оуладмка 2 
{1487 АЗ І, 85, 86); (В)льдика І (1469 ВО І, 136); дав. одн. 
Владьіце, владьїцє (1495 ВМБС; 1496 АЛРГ 72). 
ВЛАДЬЇЧШі ч. (3) (особова назва): Пнс(а) Йван Владьі- 

чин оу Соч(а)ві (Сучава, 1467 ВО І, 118): Пис(а) Иванко 
Владичин оу Соучаві (Сучава, 1469 ВО І, 135). 

ФОРМИ: наз. одн. Владичин (1467 ВО 1, 118; 1468 ВО 
I, 128; 1469 ВО І, 135). 

*ВЛАДЬІЧИНТ>1 прикм. (І) архієрейський: а на то по- 
слуси влдка ларивунь ис кри(лошаньі) пєрємьішльскии 
и печать єго... влдчнь тивунь иванько губка (Перемишль, 
1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. влдчиь (1366 Р 12), 
Див. ще * ВЛАДЬ! ЧНЬІИ. 
ВЛАДЬІЧИНЬ 2 прикм. (1): а на то послуси ивань вла- 

дьічинь зАть васко гольш Ахн(о) онисимьковьчь (б. м. н., 
1385 Я 28). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. владьічинь (1385 Р 28). 
Пор. ВЛАДЬІКА3. 
*ВЛАДЬІЧИЦА див. ВЛАДИЧИЦА. 
*ВЛАДЬІЧНЬІИ прикм. (2) (цсл. владьічьнии) архієрей¬ 

ський: и то и іщн вьзнали ажє влдчни людє слідь гоніть 
по лисичин бро(д) и оуздають тополничаномь занєжє то- 

полничанє иміють с уладкою границю (Погоничі, 1422 
Р 98); Тєжь паномь владьічньїмь десятникомь не надобі 
вь тьі люди уступатися вь монастьірскіе (Мстиславль, 
1500 АСД II. № 3). 

ФОРМИ: наз. мн. влдчни (1422 Р 98); дав. мн. владьіч- 
ньімь (1500 АСД II, № 3). 
Див. ще * ВЛАДЬІЧИНЬ1. 
ВЛАДЬ див. ВЛАДЬ. 
ВЛАД'ЙНІИ мн. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): и дали... єсми томоу свАтомоу нашємоу монастироу 
тое село на имв Владінїи на Сирєті, гдє бьіль Ориш Владь 
(Сучава, 1489 ВО І, 377). 
ФОРМИ: наз. Владінїи (1489 ЯО І, 376, 377). 
*ВЛАД'йЮЩИИ дієприкм. (1) який володіє: а (з)нати 

и(м) тимь а(р)хима(н)дрито(м) пєчє(р)скимь Ста(р)цомь и 
братїи нашєго патрїа(р)шєского благословєнїА а вєлики(х) 
Господарєй свои(х) владіющи(х) вєлики(м) княжєнїе(м) 
роускимь и кїєво(м) (б. м.н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: акт. теп. род. мн. владіющи(х) (1481 ГПМ); 
Див. ще ВОЛ ОД'ЙТИ. 
*ВЛАИКОч. (І) (особова назва, молдболг., серб. Влай- 

ко): А на то ест... в. п. Станчюла, в. п. Бланка, оуика на¬ 
шєго... и віра вьсіх боярь наших молдавскмх (Сучава, 
1467 ВО І, 117—118). 
ФОРМИ: род. одн. Бланка (1467 ВО І, 117). 
Див. ще ВЛАИКОУЛ. 
ВЛАИКОУЛ, ВЛАИКОУЛЬ ч. (103) (особова назва, 

молд., пор. болг., серб. Влайко): А на то єст... ві¬ 
ра и доуша пана Козма Шандровича... в. и д. п. 
Влаикоула паркалаба... віра и доуша всіхь боАр на¬ 
ших молдавскьіх (Баків, 1457 ВО II, 258); А на то єст 
велика а мартоурїА сам господства ми вьішєписанньї 
Стєфан воєвода и наши бояри на имі: пан Маноило, 
и пан Станчюл, пан Влаикоул... и иньї наши бояри (Доль- 
ний Торг, 1466 ВО І, 113); печать пана доуми влаикоул 
(Сучава, 1499 ВО II, 444). 
ФОРМИ: наз. одн. Влаикоул, Влаикоуль, \У1аікШ 31 

(1459 ВО І, 32; 1461 ВО І, 45; 1463 ВО 1, 74; 1467 ВО І, 
123; 1469 ВО І, 138; 1472 Со5*. 5. 88; 1476 ВО І, 209; 1480 
ВО І, 241 і т. ін.); ! Блайкоул І (1472 ВО І, 172); зам. 
род. печать... влаикоул 2 (1476 ВО І, 209; 1499 ВО II, 
444); род. одн. Влаикоула 68 (1457 ВО II, 258; 1460 ВБ 
II, 270; 1464 Созі. 3. 59; 1465 П/Я«А» 518; 1470 ВО І, 148; 
1472 ВО І, 177; 1475 ВО І, 203; 1478 ВО І, 219; 1480 ВО 
І, 243; 1482 ВО І, 263; 1483 ВО І, 270; 1484 ВО І, 277 
і т. ін.); Влаикола 1 (1468 ВО І, 126). 
Див. ще *ВЛАИКО. 
* ВЛАИКОУЛОВИЧ (2) (особова назва, молд., болг., серб. 

Влайко): Мьі боярє зємли молдавскои, рада господарі 
нашєго Стєфана воєводьг: Іон Тьоутоул логофєт, Доума 
Влаик<оул>ович паркалаб... и иньїи боярє що при том 
бьіли (Сучава, 1499 ВО II, 443—444). 
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ФОРМИ: наз. одн. Влаик<оул)овнч 1 (1499 ВО II, 444); 
1 Клаикоулович 1 (1499 В О II, 425). 
ВЛАИКОУЛЬ див. ВЛАИКОУЛ. 
ВЛАКОИ ч, (!) (особова назва): а тому свбдьци пань 

миколаи спичникь... пань влакои драгомирєцькии (Галич, 
1424 Р 106). 
ФОРМИ: наз. одн. влакои (1424 Р 106). 
*ВЛАСНОСТЬ ж. (1) (стч. уіазпозі, ста. ш1о5(і)по5с) 

(належність кому чого з правом повного розпорядження) 
власність: а тоє вьіше писанноє (в ориг. вьгшє писанного. 
~ Прим, вид.) через шлах(о)тнє врожєиого кн(А)зА Кос- 
тєнтина... и зо всим правом панством и власностю <маєть> 
бити держано (Вільна, 1499 АЗ І, 118). 
ФОРМИ: ор. одн. власиостю (1499 АЗ І, П8). 
*ВЛАСНЬІИ прикм. (7) (стч. УІазіпі, стп. \у1а5Іпу) 1 .(чий 

на підставі права власності) власний (2): так н мьі, з божи- 
ои воли, их власного дБдичєваия поживами, их воли вБр- 
нші наслидованєм послоухати заоуждьі винни єсми (Сучава, 
1462 ВО II, 284); я кн(А>зь Юри Василєвич Жаславский 
внзнаваю... ижет продал єсми пану Сємєноу Олизаровичоу 
имєнє на Вольїни своє власноє (Берестя, 1466 Л5 І, 62). 

2. (свій, не чужий) власний (2): а тоє вьіше писанноє 
(в ориг. вьіше писанного.— Прим. вид.) через шлах(о>тнє 
врожєного кн(А)зА Костєнтина и теж на єго наслєдьки 
власньш и зо всим правом панством и власностю <маєть> 
бити держано... как ему и єго властньїмь наслєдкомь лє- 
пєй... взвидит сА (Вільна, 1499 АЗ І, 118); 

(зв'язане смислом з підметом, підсилювальне слово у 
знач, сам) власний (2): иіазіпоіи ргізіаіюіи осхізШізіа 
ша]еГ (Луцьк, 1388 2ЯЯ 108). 

3. справжній, правдивий (І): и волно ему вь здБшнемь 
паньствв нашомь жону пояти, и титулу вшелякого и вол- 
ности шляхецков, яко властному шляхтичови, тубьілцови, 
заживати (Луцьк, 1438 Р 141). 
ФОРМИ: род. одн. с. власного (1462 ВО\\, 284); дав. одн. ч. 

властисму (1438 Р 141); знах. одн. с. власноє (1466 АЗ І, 
62); ор. одн. ж. и4а$1по]и (1388 2РР 104, 108); дав. мн. власт¬ 
ньїмь (1499 Л5 І, 118); знах. мн. ч. власний (1499 АЗ І, 118). 
Див. ще *ВЛОСТНЬІИ. 
*ВЛАСТЄЛЬ ч. (1) володар, пан: Првстави сА Іо Вльди- 

славь воєводь в лв(т) ЦЗЦ^Г, м(с)ца Авгоу(ст) кв днь 
И сьтвори си камєнь вь дни Іо Нбгоє воєвода сьтвори Бар- 

боу(л) бань м Прьвоул дворник и сь братїам ихь, снови 
Нвгоє КраАвскьі, понєже и Вльдислав воєвода и подиг- 
ноу(л) властєли (Дял, 1455 №іс. Оос.). 
ФОРМИ: знах. мн. властєли (1455 Иіс. Оос.). 
* ВЛАСТИВІМ див. *ВЛАСНЬІИ. 
* ВЛАСТЬ ж. (2) (цсл. власть) (право підпорядковувати 

своїй волі кого або що) влада: Тьіе вси села... маеть держа¬ 
ти... а за иась и чада наша Господа Бога молити... яко 
самь оть Христа Спаса власть господинь отець владьїка 
маеть (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI * 3); а болшє того ника- 
кое власти да не имає(т) на(д) тє(м) мн(с)тьірє(м) пєчє(р)- 
скимь и прєдБльї его єпа(р)хїи а(р)хима(н)дритьі пєчє(р)- 
скоє (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: род. одн. власти (1481 ГПМ)\ знах. одн. власть 

(1322 АрхЮЗР І/VI, 3). 
*ВЛАХЇН'Ь ч. (1) (особова назва, молд., слов. влахь): 

а на то є(ст)... ввра пана (!) влахїна (Сучава, 1436 Со5^. 
І, 484—485). 
ФОРМИ: род. одн. влахїна (1436 Со5^. І, 485). 
ВЛАШИНОВЦИ мн. (2) (назва села у Волинській землі) 

Влашинці: а што матка и(а>ша дєржит отчину н(а>шу 
н села Манєв, и... Влашиновцьі (Луцьк, 1463 АЗ І, 55); 
а кн(А)г(и)ни Васильєвой Збаразкой ись с(ьі>нми ись 
єє... досталь с.А имь Вишнєвєць... а к тому... Влашинов- 
ци (Манів, 1478 А$ І, 76). 
ФОРМИ: наз. Влашиновцн (1478 АЗ І, 76); знах. Влашн- 

йовцм (1463 АЗ І, 55). 

*ВЛАШИНОВТ> прикм. (2): А хотарь томоу сєлоу на 
имб Бєркишєщєм... почєншє от блота Мьстакиноулоуи... 
чєрєзь Молдавоу оу щазоу Влашиновоу, и от щаза Влаши- 
нови право до оустїа БЖлкоє (Сучава, 1473 ВО І, 183). 
ФОРМИ: род. одн. ж. Влашиновн (1473 ВО І, 183); 

знах. одн. ж. Влашиновоу (1473 В О І, 183). 
Пор. ВЛАШИНЬ. 

ВЛАШИНЬ, ВЛАШИНЬ ч. (15) (особова назва, молд., 
слов. влахь ): а на то є(ст)... вБра пана влашина спьтарБ... 
и вБра всбхь боАрь наши(х) (Сучава, 1435 Созі. І, 424); 
И оуставшє наши слоуги Влашинь и нєпот єго Чокан 
та заплатили оуси тотьі вишєписанїи пинбзи... оу роукьі 
слоузБ нашємоу Косте Орьшь (Сучава, 1495 ВО II, 78). 
ФОРМИ: наз. одн. Влашинь^ Влашинь (1443 Созі. II, 

160; 1452 АкЮЗР І, 21; 1495 ВО II, 78, 248); род. одн. 
влашина (1435 Со5^. І, 424; 1437 Созі. І, 530; 1438 0/Р«Л» 
472; 1452 Созі. II, 426, 432; 1453 Со5*. II, 454); дав. одн. 
Влашиноу (1493 ВО II, 14; 1495 ВО II, 78). 
Див. ще *ВАЛАШИНЬ, ВОЛОШИНЬ. 
ВЛЕВО, ВЬЛЕВО, УЛЕВО присл. (10) уліво, наліво: 

а покинувьши гостинець Колковьский, взяти вь лево го- 
стинцемь до Жьідичьіна (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/IV, 2); 
а одь Сиквьі дольїньї, до Мьіскова горба, н з Мьіскова гор¬ 
ба до потоку и дольїньї Бучачной — усе у лево грунть 
до Почапьшець (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 

*ВЛИцА див. ОУЛИЦА. 
ВЛОДАРЬ ч. (1) (стп. ийосІагг) управитель маєтку ко¬ 

роля або феодала: Бартолть жалова(л) на Ондрея и(ж) 
ємоу сєножать покоси(л), а Ондрен вьізналь але рєкль и(ж) 
коупиль во єго владарА и заплати(л) а то(т) влодарь 
оумерль (XV ст. ВС ЗІ). 
ФОРМИ: наз. одн. влодарь (XV ст. ВС 31). 
Див. ще ВЛАДАРЬ. 
ВЛОДЄКЬ ч. (1) (особова назва): а свєдци цнии панове 

па(н) глБбь романовскьш... алєксандро лєдАнскьш влодєкь 
воєвода лвовскьш (Львів, 1412 Я 81). 
ФОРМИ: наз. одн. влодєкь (1412 Р 81). 

* ВЛОДИМЕРСКИИ прикм. (1): И мьі великий князь 
Швьідригайло Олкгердовичь, сее осмотриль у светомь 
евангелиеи Влодимерское церкви тьіе залисьі и обьіскали 
есмо сь нашою княгинею... которое какь бьіло село и зем- 
ли... приданьї святой церкви Володимерской епископии, 
подлугь записовь продка нашого, опять церкви Божей 
потвердили есмо (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1ЛЧ, 8). 
ФОРМИ: род. одн. ж. Влодимерское (1444 АрхЮЗР 

ЇМ, 8). 
Див. ще ВОЛОДИМИРСКИИ. 
*ВЛОДИСЛАВОВЬ прикм. (2): мьі Стєфан, воєвода... 

знакомито чинимь... яко хотА... памАти... прєдкоув на¬ 
ших... наслидова(ти), и тиж их вБрьі, пилнои заслоугьі 
коу наияснБишои з божиои памАти наияснАиших кнАжат 
н панов кролюв полскьіхь, на нмБ коу наияснБишємоу и 
коу наивьішшємоу паноу Влодславовоу отцю и дроугомоу 
пана Влодиславовоу, сьіноу єго, кролюмь полскимь... 
ПОСВБДЧИТИ и потвердити... так и мьі... их ВОЛИ ВБрНЬІМ 
наслидованєм послоухати заоуждьі винни єсми (Сучава, 
1462 ВО II, 283—284). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. Влодиславовоу І (1462 ВО II, 283); 

Влодславовоу І (1462 В О II, 283). 
Пор, ВЛОДИСЛАВТ). 
ВЛОДИСЛАВ'Ь ч. (34) (стп. \\г1оЙ2Із1а\У( \¥1осНа\у) 

Владислав: Влодиславу божьєи млти коро(л) полско(м) 
(Луцьк, 1388 Я 42); господар А нашєго милостивого, королА 
влодислава єго приказаньємь то єсмьі вчинили (Перемишль, 
1390 Я 175); А ивашко... знаємо чиню... ажє Еєлєбньш 
г(с)дрь, влодиславь, из божьєи мл(с)ти кроль пол(с)ки и 
вєлєбньш кнА(з), витовть литов(с>ки, смиловали(с) надо 
мною, принАли суть мене собБ слугою (Берестя, 1400 Со5?. 
її, 619); А далєи слюбоуєм. иж вьсБ... обвезанА... прєд» 
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ков наших воєвод молдавскьіх... которьім сБ промБноун- 
номоу (!) Владславоу кролю полскомоу и дроугомоу Влод- 
славоу сьіноу єго записал се и обвєзал се... с полностию 
здержим и заховамо (Сучава, 1462 ВО II. 285). 
ФОРМИ: наз. одн. влодиславь, Влодисла(в), вло(д)славт> 

(1388 Р 36; 1394 Р 53; 1395 Собі. II, 610, 612; 1400 Собі. 
II, 619; 1404 Р 70; 1415 Р 86; 1433 Р 120, 122, 124); род. 
одн. влодислава (1390 Р 175; 1395 Собі. II, 610, 611; 1400 
Р 62; 1401 Р 64; XV ст. СЯ 9; 1402 Собі. II, 623); дав. одн. 
Влодиславу, вло(д)слазу, влодиславоу 9 (1388 Р 42; Зі 
678; 1393 Р 51; 1402 Сазі. II, 621, 623; 1404 Р 70; 1434 Собі. 

II, 664); вло(д)славови, влодиславови 4 (1393 Собі. II, 
607; 1433 Р 121; 1434 Собі. її, 663, 664); Влодславоу 2 
(1462 В О II, 285); о о. одн. вло(д)славом'ь, влодиславом'ь 
(1404 Р 70; 1433 Р 123). 
Див. ще ВЛАДИСЛАВЬ, ВОЛОДИСЛАВЬ. _ 
ВЛОДКОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): А па(н) птрь влод¬ 

ковичь двдичь схарбиновскии староста галицкии сведчю 

и познава(м)ь... ажє миха(л) грабовєцкии а па(н) птрашь 
пиликовичь просили кролА о границю промєжи грабовцА 
а тисмАнча(н)ь (Галич, 1404 Р 67—68); а мьі слюбоуємь 
ему при нашєи вБрБ заплатити безь никоторое о(т)волокьі 

о(т) сєго велика дни за два рокьі яко бьіли есмьі послали 
нашего посла пана пєтра влодкови(ч) старосту теребовль- 
ско(г) подьстольє(г) судомирьско(г) до александра воево(д) 
(б. м. н., 1411 Р 77). 
ФОРМИ: наз. одн. влодковичь (1404 Р 67); знак. одн. 

влодкови(ч) (1411 Р 77). 
*ВЛОДСЛАВОВЬ див. *ВЛОДИСЛАВОВЬ. 
* ВЛОДСЛАВЬ див. ВЛОДИСЛАВЬ. 
*ВЛОДЬІКА ч. (1) (особова назва): Што король е. м. во- 

лости даваль боярамь Житомирскимь вь КлодовБ, апрБль 
2 дн., нндикгь 5 ... ВлодьїцБ Попковичу волость Жолвяжь 
(б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9). 
ФОРМИ: дав. одн. Влодьіціі (1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ ,9). 
*ВЛОЖЄНЬІИ див. ОУЛОЖИТИ. 
*>УІ-02УТУ 81А дієсл. док. (І) (в що) (вмішатися) 

втрутитися: Такіо паш ІгиОпо регешігуіа іа і \ма52аЬ 
тіїозі; га!о\уа1і, зуіу Ьу іезіо пат \у іот пе сгупііі, ігЬу 
пат регетігуіе з піт беггаї, хапіаг пе сгоЬо сііа іезто 
іо лусхупііі і \у 1о зіа ^Іохуіі, піг \уігу 61а СЬгезІуіапзкоіе 
і \мазгоіе 61а зоготоіу, зхіо \мав зоготоіуі (Липнишки, 
1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. віа мгіогуїі (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 

141). 
*ВЛОСТНЬІИ прикм. (6) (стп. \уїо$1пу) (чий на під- 

ставі права власності) власний: а про лБпшую справєдли- 
вость и свєдотство пєчат свою влостную завБсили <єсмо> 
к сему н<а>шому листу (Володимир, 1470 АЗ І, 65); Янь ... 
рє(к) ЗБ своее зь влостноє бчольї мед нєсь до своего домоу 
(XV ст. ВС 19); жаловали на(м) погорє(л)скии на нєго, 
што(ж) о(т)нА(л) в ни(х) зє(м)лю и(х) влостную (Вільна, 
1495 ВМЗД). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. влостного (XV ст. ВС 23 зв.); 

род. одн. ж. влостноє (XV ст. ВС 19); знах. одн. ж. влост¬ 
ную (1470 АЗ І, 65; 1487 АЗ І, 240; 1495 ВМЗД)‘ місц. 
одн. ж. оу ївлоустеноуи (1462 ВБ II, 284). 
Див. ще * ВЛАСНИМ 1. 
*ВЛОСТОВСКИИ ч. (1) (особова назва): а паки бихомь 

тако не задержали, яко сА єсмо записали на то(м) сниму, 
прї наши(х) пановь ... при паноу андровашу, воєводи по- 
долскомоу, старости самборскомоу, и при пану влостов- 
скомоу, старости подолскомоу... що бьіхо(м) били осажєни 
нашєи чти (Бирлад, 1435 Собі. II, 679). 
ФОРМИ: місц. одн. при влостовскомоу (1435 Собі. II, 

679). 
*влость ж. (І) {стп. ’МІозс) (територіально-адміні- 

стративна одиниця) волость: Мьі ... вьізнавамьі ... иже 
лопатить ива(н) юриєвь синь ись єго братиєю посполною 

рукою позвали суть яна бБлєцко(г) о дБдину о бБлку лє- 
жАчию оу влости оу лвовскои (Львів, 1421 Р 93). 
ФОРМИ: місц. одн. оу влости (1421 Р 93). 
Див. ще ВОЛОСТЬ І. 
ВЛОЦЛАВСКИИ прикм. (2) (пор. \У1ог1з1а\у, \УІосїа- 

^ек у Польщі): Мьі воицєхь з бжиєи мл(с)ти ярцибискупь 
гнЕздєнскии ... бискуповє влодиславь вибраний ку бм- 
скупству влоцлавскому миколаи з михалова... яранги з 
брудцова влоцлавскии... слюбуємьі и записуємьі сА стєцку 
воєводЕ зємлЕ молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. влоцлавскии (1433 Р 122); дав. 

одн. с. влоцлавскому (1433 Р 122). 
і ВЛОУСТЄНОУЙ <ВЛОСТНОИ> (І): Тиж... слюбоуєм... 

Казимироу кролю... противко каждомоу нєприатєлєви их 
пристати и помагати, оу влоустєноуи парсоунБ (Сучава, 
1462 Ви її, 284). 
Див. *ВЛОСТНЬІИ. 
*ВЛОУСЬ див. *ОУЛОУСЬ. 
*ВЛЧА див. ВЛЬЧА. 
*ВЛЬДЄСКУЛЬ ч. (1) (особова назва, молд., пор. слов. 

владати): мьі стєфань воєвода... чииимь знаменито... ожє 
тоть истиньї слуга нанть тадорь вльдєску(л) слоужиль нами 
право и вЕрно (Сучава, 1443 Собі. II, 140—141). 
ФОРМИ: наз. одн. вльдєску(л) (1443 Собі. II, 141). 
ВЛЬДЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тБмь ми видбвшє єго правово) и вЕрною службою 
до на(с) ...дали єсми єм(у)... єго очину село на сєрєтБ, 
на имА вльдещи (Сучава, 1443 Собі. II, 141). 
ФОРМИ: наз. вльдєщи (1443 Собі. II 141). 
ВЛЬДИКА див. ВЛАДЬЇКА 2. 
ВЛЬДИСЛАВ див. ВЛАДИСЛАВЬ. 
ВЛЬДИСЛАВЬ див. ВЛАДИСЛАВЬ. 
*ВЛЬКАНОВЬ прикм. (2) <^> к р ь н и ц я В л ь к а ■ 

нова див. КРЬНИЦА. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Вльканова (1475 ВО І, 

206). 
*ВЛЬКАНЬ ч. (1) (назва джерела): и такожь дали єсми 

ємоу и дроугоє село по(д) ботнЕми подли влькана (Нямц, 
1443 Собі. II, 120). 
ФОРМИ: род. одн. влькана (1443 Собі. II, 120). 
ВЛЬКСАНЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): и привилїє от Александра воєводі дБда на- 
шєго еще єсмо имь дали що на тоти села ... на имб Бира- 
вичєщи ... и Вльксанєщи (Гирлов, 1499 ВО II, 162). 
ФОРМИ: наз. ВлБксанєїци (1499 ВО II, 162). 
Див. ще * ВЛЬКСАНОВО. 
* ВЛЬКСАНОВО с. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): и дали господствоу мьі пєіь сель... три на Бист- 
рици, вишє Бакова: село Бираиио, и село Вльксаново 
и село Маноуилєщи (Ясси, 1500 ВО II, 173). 
ФОРМИ: знах. одн. Вльксаново (1500 ВО II, 173). 
Див. ще ВЛЬКСАНЄЩИ. 
ВЛЬСЬНЄЩШ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): ми стєфа(н) воєво(д)а... знамєнїто чини(м)... 

ожє... дали н потвердили єсми томоу стомоу монастироу 
села, оу нашєи зємли мо(л)давскои, на имБ сєло(м)... 
вльсьнєщїи по вишє о(т) баковЕ ... и лоукьчєщїи (Сучава, 
1462 Собі. О. 10). 
ФОРМИ: наз. вльсьнєщін (1462 Собі. О. 10). 

*вльховєцкии прикм. (1): билн данн тоти н цркви 

ис попи о(т) дєда нашего... лз црко(в) ис попо(м) вльхо- 
вєцка (Сучава, 1490 ОС 147). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. вльховєцка (1490 ОС 147). 
Пор. ВЛЬХОВЄЦЬ. 
ВЛЬХОВЄЦЬ ч. (1) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві) Волховець: били данн тоти н цркви ис попи о(т) 

дєда нашего ... лз црко(в) и(с) попо(м) на вльховєць (Су¬ 
чава, 1490 ОС 147). 
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ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. на вльховєць (1490 ОС 
147). 
ВЛЬЧА, ВЬІЛЧА, ВИЛЧА, ВИЛЧА ч. (100) (особова 

назва, молд., слое, влькь): А ивашко, снь пєтровь, дБди(ч) 
валаски, и па(н) вилчА поручАємь и виручили єсмо оу на- 
шего господар А оу вєлєбного кролА пол(с)кого, романа 
(Берестя, 1400 Сові. II, 617); мьі стєфан воєвода... знаме¬ 
нито чиним... ожє прїидоша прАд нами... и жаловали нам, 
ажє привилїе вєликоє, що имал вльча батьрєскоула от 
дБда нашєго... на своє отникоу, село на имв батьрєщїи... 
онн загоубили (Сучава, 1493 Сові. 5. 175). 
ФОРМИ: наз. одн. вльча 4 (1428 Сові. І, 206; 1476 ВО 

I, 209; 1479 ВО І, 228; 1493 Сові. 5. 175); вьілчА 3 (1433 
Сові. II; 650; 1434 Сові. II, 665, 670); вилчА 2 (1400 Сові. 
II, 617; 1421 Сов і. І, 141); вилча 1 (1436 Сові. II, 701); 
зам. род. вьра пана вльча З (1414 Сові. І, 112; 1428 Сові. 
І, 221; 1438 Сові. II, 26); вьра пана вилча 1 (1425 Сові. 
I, 169); вБра пана вльчА 1 (1415 Сові. І, 122); вБра пана 
вьілчА 1 (1407 Сові. І, 57); род. одн. вльчи, вльчи, влчи 
41 (1409 Сові. 1, 65; 1414 !)/#«Л» 441; 1428 Сові. І, 202; 
1431 Сові. І, 318; 1433 Сові. І, 359; 1438 Сові. II, 7; 1476 
ВО І, 209; 1488 ВО І, 345; 1493 Сові. 5. 175 і т. ін.); вьшчи 
24 (1422 ОІн 35; 1432 Сові. ї, 331; 1434 ШД«Л» 463; 1436 
Сові. 1, 468; 1435—1436 Сові. 1, 494; 1437 Сові. І, 536; 
1438ОЩ«А» 472; 1439 Сові. II, 46; 1475 ВО І, 206 і т. ін.); 
вилчи 7 (1425 Сові. І, 173; 1428 Сові. 1, 228; 1435 Сові. 
II, 679; 1436 Сові. І, 455, 481, 484; 1437 Сові. І, 515); Вьілчб 
6(1436 ВАМ 29, 33; Сові. І, 444, 450, 460; 1437 Мік. 203); 
вл'ьч'Ь 5 (1435 Сові. І, 403; МЗФ; 1436 Ь//^«Л» 469; Сові. 
І, 473, 476); ор. одн. вилчєю (1400 Сові. II, 619). 
Див. ще *ВИЛЧУ. 
ВЛЬЧИН прикм. (7): и на то на все слюбили єсмо цб- 

лова(л) крєсгь с паномь вилчєю и пєчА(т) вилчина привБ- 
шє(н) с моєю (Берестя, 1400 Сові. II, 619); мьі стєфан воє¬ 
вода... знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... 
мароушка, сестра вльчи батьрєскоула, м братанич єи, 

негрило, снь вльчин ... и жаловали нам, ажє привилїе... 
на своє отниноу ... загоубили (Сучава, 1493 Сові. 5. 175). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. вльчин (1493 Сові. 5. 175); наз. 

одн. ж. вилчина (1400 Сові. II, 619; 1409 Сові. І, 70; 1411 
439; Сові. І, 95); Вьілчина 1 (14П Мік. АІЬ.); 

вльчина І (1493 Сові. 5. 176). 
Пор. ВЛЬЧА. 
ВЛ'бКЬ ч. (1) (особова назва): мьі илїа воєво(д),.. зна¬ 

менито чини(м)... ожє... дали єсми ємоу оу нашєи зємли 
оу молдавскои села... на имА балосинєщи... и на краковБ 
гдє бьі(л) са(с) да(н) и да(н) влБкь (Сучава, 1442 Сові. II, 
93). 
ФОРМИ: наз. одн. влБкь (1442 Сові. II, 93). 
*ВЛГБЧИ СА дієсл. недок. (1) тривати, продовжуватися: 

и дадо(х) его п(о)поу никїтБ да слоужи(ть) вь нє(м) до 
живота своєго н по сьмрьти єго да є(ст) дБца(м) єго остав- 
ши жє ДБца(х) да є(ст) вноучАто(м) єго и прБвноучАтомь 
дондєжє сА ВЛБЧЄ(ть) СБмА є(г) и корєнь (б. м. н., 1401 
ЗКЄ). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. сА влБчє(ть) (1401 ЗКЄ). 
•ВМЕРТИ див. *ОУМЄРТИ. 
•ВМЕШКАТИ дієсл. недок. (1) (стп. отпіезгкас) (з за¬ 

перечною часткою) затримуватися: а записала есми по 
души его князя небощика... кь манастьіру Светого Спаса 
вь Кобрьіню село Корчичи... ижь бьд кождого дня не вмеш- 
кала Божая служба (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ж. бьі... не «мешкала 

(1401 АкВАК III, 2). 
ВНИЗ прийм. (1) (з род.) (виражає просторові відно¬ 

шення — вказує на напрям дії) вниз, наниз (чим, по чому): 
а черезь тую Бучачную, вниз Ровця, припровадить нась 
пань Ярмола до дольїньї, где указаль по той сторони тьіль- 
ко грунть Почапьшскій (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 

В НИЗЬ присл. (1) вниз, наниз: Онл поставила бо Ар, 
моужей многих, которьш перед нами повєдили: Вєдаєм 
гораздо в границах и в соусєцствє по рєкоу Зєлвоу к Де- 
рєчиноу в низь и в верх и тоє поле Малєєвскоє розьроблєно 
(Луконипя, 1478 А5 III, 17). 
ВНИМАТИ дієсл. недок. (1) (кого від чого) (не давати 

зробити що) стримувати, здержувати: а пакь ли бьі нашь 
г(с)подарь ньінБшнии и потомь будушчии што бьі мьіслили, 
а любо хотБли починати противь г(с)подарА кролА коруньї 
пол(с)коБ, тогдьі мьі имамьі нашихь г(с)подарии о(т) того 
внимати и нє дати имь и бронити (Сучава, 1395 Сові. II, 
613). 
ФОРМИ: інф. внимати (1395 Сові. II, 613). 
В НОЧИ, ОУНОЧІ присл. (6) уночі: Нагло(д) кмє(т) 

жалова(л) на сво(и) сЖсє(ди) ижь ємоу в ночи конь укра- 
дє(н) (XV ст. ВС 22 зв.). 

ВНОУК див. ОУНОУК. 
ВНОУКА див. ОУНОУКА. 
ВНУКЬ див. ОУНОУК- 
*ВНУЧА див. *ОУНОУЧА. 
ВНУЧКО ч. (1) (особова назва): мьі стєфань воєво(д)... 

чинимь знаменито... ажє єсмо оумолвили и с прє(д)рєчє- 
ньши паньї и с коруньї по(л)скоА, которьшжє сА иснимали 
с нами, оу сєрєтА, на имБ, пань янь с чижева... пань внуч¬ 
ко с коутнА (Серет, 1445 Сові. II, 728—729). 
ФОРМИ: наз. одн. внучко (1445 Сові. II, 729Ї. 
*ВНОУЧА див. *ОУНОУЧА. 
ВО див. ВЬ. 
ВОЕЄЛ див. ОЕЄЛ. 
*ВОВЕДЕНІЕ с. (2) 0 Воведен іе Богороди- 

ц и (2) (назва релігійного свята, також календарна дата) 
введення богородиці: а писань у Печерскомь монастьірБ 
мБсяца ноемврія 21 на Воведеніе Богородица (!) вь лБто 
6906: индикта 5 вь втокь (!) (Київ, 1398 ДГПМ). 
ФОРМИ: знак. одн. Воведеніе (1398 ДГПМ). 
*ВОВЄСЬ див. *ОВЄСЬ. 
! ВОВЛКОВЛЯНИНЬ див. ВОЛКОВЯНИНЬ. 
*ВОВРУЧИИ див. *ВРУЧИИ. 
! ВОГ (ВАГУ) (1): А коли(ж) оу жалоба(х) оу правєд- 

лива(г) соу(д) нє иєть гнєвь о правдоу имєєть соу(д) како 
во(г) (!) имєти в роуцє... а сказанїя бьі чиниль справедливо 
(XV ст. ВС 33 зв.). 
Див. ВАГА. 
! ВОГДАНОВИЧЬ див. БОГДАНОВИЧ. 
ВОДА ж. (35) 1. (перев. у множині) водні угіддя (16): 

а даємь и дали єсмо со всбми оужитки с лєсомь, сь дубро¬ 
вами, с водою, и сь збмлєю и ставьі (Краків, 1394 Р 54); 
а тия села дадошє прБ(д) нами и на наше вБ(данїє) испо- 
лємь и сь лБсомь и сь водою и сь вьсбмь прижитко(м) 
да боудоуть манастироу (Сігет, 1404 ГМ); а та(к) оузда(л) 
Ако самь имб(л) и с полємь и зємєлєю (!) и с луками и с 
водами и с рБками и с луги и сгаи и с лБсн и с дубровами 
и со вєсбми (!) оужнтьки што нининб (1) су(т) (Галич, 1418 
Р 89); а имбєть ленько заруби(ч) тьіє села держати вбчно 
нєпорушо (!) Со всимь што к тьі(м) сєломь прислушаєть 
С полми с нївами сь сєножатми сь водами с рєками с 
крмницАми... и со всими оуходн и приходні (Житомир, 

1433 Р 126—127); мьі кнгииьі олєкса(н)доваА (!) наста(с)я 

киє(в)скаА ... придали єсмо оу до(м) Стьія тр(о)ци к мана- 
стирю Сєргиєвоу, двБ волости наши(х)... сь зємлАми и(з) 
водами. С озєрьі и с рБкамьі, и с рБчками и С потоки и(з) 
бобровими Гоньї (Київ, 1459 Р 174); продал есми своє 
имбнье отьчистое и дедичное Подгайцн у В о л оди мере комь 
повете своєю доброю волею... пану Василю Хребьтовнчу... 
с полми, и сєножатми, и с гаєм, и с дубровою, и с водами, 
н с потоки (Володимир, 1498 АрхІОЗР 8/IV, 141). 

2. (річка, потік) вода (12): а хота(р)... до ди(л) нєг(рє)- 
щє(м) оу могилоу та о(т) толБ на край ли(с)а... та до води 
<оу ал>бина (Сучава, 1428 Сові. І, 224); А хотарь тим бьі- 
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шєписаниимь трем, сєламь по водоу Добровєцом долоу до 
оусти Коуцитнои, та пакь по водоу Коуцитнои гори до 
хотара Ромашкова (Гирлов, 1499 ВО II, 163). 

3. (вміст водоймища) вода (2): но коли пань дробьішь 
ставь завить (!) но покоуль вода сА взольєть, пото(л) пань 
дробьі(ш) маеть сЬножЬтимн своими о(т)мьнитн волбьірев- 
дє(м), какь бьіло за отца моєго при витовтБ (Острог, 1458 
ОЖДМ); коли кн<А)зю Семену спустити вьішнїй ставь, 
а в тотже час кн<А)зю Василью спустити свой ставь ниж¬ 
ній обадва ставьі в одинь час спустити и в одинь час за¬ 
ставити, длА того абьі не бьіло шкодьі кнАзю Семену, штобьі 
гораздо вода сьшла ловити рьібьі (Луцьк, 1463 АЗ І, 
55); 
водою (1) водним шляхом, водою: На Мощєницьі не 

кадобе Вь Степани одь верхового а одь пВіпего не надобе, 
коли водою провадять (Стенань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 
9); п о в о д Ь (4) водним шляхом, по воді: и по той сто¬ 
рони ставоу да оучинить жерствило, и о(т) ста(в) доловь 
проуто(мь), о(т) оу(сєи) трь<го>вли, да е(ст) имь вьсє 
тоє мьіто н по води и по соу(х) (Сучава, 1448 Сові. II, 324); 
яко да оутврьдим црьковь... и сь оусими озерами и гьір- 
лами и озєрками, и от Чєрлєного Кєшєнєва до дил Загор¬ 
ни... и сь митом и по соухоу и по води (Дольний Торг, 
1458 ВО І, 8). 
ФОРМИ: наз. одн. вода (1458 ОЖДМ; 1463 АЗ І, 54, 

55; 1470 ОІР^А» 522); род. одн. води І (1428 Сові. І, 224); 
водьі І (1446 Сові. II, 270); дав одн. вод-Б (1448 Сові. II, 
324; 1458 ВО І, 8); знах. одн. водоу (1433 Сові. І, 359; 
1453 Сові. II, 445; 1499 ВО II, 163); ор. одн. водою (1394 
Р 54; 1404 ГМ; 1446 Сові. II, 270; 1493 ВО II, 6; 2-а пол. 
XV ст. АЛМ 9; 1495 ВО II, 63); місц. одн. по (на) вод-Ь 
(1429 Сов і. І, 258; 1448 Сові. II, 324; 1455 Сові. II, 531; 
1458 ВО І, 8); ор. мн. водами (1407 АрхЮЗР 8/1, 3; 1408 
АкЮЗР І, 6; 1418 Р 89; 1424 Р 100; 1433 Р 127; 1459 Р 
174; 1466 АЗ І, 60; 1467 СП № 13; 1490 Пам.; 1498 АрхЮЗР 
8/ГУ, 141). 
Див. ще ДО БРА А ВОДА. 
ВОДИТИ дієсл. недок. (3) Г> в о д ьі т и п о д в о д у 

(І) (вид натуральної повинності селян) давати підводу на 
вимогу правителя або феодала-землевласника (1): мьі Стє- 
фа(н) воєвода... знаменито чиньі(м)... оже... дали (є)сми 
се(с) на(ш) листь нашємоу монастирю... на то абн оуси 
и(х) люди... неводьіли по(д)водоу а такожє наши паркалаби 
о(т) ньмца боу(д) кто боудеть о(т) на(с) (Сучава, 1467 МіК. 
Бос. 125);бчола водити (1) диз. *БЧОЛА п ч є - 
л ьі водити (1) див. *БЧОЛА 2. 
ФОРМИ: інф. водити (1447 АрхЮЗР 8/Ц^, 10; 1498 

ЧІАФ)\ баж.-ум. сп. З ос. мн. аби водьіли (1467 МіК. Оос. 
125). 
Див. ще * ВОДИТИ СЯ- 
* водити ся дієсл. недок. (І) пас. (перед ким) розгля¬ 

датися: Мьі бискупи ... чинимьі знаємо... како ко(л) та 
рьчь... о тьіч(и)н мьсто... на многи(х) роцьхь пред на(м) 
водила(с) (Медика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. водила(с) (1404 Р 70). 
Див. ще ВОДИТИ. 
* ВОДИЧКА ' не. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): ТВМЬ мьі видьвши его правою и вЬрною слоужбоую 
до на(с)... дали... есми ємоу... воровєщи, и на ба(х)луи мє(ж) 
водичкою и мє(ж) дринжєши єдно мьсто о(т) поустини (Су¬ 
чава, 1456 МіК. 213). 
ФОРМИ: ор. одн. водичкою (1456 МіК. 213). 
ВОДЛЄ прийм. (1) (стч. уесіїе, стп. \Уе(І1е) (з род.) 

(виражає модальні відношення) відповідно (до чого, чому), 
згідно (з чим): Продал есми имєнє... с людми, с полми... 
вьінявши за трєтию част зо всихь имєней моих отчизнихь, 
вьіслужєньїхь и куплених в зємьли тутошней вольїнской 
лєжачихь водлє права посполитого и статуту великого 
князетва литовского (Володимир, 1475 АЗ І, 72). 
Див. ще ВОДЛУГ, ПОДЛЄ, ПОДЛУГЬ. 

ВОДЛУГ прийм. (4) (стп. \уесІІи£) (з род.) (виражає 
модальні відношення) відповідно (до чого, чому), згідно 
(з чим): ичпи зисі’і 5\уоіети луосііиіі оЬусга)а гешзкойо, 
гарІаШі (Луцьк, 1388 ІРЬ 105); и мьі во(д)лу(г) и(х) листу 
судового погорє(л)ски(х) же в то(м) єсмо оправили и сє(с) 
нашь листь на то и(м) дали (Вільна, 1495 ВМЗД). 
Див. ще ВОДЛЕ, ПОДЛЄ, ПОДЛУГЬ. 
*ВОДНЬІИ прикм. (6) () б Б г и в о д н ьі е (3) див. 

*БгйГ'Ь ь, потоки в о д н ьі е (3) див. *ПОТОКЬ С 
ФОРМИ: ор. мн. водньїми (1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 

13; 1446 АЗ III, 5; 1451 АрхЮЗР 8/Р/, 17; Р 156; 1452 
АкЮЗР І, 21; АрхЮЗР 8/ІУ. 61). 
ВОДОРАЦКИИ ч. (І) (особова назва): Про памет: Водо- 

рацкии вьішей дани взАл 100 судновь и судно Индикь 14 
(Вільна, 1496 АЛРГ 73). 
ФОРМИ: наз. одн. Водорацкии (1496 АЛРГ 73). 
ВОДОТЬІИНЬ ч. (1) (назва села у Київській землі) 

Водотиїв: Село водотьгинь а в томь селє дєветь слоу(г) 
ко(н)ми слоужать (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. водотьіинь (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.). 
*ВОДОХРЄЩИ мн. (1) (назва релігійного свята, також 

календарна дата) водохрещі: писань листь оу сочавь, оу 
нБдєлю, на канунь водохрщь (Сучава, 1393 Сові. II, 608). 
ФОРМИ: род. водохрщь (1393 Сові. II, 608). 
*водьінскии прикм. (7): што пе(р)во сего стоАли 

пєрє(д) нами очивисто вправє земАнє дороги(ц)кии во- 
дьі(н)ски(и) с погорє(л)скими (Вільна. 1495 ВМЗД). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. водьі(н)ски(и) (1495 ВМЗД); дав. 

одн. ч. водьі(н)скому (1495 ВМЗД); наз. мн. ч. водьі(н)- 
ски(и) (1495 ВМЗД). 

*ВОДЬІТИ див. ВОДИТИ. 
*ВОЄВАНЬІИ прикм. (1) О шкода воєванная 

див. ШКОДА. 
ФОРМИ: знах. одн. ж. воєваную (1433 Р 121). 
*ВОЄВАТИ дієсл. док. (1) (що) сплюндрувати, спусто¬ 

шити: а на(ш) господарь, кроль, о(т)поустиль намь тоть 
гнивь, що о(т)ць нашь, алєксандрь воєвода, воеваль Ко¬ 
ломию и снвти(н) (Сучава, 1435 Сові. II, 687). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. воеваль (1435 Сові. II, 687). 
ВОЄВОДА, ВОЄВОД'й ч. (1639) 1. (титул правителів 

Молдавського князівства та його синів) воєвода (1558): 
Влодиславу... кролю польскому... оус€Сєрд(є)ч(н)є (!) по- 
кланАние о(т) пєтра воєво(д) молдавьского (Сучава, 1388 
ЗЬ 678); а тижь коли бн которьіі нєприАтєль своєю силою 
облогло тото исньш гро(д) галичь тогда тото исниі воєвода 
и бра(т) єго... имають... того исного города боронити 

(Луцьк, 1388 Р 37); такжє коли ми бгь поможє(т) ку моєи 
отнинь буду господарємь и воєводою... слубую и сєи листь 
на себе даю, ажє хочютьімь лєпЬи служи(т)... кролю пол- 
(с)кому (Берестя, 1400 Сові. II, 619); мьі панове господарв 
иашєго, илїи воєводи... вьізнаваємь... колижь вєлємЖж- 
нїи нлїашь воєвода... пану владиславови, кролю по(л)- 
скомоу... голдь вьірности... оучини(л)... мьі такожє иже 
повьінни єсмьі єго воли пристати (Львів, 1436 Сові. II, 
701); а нєприАтєлА нашого ильи воєводь оу его зємли 
противь нась не держати, а намь такожь НєприАтєлА ильи 
воєводи, оу нашои зємли, противь єго не держати (Троки, 
1442 Созі. II, 719); а на то єсть вьра господствами романа 
воєводи вьішєписаннаго, и в£ра вьсьхь боАрь молдавскьіхь 
(Коломия, 1448 Сові. II, 306); Когої іеЬо МЇІ05І з і\соігпі 
ргесікі регтєуті тєоіетєоиаті, тіеіі ргуіаіеїзішо і ІиЬоц? 
(Вільна, 1494 ВО II, 388); а на то єсть ввра нашєго г(сд)ва 
вьішєписаннаго, мьі етєфана воєводи, и ввра прьвьзлюб- 
лєннаго сна г(сд)ва мьі, бог дана воєводи (Ясси, 1500 Созі. 
3. 231). 

2. (у Польському королівстві і Литовській державі на¬ 
місник короля або великого князя) воєвода (81): оучинит(ь) 

которьш добрий члвкь кривду, любо воєвода а любо 
пань оучинити неправу ис нимь (б. м. н., 1352 Р 6); А на 
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то послуси кнАзь юрьии глібовичь бєлзьскии пань ота 
пилєцькии староста русьскоі землі... пань воєвода лвов- 
скии блотишовскии соцкии юско (Львів, 1368 Р 16); А ргі- 
іошо Ьуіі іуіе 5\уеіко^е кпіаг Ребог шоіешоба ЇАіскік 
Ьисіисгі іоЬо сгази 2ігпопі гусеге а ЬиЬа (!) Ьоіаге г Іділ^у 
(Луцьк, 1388 £РЬ 108—109); а при томь бьіли свідци пань 
спьггокь воєвода краковьски пань Ашко тарновьскии пань 

ликоза воєвода пань гофмистрь крщнь (Краків, 1394 Р 
54); а при томь бьіли свідци пань миколаи спичникь воє¬ 
вода снАтиньскии пань гірко пань андриАшь (Коломия, 
1398 Р 57); а дасть ли ми коро(л) єго млсть и потвєрдє(т) 
(!) дєржАниє прорєчєньїхь гродовь и зьмль до моєго жи¬ 
вота и Азь нелюбую... ижь не оставлю на тьіхь городіхь 
иного воєво(д) а ни бурькрабь а никоторого старьшего 
по собі толико того которьж жь бьі присАгль вьрє(н) 
бьіти королеви (Кременець, І434 Р 131); А при томь бьіли 
добрьіе люди королевьіе бояре; Олександро Ходковичь, 
Тьшіко брать его... Данило, воєвода Грушовскій (Коб- 
ринь, 1465 ЛкВЛК III, 4); И на(д)то єщє 0є(д)ко сла(л)ся 

на пна миколая радивиловича воєводоу вилєньского каньц- 
лєра нашого (Вільна, 1499 ВФ), 
ФОРМИ: наз. одн. воєвода, воєвода, \уоіе\Уо(Іа 735 

(1352 Р 6; 1390 Р 176; 1400 Р 60; 1421 Сові. І, 141; 1443 Р 
145; 1468 ВО II, 300; 1470 ВО II. 309; 1484 ВО І, 282; 
1500 7 і т. ін.); воєво(д) 54 (1388 Р 36; 1404 Р 69; 1435 
Сові. II, 694; 1448 Сові. II, 359; 1458 ВО І, 20; 1470 ВО 
!, 140; 1479 ВО І. 223; 1486 ВО І, 289; 1491 ВО І, 451; 
1497 ОС 8 і т. ін.); воєводі І (1435 ОІН«А» 465); ск. н. 
воє(в) З (1496 ВМФКС; 1498 ГВКОО; 1499 ВФ); ! во 2 
(1495 ВК; 1499 ГОКІР); род. одн. шоіеіуосіу, воєводи 384 
(1388 1РІ 108; 1395 Сові. II, 612; 1407 Сові. І, 56; 1421 
Сові. І, 141; 1433 Сові. І, 361; 1447 Сові. II, 273; 1468 ВО 
II, 306; 1479 Сові. 8. 98; 1490 ВО І, 398; 1500 Сові. 5. 
231 і т. ін.); воєводи, воєводі 254 (1400 Сові. І, 27; 1409 
Сові. І, 65; 1428 Сові. І, 218; 1438 Сові. II, 26; 1456 ВО 
ї, 456: 1460 Сові. 5. 34; 1475 ВО І, 203; 1489 ВО І, 367; 
1494 ВО II, 37; 1500 ВО II, 175 і т. ін.); воєво(д) 78 (1388 
5Р 678; 1411 Р 77; 1432 Сові. І, 331; 1442 Сові. II, 93; 
1452 Сові. II, 759; 1468 ВО І, 126; 1472 ВО І, 177; 1490 
ДГСХМ; 1499 ВО II, 444 і т. ін.); воєводі 18 (1429 Сові. 
І, 242; 1433 Сові. І, 353; 1436 ОІН«А» 469; 1439 Сові. II, 
60; 1441 ОВАс 37; 1442 Сові. II, 719; 1443 ВАМ 41; 1448 
ДГПР; 1460 Сові. 8. 41; 1467 ВО І, 121; 1473 ВО І, 181 
і т. ін.); род. зам. наз. іо олєксандрь воєводи 2 (1400 Сові. 
I, 36; 1442 Сові. II, 87); зам. місц. при воєводи 1 (1435 Сові. 
II, 695); дав. одн. воєводі 18 (1411 Р 77; 1433 Р 125; 1435 
Сові. II, 679; 1442 Сові. II, 719; 1447—1492 ЛКБВ; 1479 
ОС 11; 1480 ОС 11; 1497 ОС 12; 1499 ВО II, 422 і т.ін.); во- 
єводє 15(1435 СозМІ, 689; 1442 Сові. II, 719; 1481 ВО II, 
358; 1487 РИБ 434; 1490 ЗХП; 1493 ОПВВ 152 зв.; ПОСВВ 
151 зв.; 1495 ВМБС; 1496 АЛРГ 72 і т. ін.); воєводи, воє¬ 
воді 6 (1435 Сові. II, 682; 1499 ВО II, 420, 422, 423); воє¬ 
вод) 3 (1388 Р 37; 1411 Р 77); воєводови І (XV ст. НРРГ); 
воєводи 1 (1435 Сов і. II. 679); ск. н. во 1 (1493 АЛРГ 56); 
зам. род. ень Стєфан воеводє (1497 О її. 8. 6); знах. одн. 
воєводоу 13 (1395 Сові. II, 610; 1402 Сові. II, 623; 1411 
Сові. II, 638; 1433 Р 125; 1436 Сові. II, 706; 1455 Сові. II, 
770; 1462 ВР II, 289; 1467 ВО II, 298; 1468 ВО II, 302; 
1499 ВО II, 422; ВФ і т. ін.); зам. ор. ! нашим воєв(о)доу 
1 (1462 ВО її, 289); ор. одн. воєводою 20 (1400 Сові. її, 
619; 1433 Р 123; 1435 Сові. II, 689; 1442 Сові. II, 718; 
1449 Сов і. II, 386; 1455 Сові. II, 228; 1462 ВО II. 289; 
1496 ОПВВД; XV ст. ВС 33 зв.; 1499 ВО II, 419 і т. ін.); 
місц. одн. при воєводі 2 (1370 Р 18; 1437 Сові. II, 709); 
при воеводє І (1496 ПСВВ); при воєводи 1 (1435 Сові. 
II, 679); наз. мн. воєводи 7 (1395 Сові. II, 610; 1433 Р 121, 
122; 1455 Сові. II, 774; XV ст. ВС 13 зв.; 1462 ВО II, 289); 
зам. род. о(т) илїаша и о(т) етєфана воєводовє 1 (1500 Сові. 8. 
234); род. мн. воєводь, воєвод, воєводь (1433 Р 121; 1434 

Сов і. II, 663; 1448 Сові. II, 734; 1455 Сові. II, 774; 1462 
ВО II, 283, 285; 1496 ПСВВ 192); дав. мн. воєводамь (1433 
Р 123, 124; 1440 АрхЮЗР І/VI, 5; 1498 ВО II, 412); знах. 
мн. воєводь (1395 Сові. II, 613); ор. мн, воєводами, ш>іе- 
жкІаті (1395 Сові. II, 613; 1494 ВО II, 387, 388; 1496 ВО 
II, 407); місц. мн. при воєво(д) (1496 ПСВВ 192 зв.). 
Дав. ще ВОЄВОДЬ. 
воєводинь прикм. (9) воєводин: мьі панове и бо Аре 

землі молдав(с)кои, па(н) михаль, бра(т) воєводинь, па(н) 
бра(т)ль пАтєду(л).,, слюбуюмь и слюбили єсми... вєлєб- 
ному кролєви. володиславу... вєрньїмь бьіти и помагати... 
противь кролА оугорьского (Сучава, 1395 Сові. II 612); 
А сє мьі пань янь боучацкии ись литвинова вьізнава(м) 
то симь листомь нашимь... ажє што коли єсми имали межи 
нами мєрзАчку и с паномь Михаиломь канцліремь Алек- 
сандра воєводиньі(м) и мн єсми пришо(д)ши прє(д) кнАгиню 
илияша воєводиноую и пре(д) и(х) паньї мо(л)давскии... 
и єсми смирилисА и сьтокмилисА (Самбір, 1459—1460 
ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); н мьі тьі(х) прьівилєю(в) на обє 

сторонє вьіслоухали и свєдєцьтва пна воєводина а пана 
юрьева (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. воєводинь (1395 Сові. II, 612; 

1443 Сові. II, 119); род. одн. ч. воєводина (1443 Сові. II, 
141); ор. одн. ч. воєводиньі(м) (1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, 
Фотокоп.); знах. одн. ж. воюводин 1 (1442 Сові. II, 419); 
! воєводиноую (1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.); наз. 
мн. ж. воєводиньї (1456 ОІД«Ау> 511); знах. мн. с. воєводина 
(1499 ВФ). 

* ВОЄВОДИЧЬ ч. (1) син воєводи: Стояли пєрє(д) 
нами очєвисто жалова(л) намь писарь нашь наместьникь 
Стоклишьски(и) Оєдько григорьєвичь на воєведича тро- 

цкого на пна о(л)брьі(х)та ма(р)тиновича кгасго(л)товича 
штожь о(н) встоупається вь єго ловьі любєцькии за нємь- 
но(м) (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: знах. одн. воєводина (1499 ВФ). 
* ВОЄВОДСТВО с. (1) Ось ст и на воєводстві 

див. СЄСТИ. 
ФОРМИ: місц. одн. на воєвод(с)тві (1395 Сові. П, 612). 
ВОЄВОДЬ, ВОЄВОДЬ ч. (54) (титул правителів Мол¬ 

давського князівства та його синів) воєвода: Печать Іо 
Олександр Воєводь Г<оспод)ин землі Молдавскої {Су¬ 
чава, І40І Я/В 45); а на то є(ст) віра нашєго гп(д)ва вьі- 
шєписа(н)наго мьі бо(г)дана воєвода (Сучава, 1451 Сові. 
II, 403); а на то є(ст) віра нашєго г(сд)ва вишєписа(н)наго. 
ми етєфана воєво(д)а (Сучава, 1500 Сові. 5. 234). 
ФОРМИ: наз. одн. Воєводь, воєводь 2 (1401 НІ Я 45; 

1455 Яіс. Оос.)\ зам. род. а на то<є(ст)> віра... Стєфана 
воєводь 2 (1451 Сові. II, 400; 1454 Сові. II, 509); род. 
одн. воєвода, воєво(д)а 46 (1428 Сові. І, 209; 1436 Сові. 
І, 468; 1458 МІН. Оос. 121; 1470 ВО І, 147; 1480 ВО І, 
241; 1486 ОС 144; 1490 ОС 148; 1493 ВО II, 15; 1500 
Сові. 8. 234 і т. ін.); воєводоу 3 (1430 Яса. 397; 1480 ВО 
І, 239); ор. одн. воєводом (1470 ВО І, 148). 
Див. ще ВОЄВОДА 1. 
ВОЄВОДІ; див. ВОЄВОДА. 
*ВОЕННЬІИ прикм. (1) військовий: а онь намь маеть... 

службу воєнную отправовати (Луцьк, 1438 Р 141). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. воєнную (1438 Р 141). 
ВОЖДЬ! див. ОУЖДЬІ. 
ВОЖИКЬ ч. (1) (особова назва): а свідкове на то... пань 

мичко кухмистрь вожикь иньїхь много бьіло при томь 
добрьіхь люди (Львів, 1399 Р 59). 
ФОРМИ: наз. одн. вожикь (1399 Р 59). 
*ВОЗДАНЇЄ с. (І) (цел. вьзданиє) юридична передача 

маєтку: а тєжь перє(д) тьімї паньї имєнїя вілїкая бьівають, 
воз(д)ано такоє воз(д)анїє иньшїи жалобьі вєликьїй имають 
бьітї вь прошєнїю книгьі зємьскьі пїсаньї (XV ст. СЯ 42 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. воз(д)анїє (XV ст. СЯ 42 зв.). 
Див. ще *ОУЗДАВАНЬЄ. 
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Пор. *В03ДАТИ. 
* ВОЗДАТИ дієсл. док. (3) (цсл. внздати) (що) юридично 

передати: мьі сказоуємь, по смрти мужьнє, жене только 
їїоно оузА(т) а остатокп всєго имє-нїя дИтємн воздасть (XV ст. 
СЯ 40). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. воздасть (XV ст. ВС 39; СЯ 

40); дієприкм. пас. мин, паз. одн. с. воз(д)ано (XV ст. СЯ 
42 зв.). 
ВОЗИТИ, ВОЗЬІТЬІ дієсл. недок. (14) І. (кого, що) 

возити (4): и тако(ж) щобьі иє давали мьіто и(х) возове, 
коли имє(т) возити ме(д) о(т) бохотина (Котнари, 1454 
Созі. II, 508); И мьі пьітали пани Михайловоє, по чомоубьі 
она оу поущоу за рекоу оуеждчала... дерево возила на 
оселене (Лукониця, 1478 АЗ III 17); абьі не платили... 
мьіто... ни от єдиной трнговли; разви которіи боудоут во¬ 
зити рибоу он абьі давал от єдноу мажоу єдноу рибоу (Бир- 
лад, 1495 ВО II, 64). 

2. (чого і без додатка) (повинність) доставляти нату¬ 
ральну данину (6): ни на мли(н) да не робить... ни вино да 
не возіть (Сучава, 1444 Сові. II, 207); Мьі Стєфан воєвода... 
чиним знаменито (в ориг. знаменитом.— Прим, вид.) оже 
тот истини (в ориг. истиних.— Прим. вид.) нашь митро¬ 
полит кир Тарасиє от Романова трнгоу даеми и дали єсми 
сес лист наш оусим єго людєм... а они да нмают от нас ве¬ 
ликою тарканство и великою слобозию... и да не даст нам 
ни илиш... ани бочки да не возАт (Сучава. 1466 ВО І, 95); 
повоза возити (1) див. *ПОВОЗТ>; п о д в о д у 

возити (1) див. * Гі ОД ВОД А. 
3. (чим) (через ріку) перевозити (2): а на перевози от 

воза, илї от немєцких илї от орменских по чєтири гроши, 
але коли имоут возити поромомь (Сучава, 1456 Собі. її, 
790); а на пєрєвозьі от воза, или от иємєцкьіх или ормєн- 
скьіх по чєтири гроши, але коли имоут возьітьі поромом 
(Сучава. 1460 ВО II, 275). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. возила (1478 Л5 III, 17); 

майб. З ос. одн. имєтн возити І (1448 Созї. II, 314); имє(т) 
возити 1 (1454 Сові. II, 508); 3 ос. мн. боудоут возити 1 
(1495 ВО II, 64); имоут возити 1 (1456 Созі. II, 790); имоут 
возьітьі І (1460 ВО 11,275); баж.-ум. сп. З ос. мн. щобьі 
возили (1448 ОІД«А» 491); нак. сп. З ос. одн. да... возАть, 
возИгь4 (1438 ОВАс 28; 1444 Созі. II, 207; 1453 Сові. II, 
492; 1458 ПГСММЦ)\ да... возАт 1 (1466 ВО 95); діє¬ 
прикм. пас. мин. наз. одн. ж. вожоиа (XV ст. С>і 40 зв.). 

*ВОЗЛЮБЛЄННЬШ див. ВЬЗЛЮБЛЄНЬІ. 
*ВОЗНЄСЄНЬЄ див. ВЬЗНЄСЄНЇЄ. 
*ВОЗНИИ прикм. (І) О Д р о у мь вознии див. 

ДРУМЬ. 
ФОРМИ: ор. одн. ч. возним (1473 ВО І, 183). 
*ВОЗНИКЛ> ч. (2) (стп. шзгпік) запряжний кінь: про- 

дал есми тоє имєнє Дажєв п(а)ну Федору Оножку Вито- 
нмзкому за двесте коп широкихн грошей монєтьі чєскоє 
и за кожух бобровьій сукномь ПОрНПрЬіЯНОМН (І) крьітьій 
и за два возиики сєрьіє (Володимир, 1475 АЗ І, 72); мьі 
оуставлАє(м) и(ж) такая нєввста имвєть изостать прТ жї- 
вотїнБ и прї винв и прї вознико(х) которьіми вожона прї 
моужи, ВЬІНАВНШИ кони оу ценє трє(х) гривень, которни(ж) 
то на дв(л) поидоуть то оудовє с тьімі двтиками (XV ст. 
СЯ 40—40 зв.). 

ФОРМИ: знах. мн. возники (1475 АЗ І, 72); місц. мн. прї 
вознико(х) (XV ст. СЯ 40 зв.). 
ВОЗОВАА ж. (1) (назва села у Волинській землі): 

Кн<А)зю Сємвну Избаразкому, брату моєму мвншому до- 
стал сА Ивачовн... а Возова А (Вишнівець, 1482 АЗ І, 80). 
ФОРМИ: наз. одн. ВозоваА (1482 АЗ І, 80). 
*ВОЗОВЬ прикм. (1) <) В о з о в ь потокь(І) (наз¬ 

ва потоку у Молдавському князівстві): И єщє емоу потвер¬ 
дили єсми село на имв Нєжєщи на Возовв потоцв, що их 
коупил от Тадора Фофьіша (Ясси, 1459 ВО І, 32). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. на ВозовВ (1459 ВИ І, 32). 

ВОЗОК ч. (1) візок: абьі не платили... мьіто... ни от еди- 
нои тр'ьговли; развв которїи боудоут возити рибоу, он 
абьі давал от єдноу мажоу єдноу рибоу, а от єдин возок 
також єдноу рибоу, дроуго ншцо (Бирлад, 1495 ВО II, 
64). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от єдин возок (1495 ВО 

II, 64). 
*ВОЗРгйТИ дієсл. док. (37) (цсл. внзьрНти) 1. (на що) 

зглянути (33): Мьі кнА(з) Федори любортови(ч) знаємо 
чиними сими нашими листоми кто коли на нь возри(т) 
или паки оусльіши(т) ажє г(с)дрь нашь король пол(с)кии... 
и єго кролєваА.., дали ми землю (Віслиця, 1393 Р 50—51); 
мьі стєфани воєвода зємлН молдав(с)кои знаємо и чиними 
сими нашими листоми, кто нань коли возрить... ажи изи 

бжьєю помочью вєлєбного кро(л) влодислава... сили єсмь 
на воєвод(с)твв зємли молдав(с)кои (Сучава, 1395 Созі. 
II, 611—612); Мьі Владислави... коро(л) пол(с)ки... чиними 
знаємо сими нашими листоми кто ко(л) на(н) возри(т) 
или па(к) оусльгши(т) ажє слуга нашь верньги па(н) ходко 
чємєрєви(ч) послужи(л) на(м) верне (Львів, 1399 Р 59); 

мьі великий кнзь швитрикгаили... чини(м) знакомито и 
даеми видати сими нашими листоми каждому доброму... 
хто на нь возрить... ижє... даеми и дали єсмотому пре(д)- 
рєчєному пану андрНю... село михлини оу луцкоми повите 
(Київ, 1433 Р 118); ми, великий княз Алєксандро... чиними 
знаменито и даеми видати сими нашими листоми кождому 
доброму хто на н воизрит... даеми и дали есмо ему имене 
у ГІеремилскомн повете (Луцьк, 1451 АрхЮЗР 8/IV, 16— 
17); Мьі пани моужьіло боучацскм... Вьізнаваеми симь на- 
шьіми листоми каждомоу... ктона(н) возри(т) или его чтоу* 
чьі оусльїшьіти и(ж)... дали єсми емоу... оу снятинн оу 
горо(д) мешканє (Снятин 1454 Р 162—163). 

2. (на що) (врахувавши що) зглянутися (4): мьі Внликии 
коро(л) влодислави... возрєвшє есмо на на (!) єго внрноую 
службу... оставлАємн и оставили есмо єго... при томи при 
вснмн што коли коупили (Краків, 1394 Р 53—54); мьі воз- 
зривши на єго верну службу... дали есмо и даеми наше село 
иадпєво (Львів, 1399 Р 59); \Уіасіі&1а\у Вогеу шііозіЬі 
коті поізкі... Сгупіегпу гпатіепШю... аге еіаіе іезто зіиге 
пазгіти сЬосіко\уі згеїо па ітіе Іегтоііпсгі па гісге Шег- 
сЬизгісге V Зтоігісгкоі \уоіозі:Ьі, шоіг2І\У52у (!) па іеЬо ^Іег- 
пиіи вгІигЬи (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 3). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. с2(І)от... ^оггїіу 1 (1395 01 

166); майб. З ос. одн. возрить 15 (1394 Р 53; 1395 Созі. 
II, 611; 1401 Р 64; 1404 Созі. II, 625; 1415 Р 86; 1433 Р 
118; 1438 Р 138; 1445 АкЮЗР І, 17; ЗНТШСХЯ7 19; 1446 
АкЮЗР І, 18 і т. ін.); возри(т) 5(1393 Р 50; 1399 Р 59; 
1404 Р 69; 1411 Р 76; 1454 Р 162); возрит 5 (1430 АрхЮЗР 
8/Р/, 7; 1437 АЗ І, 33; 1444 АЗ І, 39; 1446 АЗ І, 42; АЗ 
III, 5); возрить 3 (1402 Созі. II. 621; 1438 Р 140; 1445 
Созі. II. 728); возрить 1 (1452 АрхЮЗР 8/IV, 60); воизрит 
1 (1451 АрхЮЗР 8/ГУ, 17); №02<1гуіН 1 (1395 01 166); 
! №оуггШі 1 (1407 АрхЮЗР 8/1, 3); ! возрь 1 (1401 Р 65); 
дієприсл. перед. возрНвши 1 (1399 Р 59); ! «юіггіздзгу 1 
(1407 АрхЮЗР 8/1. 3); возрєвшє єсмо 1 (1394 Р 54). 
Див. ще *ВЗОЗР'£ТИ, *П03Р1;ТИ, *0УЗР1;ТИ. 
*ВОЗЬ ч. (76) віз (67): А іако сіаіето і сіаіезгто їети 

іїиіш пазги бісііпи па ітіе іегтоііпсгі... у 5 ріаіііі, у г 
босЬобі... у 2 туіЬот... осі когсіоко шога ро Ьго&ік, а уз 
киріесгкісЬ чьюгоиг ро 6\са Ьгозгікі (Краків, 1407 АрхЮЗР 
8/1, 3—4); Ви ХотячєвН оди накладного еозя (і) по грошу 
давать, а оди порожнего воза и оди бочеки не надобе да¬ 
вати (Степани, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9); сєго ради ни єдинь 
нашь бояри(н) или мьітни(к) да не имаю(т) нигдє позаба- 
витн монастирски возове ни оу чє(м) ни сучавски мьітници 
(Сучава, 1470 £/Р«/Ь 523); 
нвмєцкии вози (4) див. *Нг£М6ЦКИИ; о р м Б н- 

скии вози (4) див. ОРМЕНЬСКИИ; фоурманс- 
к и и вози (1) див. * ФОУРМАНСКИИ. 
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ФОРМИ: род. одн. воза, іуога 45 (1407 АрхЮЗР 8/1, 
4; 1408 Сові. II, 631; 1434 Сові. II, 668, 669, 670; 1456 
Сові. II, 789, 790; 1460 ВО II, 274 275; ОІР>«А» 515 і т. ін.); 
! возя 1 (2-а пол. XV ст. АЛМ 9); знак. одн. во(з) 1 (XV ст. 
ВС 30); зам. місц. не имаєгь заповвданьїи товарь на свои 
возь 1 (1408 Сові. II, 632); місц. одн. на вози 1 (1456 Сові. 
II, 790); на возБ і (1434 Сові. II, 669); на возьі 1 (1460 ВИ 
II, 275); наз. мн. возове 3 (1454 Сові. II, 508); вози І (1454 
Сові. II, 513); зам. род. ис ти(х) три возьі 1 (1453 ПҐОВ); 
ис ти(х) вишєпи(с)ньі(х) два возьі 1 (1454 Сові. II, 513); 
род. мн. возовь, \уо/о\у 3 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 1429 
ОіР«А» 455; 1454 Сові. II, 509); возь 2 (1408 Сові. II, 632; 
1434 Сові. II, 669); знах. ми. возьі 7 (1408 Сові. II, 632; 
1434 Сов і. II, 669; 1448 ДГПР; 1453 ПГОВ; 1456 Сові. 
II, 790; 1460 ВО II, 275); вози 3 (1446 ОІН«А» 485; 1454 
Сові. II, 513); возове 1 (1470 523); ор. мн. возьі 
(1453 ПГОВ)\ місц. мн. оу возо(х) (1454 Сові. II, 513). 
ВОЗЬІТЬІ див. ВОЗИТИ. 
ВОЙДАТОВИЧЬ, ВОЙДАТОВИЧ ч. (3) (особова назва): 

А при том бьіли рада н<а)ша: кн<А>зь Михайло Васильє- 
вич... а пан Юшко Войдатович (Луцьк, 1451 АЗ І, 44— 

45); А при томь бьіли свєтки рада наша кнзь Михайло 
васильєвич... А пань юшко войдатовичь (Луцьк, 1452Р 161). 
ФОРМИ: наз. одн. войдатовичь 2 (1451 Р 157; 1452 Р 

161); Войдатович 1 (1451 АЗ І, 45). 
ВОЙДИЛО ч. (1) (особова назва): А при том бьіли свєтки 

наша рада: архимандригь пєчєрский Аврамєй... а пань 
Пєгрь Войницкий, а пань Войдило, а пан Гринко Сурви- 
ловичь (Київ, 1437 АЗ І, 34). 
ФОРМИ: наз. одн. Войдило (1437 А5 І, 34). 
*ВОИЗР'КТИ див. *ВОЗР-бт 
ВОИКА1 ч. (2) (особова назва, молд., пор. болг. Войко): 

мьі алєксандрь воєвода... дали єсми томоу стому... мона¬ 
стирю чєлбди циганскьіи на имБ наноу(л)... воика и раду(л) 
(Сучава, 1453 ОіР«А» 503); и єіцє єсми потвєпотвєрдили 
(!) нашємоу монастирю оуси монастирски цигане на имБ 

сньї владови наноуль и братїа єго воика и михоуль и сь 
чєлб(д)ми своими (Сучава, 1470 £)/У?«Д» 522). 
ФОРМИ: наз. одн. воика 2 (1453 503; 1470 

522). 
Див. ще ВОИКО. 
ВОИКА2 ж. (1) (особова назва, молд., пор. болг. Бойка): 

Тиж єсми ємоу дали и потвердили одного циганина на имб 
Лаль, іцожє он коупиль т<ого) циганина от Воика, дочка 
пана Понича старого (Сучава, 1480 ВИ І, 243). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от Воика, дочка пана 

Понича (1480 ВО І, 243). 
ВОИКО ч. (1) (особова назва, молд.. пор. болг. Войко): 

тбмь мьі видбвши єго правоую и вБрноую слоужбоу до 
на(с)... дали и потврьдили єсмо имь оу нашєи зємли, оу 
молдавскои, села на кородБ... гдє бьі(л) войко и щєфоуль 
(Сучава, 1448 Сові. II, 323—324). 
ФОРМИ: наз. одн. войко (1448 Сові. II, 324). 
Див. ще ВОИКА1. 
ВОИКЬІИ прикм. (1) мьі Стєфан воєвода... знаменито 

чиним... о же прїидє прАд нами... слоуга наш Ивоуль, сьінь 
Воикьіи... и продал свою правоую отниноу (Гирлов, 1499 
ВО II, 160). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Воикьш (1499 ВО II, 160). 
Пор. ВОИКА1. 

*ВОИЛОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Мьі кнА(з) двдь 

дмитриєви(ч)... кгирдиви(д) бБликь снь єго сємє(н) воило- 
ви(ч) гриць с брато(м) стєпано(м)... чинимьі знамєни(т) 
всимь которьі(м) того трБба како кєдьі в то врємА коли 
кнА(з) вєлєбньш дмитрии... голдованиє... володиславу... 
королеви польскому... слюби(л) а мьі имєнємь и моча 
вши(х) зємлАнь єго... ислюбуємьі за нєго (Лучиця, 1388 Р 
38—39). 

ФОРМИ: наз. одн. воилови(ч) (1388 Р 38). 
! ВОИМУЮЧИ див. *ВЬІИМОВАТИ. 
ВОИНА1 ж. (35) війна: а имать мишь служити кролєви 

стрБльцємь на каждую воину (Перемишль, 1390 Р 176); 
А с того на(м) Имаю(т) слоужнти И наши(м) НамБстко(м) 

В. ма стрБлцєма На заволаноую воиноу яко инии зємлАнє 
слоужа(т) (Луцьк, 1445 Р 148); Пак ли бьі тот ден так на- 
мБнєнньї, нам, зємлБм нашим молдавскьім нБкотора потре* 
бизна знакомита, яко валка алибо воина с Татарьі, алибо 
инших наших нєприатєли... а то бьі... имаєт єго милость 
ден и мБсцє отложити (Сучава, 1462 ВО II, 285). 
ФОРМИ: наз. одн. воина (1462 ВО II, 285); знах. одн.вои¬ 

ноу, воину 32 (1390 Р 176; 1433 ЗНТШ ^XXVI, 140; 
1445 Р 148; 1458 ОЖДМ; бл. 1471 ЛКЗ 90 зв., 91, 92 зв.; 
XV ст. ВС 12, 27 зв.; 1488 РИБ 424 і т. ін.); во(и)н 1 
(бл. 1471 ЛКЗ 90); місц. одн. на войнє (XV ст. ВС 12). 
ЬОЙНА % ч. (2) (особова назва): А при том бьіль княз 

Михайло Сенькгушковичь... пань Война НемБричь (б. м. н., 
1476 АрхЮЗР 8/IV, 154). 
ФОРМИ: наз. одн. Война (1476 АрхЮЗР 8/ГУ, 154; 

XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27). 
* ВОИНАВА ж. (1) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): а (є)щє єсми дали ємоу на воинавБ половина село 
(!) гдє е(ст) пашко ватамань (Сучава, 1445 ОІЯ«А» 483). 
ФОРМИ: місц. одн. на воинавБ (1445 ОІП«А» 483). 
*ВОИНАВКА : ис. (1) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): тбмь мьі видбвши єго правою и вБрною службою 
до на(с)... дали єсми єму оу нашєи зємли... єдно мБсто о(т) 
пустини на воинавцБ (Сучава, 1435 Соз^. І, 402—403). 
ФОРМИ: місц. одн. на воинавцБ (1435 Со5^. І, 403). 
ВОИНЄСКОУЛ ч. (І) (особова назва, молд., слов. воина): 

мьі стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє тоть истинньї 
слоуга наш, вБрни пань ивоул воинєскоул, слоужил нам 
право и вбрно (Сучава, 1460 Сові. 8. 40—41). 
ФОРМИ: наз. одн. воинєскоул (1460 Со$^. 5. 41). 
воинєщїи мн. (1) (назва села у Молдавському князів- 

стві): тБм ми вьідБвшє єго право и вБрною слоужбо (!) 
до нас... дали и потвердили єсмьі єго правою отнина. 
село на имБ воинєщїи (Сучава, 1460 Сові. 5. 41). 
ФОРМИ: наз. воинєщїи (1460 Сові. 3. 41). 
ВОИНИКОУЛ ч. (2) (особова назва, молд.у слов. воина): 

а чєтврьтаа част от того села да ест плємєникоу их Мир чи 
Поупчелоу соурларюл, сьіноу Станин(оу), и племинники 
єго Доброиноу воиникоул (Васлуй, 1495 ВИ II. 53). 
ФОРМИ: наз. одн. воиникоул (1495 ВИ II, 53); дав. одн. 

воиникоул (1495 ВВ II, 53). 
*ВОЙНИНТ> ч. (1) (назва села у Волинській землі) Вой* 

нин: А тьіе, господар у, земяне вен тоежь оть казали и тьіхь 
всихь новинь коло рачовь, коло войнина отреклнея (Луцьк, 
1475—1480 АрхЮЗР №4, 21). 
ФОРМИ: род. одн. войнииа (1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 

21). 
ВОИНИЦКИИ ч. (4) (особова назва): Мьі бискупи мацБи 

прємьіски и офанасБи владьїка прємьіски... па(н) миколаи 
воиницки(и) па(н) твориАнь подчАши(и)... чинимьі знаємо 
симь нашимь листо(м)... како ко(л) та рБчь межи наши(м) 
г(с)дрмь кролє(м) влодиславомь пол(с)кимь с однои строям 
межи панею Адвигою отиною пнлєцкою и еи дбвкою алж- 
бБтою с другоБ строньї о волость о залБсиє... на многи(х) 
роцБхь прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69—70); 

Мьі воицєхь з бжиєи мл(с)ти ярцибискупь гнБздєнскии 
збьїкгнБвь краковскии... домарать воиницкии вАнцєнць 
сь шамотуль мєжирБцкии... слюбуємьі и записуємьі сА 
етєцку воєводБ зємлБ молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122— 
123); А при том бьіли свєтки наша рада: архимандрить 
пєчєрский Аврамєй... а пан Пєтрь Войницкий (Київ, 1437 
А8 І, 34); а при то(м) бьіли свєдоки наша рада, а па(н) мо- 
ниви(д) староста подольскии и крємєнєцкии... а па(н) я(н) 
воиницкии староста луцкии и олєскии (Луцьк. 1438 Р 138). 
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ФОРМИ: наз. одн. воиницкии, Войницкий, воиницки(и) 
(1404 Р 69; 1433 Р 122; 1437 АЗ І, 34; 1438 Р 138). 

*ВОИНЬ ч. (1) (вид повинності) військова земська служ¬ 
ба: а вживаючи того дворища не надобв ни воина ни Адо- 
вицВ платити (Казимир, п. 1349 Р 4). 
ФОРМИ: род. одн. воина (п. 1349 Р 4). 
ВОИН'ЬГОВЬ ч. (1) (особова назва, молдслов. воинвгь): 

мьі, Стєфань воєвода... чинимо знаменито... ожє тогь 
истинньїи слуга наш Микь Вомн'&говь служиль намь право 
и вбрно (Сучава, 1435 МЗФ). 
ФОРМИ: наз. одн. Воинііговь (1435 МЗФ). 
! ХУОУІШТН див. *ВОЗР^ТИ. 
! ШОПШАУ82У див. *В03Р'6ТИ. 
*ВОЙСКАі ж. (2) (болг. войска, серб, воіска) військо: 

тако слюбили нам, Стєфаноу воєводи, оборонити нас завжди 
и землю нашю землю молдавскоую от чьсарь тоурєцкого 
и от єго воиски (Гирлов, 1499 ВО II, 423). 
ФОРМИ: род. одн. воиски 1 (1499 ВО II, 423); воискє ї 

(1499 ВО II, 423). 
Див. ще *ВОИСКОС 
*ВОИСКА 2 ж. (1) війна: А пак коли оусхочєт наияснви- 

іііїи Владислав, крал оугрьскїи и чьскїи... и прєрєчєнїи 
иаияснвишїи Ян Олбрахть, крол полскїи... и оучинАт 
войска и, из божїєю помощїю, поидоут сами своими пар- 
соунамьі... на тоурєцкого чьсарЬ и на єго зємли и тогдьі 
наиясньишїи Владислав... имал бьі пройти чєрєс Басараб- 
скоую землю (Гирлов, 1499 ВО II, 423). 
ФОРМИ: знах. мн. войска (1499 ВО II, 423). 
Див. ще *ВОИСКО К 
*В0ИСК01 с. (4) військо (2): а мьі имаємь вьрно и зна¬ 

менито єго мл(с)ти слоужити и воиско єго мл(с)ти на по- 
мо(ч) давати (Хотин, 1455 Сові. II, 774); А пан наш наими- 
лостивВишїи корол и Короуна имаєт нас оборонити и остє- 
рєчи и посли своими и ороужиємь своимь и воисками свои¬ 
ми (Сучава, 1468 ВО II, 302); 
оу воискоу ходити (2) виконувати військову 

повинність: ни вино да не возАгьтотьі лю(дї)... ни оу вои¬ 
ско да нє ходА(т), николи (Сучава, 1453 Сові. II, 492); 
И дали єсмьі тьім селам вишєписанним сєс лист напгь на 
то, щобьі не платили нам дан... ни оу воискоу да нє ходить 
(Дольний Торг, 1475 ВО І, 200). 
ФОРМИ: знах. одн. воиско (1453 Сові. II, 492; 1455 

Сові. II, 774); місц. одн. оу воискоу (1475 ВО І, 200); 
ор. мн. воисками (1468 ВБ II, 302). 
Див. ще * ВОЙСКА К 
* ВОИСКО 2 с. (5) війна: да нє да(ст) тое село ни да(н), нї 

илиша, ни подводоу, ни дєснтиноу... ни вино да не возити, 
ии на воиско и ніколи да нє ходити (Сучава, 1444 Сові. 
II, 207—208); а на воиско то кто да идоу(т) тоти люди при- 
лучитсА самому г(с)вами ити на воиско тогди и тотьі лю¬ 
ди да иду(т) на воску (!) (Дольний Торг, 1458 ПГСММЦ). 
ФОРМИ: род. одн. войска (1447 Сові. її, 289); знах. одн. 

воиско 2 (1444 Сові. II, 207; 1458 ПГСММЦ); ! воску 1 (1458 
ПГСММЦ). 
Див. ще * ВОЙСКА2. 
*ВОИСЛАВИНЬ прикм. (І): мьі Стєфан воєвода... зна¬ 

менито чиним... ожє прїидоша прпд нами... Крьстина, 
дочка Воиславина, и сєстричича Крьстинина НастасїА... 
н дали господствоу мьі три села на Добровєць (Гирлов, 
1499 ВО II, 162). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Воиславина (1499 ВО її, І62). 
ВОЙТ див. ВОИГЬ. 
ВОИТЄКЬ ч. (6) (особова назва, стп. ^оііек, пор. Вои- 

твхь): тогдє воитєкь положи(л) листь па(н) тернавского 
што жь пани ядвига хмелевая сно(м) с прибко(м) уздала 
пол села сулимова воиткови по своєи дчери а по прибковє 
сєстре по алжбити (Львів, 1412 Р 8І). 
ФОРМИ: наз. одн. воитєкь 2 (1412 Р 81); ! воитє 1 (1412 

Р 81); дав. одн. воиткови (1412 Р 81); знах. одн. воитка 
(1412 Р 81); місц. одн. на воитку (1412 Р 81). 

Див. ще ВОЙТКО. 
*ВОИТЄХ див. ВОИГЬХЬ. 
*ВОИТИ дієсл. док. (2) увійти: И пани вошла вь клВть 

со мною посполу (Вільна, 1498 АЛМ 163); Ть(ж) оустав- 
лАємь хто скоимь имєеть гранїцю о л£(с) а войдь(т) чєрє(с) 
гранїцю оу лє(с), а то(т) его застанєть, має(т) оу нєго оу- 
зА(т) за пєрвоє застатьє сокироу а вь дроугоє застанЖт 
любо мАтєль а любо соукню (XV ст. ВС 37). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. вошла (1498 АЛМ 163); 

майб. З ос. одн. войдіі(т) (XV ст. ВС 37). 
ВОИТИН ч. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

и дали... єсми... монастир оу от Поутнои... оуси црькви 

и с попи... на имь цр'ькви оу Соучавскои волости... г црьков 
от Воитин с попом (Сучава, 1490 ВО І, 419). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от Воитин (1490 ВО І, 419). 
ВОЙТКО, ВОИТОКО ч. (4) (особова назва, стп. \У’о)іек, 

пор. ВоитЬхь): А при томь бьіли сввдци... пань Клементь 
Вислицкій, пань Войтко, Судомирскій судья (Судомир, 
1408 АкЮЗР І, 6); а єго бо(г) не дай аж бьі войтко с дьт- 
ками с того свьта сшєль... тогдь има хмьль прибко писа- 
ньіи положити воитковьімь ближши(м) м ко(п) а сулимовь 
имьти (Львів, 1412 Р 81); а тому свьдьци... пань фрАнє- 
цикь борєшєниць воитоко пана старостинь бра(т) никлесь 
(Галич, 1418 Р 89); А при томь бьіли могоричници: на имя 
Войтко, конюшій Волковискій, и сь сьіномь Миколаемь 
(Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106). 
ФОРМИ: наз. одн. Войтко, войтко 3 (1408 АкЮЗР І, 

6; 1412 Р 81; 1451 АкЮЗР II, 106); воитоко І (1418 Р 89). 
Див. ще ВОИТЄКЬ. 
*войтковь прикм. (3): а єго бо(г) нє дай аж бьі воит- 

ко с дьтками с того свьта сшєль... тогдь има хмВль прибко 

писаньїи положити воитковьімь ближши(м) м ко(п) а сули¬ 
мовь имбти (Львів, 1412 Р 81). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. воитковь (1412 Р 81); знах. одн. ж. 

воиткову (1412 Р 81); дав. мн. воитковьімь (1412 Р 81). 
Пор. воитєкь, войтко. 
*ВОИТОВТ> прикм. (2) війтів: тогдьі пань Данило приида 

прєд нась и тАгаль на воита зоудєчовьского на сулка о дво¬ 
рище о пьісковича... и положили прєд нами кролєвьскоє 
привильє воитово и оуздавалньїь листьі (Зудечів, 1411 Р 79). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. на воитовіі (1411 Р 79); знах. одн. с. 

воитово (1411 Р 79). 
*ВОЙТОВЬСТВО с. (1) територія міського або сіль¬ 

ського самоврядування, підлегла війтові: Огьпустили 
есмо войту Вол оди мире кому Иванову еьшу, на имя ведьку, 
зь войтовьства Володимирского и Литовижьского на войну 
не ходити до его живота ни со одньїмь старостою Луць- 
кимь (Судомир, 1488 РИБ 424). 
ФОРМИ: род. одн. войтовьства (1488 РИБ 424). 
ВОИТОКО див. ВОЙТКО. 
ВОИГЬ, ВОйТ, ВОїГЬ ч. (33) (стп. \ш]і, сен. 'єо^еі;, 

лат. Vоса^:и5, асіуосаіиз) (у містах на німецькому праві 
голова місцевого самоврядування і міського суду) війт: а се 
зємлАнє пань ходько бьібєльскии... пань воить пєрємьшіль- 
скии (Перемишль, 1359 Р 10); а то свьдци мьстичи пань 
кнєфль михно воить ярославьскии (Львів, 1370 Р 18); 
а при томь бьіли свбдци пань миколам спичникь воєвода 
снАтиньскии... пань хроль варвариньскии воронко воить 
коломьіискьіи рускии (Коломия, 1398 Р 57); а на то, коли 
єсми хотарили то(т) хотарь, бьіль са(м) г(сд)ва ми и бьіль 
на(ш) митрополи(т), ки(р) вєо(к)тисть... и па(н) тадорь 
сюлжарю, па(н) сєркизьі воить о(т) со(ч)вь (Сучава, 1456 
Сові. II, 583); и тєжь просиль єсми пана войта Володи- 
мерского Федка Лудовича, штобьі печать свою прьіложиль 
кь сему моєму листу, и пань войть печать свою прьіложиль 
(Володимир, І440—1492 АкЮЗР її, і06); а про льпшою 
твєрдость я макси(м) би(л) чоло(м) п(н)оу воитоу и боурми- 
стро(м) и рАдца(м) штобн и(х) мл(с)ть приложи(ли) пєча(т) 
мветицкоую к семоу листу (б. м. н., бл. 1500 ПИ № 2). 
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ФОРМИ: наз. одн. воить, воит, вои(т), воіть, мюііН 
(1359 Р 10; 1370 Р 18; 1390 Р 176; 1398 Р 57; 1400 Р 
61; 1413 01 48; 1418 Р 89; 1449 Сові. II, 386; 1456 Сові. 
II, 583; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 628; 1490 АЗ І, 92; 1496 АЛРГ 
94 і т. ін.); род. одн. войта (1497—1498 АЛРГ 79); дав. одн. 
воиту, воитоу (1488 РИБ 424, 2-а пол. XV7 ст. АЛМ 9; 
бл. 1500 ПИ № 2); знак. одн. войта (1411 Р 79; 1440—1492 
АкЮЗР II, 106; 1495 АЛМ 88); ор. одн. воитомь (1411 Р 
89); місц. одн. на воить (1411 Р 79). 
ВОЙТ'БХЬ ч. (8) (особова назва, стч. Уоііесії, стп. Л\7оі - 

сіесЬ, лат. АсІаІЬегІиз): А при томь бьіли панове рада наша: 
князь Войтьхь, бискупь Виленскій... пань Петрь Яновичь 
и иньі<е> панове, маршалки нашьі (Вільна, 1495 РИБ 621); 
Прьі (том) бьі(ли) кн(з) во(и) би(с) ви(л) а воє(в) ви(л)... 
и вси панове рада (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: наз. одн. Войтііхь 1 (1495 РИБ 621); Вой<тє>х 

І (1499 АЗ І, 118); ск. н. во(и) 1 (1499 ВФ); Вт. 1 (1496 
АЛуі 69); знах. одн. во(и)тєха (1496 11ДВКА; ІІДСВВ; 
ПСВВ 192 зв.); ор. одн. Войтєхомь (1496 БО II, 401). 
Див. ще ВОИЦЄХЬ. 
*ВОЙТЯНЬЕ с. (1) <?>: Нине пакт» для нашего брацства, 

какь наше слово почастовавше, намь оть вась войтянье 
вчинить (б. м. н., 1484 РИБ 351). 
ФОРМИ: знах. одн. войтянье (1484 РИБ 351). 
ВОИЦЄХЬ ч. (2) (особова назва, стп. ХУоісіесЬ, лат. 

АсіаІЬегіиз): Мьі воицєхь з бжиеи мл(с)ти ярцибискупь 
гньзденскии збьїкгньвь краковскии... воицєхь з малого 
ланчицкии... слюбуємьі и записуємьі сА стєцку воєводі 
землі? молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. воицєхь (1433 Р 122). 
Див. ще ВОЙТ^ХЬ. 
\УОІС2ІС2 див. ОТЧИЧ. 
ВОІТЬ див. ВОИТЬ. 
ВОКНО с. (3) отвір соляної шахти (1): А дали семи имь 

та села у вВки со всьмь правомь и панствомь... и со всбми 
доходи... с полем, и с лбсомь, и с вокном и с роками (Львів, 
1378 ЗНТШ ЬІ, 5); 
О в о к іі о с о л н о е (1), о к н о соли (1) со¬ 

ляна шахта: изнижє тьі(х) зрочищь льсь и балина вокно 
солноє и поле и доубровьі то є(ст) балицкое (Зудечів, 1413 
Р 83); да имаю(т) о(т) три возьі таркани вєлики(х) оу все 
зємли г(с)вамн и по трьго(м) и села(м) по оуси(х) болота(х) 
и озєра(х) и по оуси(х) мьіта(х) и по оуси(х) окна(х) соли 
(Сучава, 1453 ПГОВ). 
ФОРМИ: наз. одн. вокно (1413 Р 83); ор. одн. вокном 

(1378 ЗНТШ 1Л, 5); місц. мн. по окна(х) (1453 ПГОВ). 
*БОКО див. "ОКО А 
*\УОІ.АМЕ с. (1) поклик: їезШЬу сЬгезі’)апе і'ети ки 

ротогепіи пе ргіЬеші, ки июіапіи и^зіакі] зизесі... ігісісаі 
З2еіаію\¥ та]еі гарІаШі (Луцьк, 1388 ЕРЬ 108). 
ФОРМИ: дав. одн. шоіапіи П388 ІРЬ 108). 
Пар. * ВОЛАТИ. 
! ВОЛАСКЬІЯ див. ВОЛОСКЬІ. 
* ВОЛАТИ дієсл. недок. і док. (3): 1. недок. (голосно 

просити допомоги) кликати (1): Тег іезШЬу... піекоіогуі 
ргіригопуь хуеПкоіи роігеЬігпо]и, сгази посгпоко ^оІаІЬу, 
а ]езі1іЬу... ]ети ки ротогепіи пе ргіЬеЬІі, ки ^оіапіи 
л^зіакіі зизесі... ігібсаГ згеїако^ шаіеі’ гарїаіі4і (Луцьк, 
1388 ІРЬ 108). 

2. док. оголосити судовий позов (2): а боуде(т) ли то(т) 
пань виновать и кмєти єго тогдьі то(т) слоужєбникь имєє(т) 
каж(д)ого кмєтА до вро(т) посохо(м) дотькноутсА и вала(т) 
(!) тьімь оурАдомь, хто кого позьіваєть а о што позьіваеть 
(XV ст. ВС 14); а про то(ж) соудь колижь... оузри(т) ча(с) 
по(до)бньій, имееть дать вола(т) слоужєбиїкомь явне ижа 

(!) подь такьі(м) повьтомь а на коємь мьстЖ оу такьіи днь 
книгьі правьіи положєньї о(т)варєньі (XV ст. СЯ 43). 
ФОРМИ: інф. вола(т) І(XV ст. СЯ 43); ! вала(т) 1(ХУ ст. 

ВС 14); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. теоіаіЬу (1388 ІРЬ 108). 

* ВОЛБЬІРЄВЦИ мн. (1) (назва села у Волинській землі): 
но коли пань дробить ставь завить (!) но покоуль вода 
сА взольєть пото(л) пань дробьі(ш) маеть сьножьтими свои- 
ми о(т)м£нити волбьірєвцє(м) (Острог, 1458 ОЖДМ). 
ФОРМИ: дав. волбьірєвцє(м) (1458 ОЖДМ). 
ВОЛ ЄН див. ВОЛНЬІИ, 
ВОЛЄНЬ див. ВОЛНЬШ. 
*ВОЛИНСКИИ див. *ВОЛЬІНСКИИ. 
*\УОІЛТУ дієсл. недок. (2) воліти: ІірзгІ \¥азга тііозі 

загпі паз кагпііе, \то1іт оі шазгоїе тііозїі іегріеіі, пігЬу 
Іоти паз ргушосШе (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
139). 
ФОРМИ: теп. І ос. мн. мюііт (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 

139); баж.-ум. сп. і ос. мн. №ОІе1і ЬусЬто (1433 ЗНТШ 
ЕХ XVI, 140). 
ВОЛКАНЬ ч. (1) (особова назва): а тому свБдци гіа(н) 

Ань количь па(н) волкань оугорницкии (Галич, 1404 Р 
68). 
ФОРМИ: наз. одн. волкань (1404 Р 68). 
ВОЛКОВИСКІЙ див. ВОЛКОВЬІЙСКИЙ. 
*ВОЛКОВИЦЬКИИ прикм. (І): а которого моего чо- 

ловека волковицького заечицького в дуброве ймуть, не¬ 
хай его узвесять, мене не допускаючи (Луцьк, 1475—1480 
АрхЮЗР 8/IV, 21). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. волковицького (1475 — 1480 

АрхЮЗР 8/IV, 21). 
Пор. ВОЛКОВИЧИ2. 
*ВОЛКОВИЧИ1 мн. (1) (назва села у Галицькій землі): 

даемь ємоу и дали есмо и оставлАємь и оставили єсмо єго... 
при томь при всьмь што коли коупиль или пакь о(т)мьну 
єсмо ему дали а о(т)м£на противу крупска волкови(ч) а 
противу сАхова кнА(ж) лоука (Краків, 1394 Р 54). 
ФОРМИ: наз. волкови(ч) (1394 Р 54). 
ВОЛКОВИЧИ2 мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

а кнАзю Михайлоу Сонкгоушковичоу досталос: Хвали- 
мичи... Волковичи со всєм ис тьім, штож здавна к томоу 
прислоухало (Хвалимичі, 1475 АЗ III, 14). 
ФОРМИ: наз. Волковичи (1475 АЗ III, 14). 
*ВОЛКОВЬ1ЕЧЬ ч. (2) (особова назва): Биль нам чолом 

старьш войт места Лункого Трушь и просил в нас землицьі 
в Луцкомь повете подле двора Василевского по дорогу 
по Подгаецкую от дворца, а по границу по Волковьіеча 
от Стьіра (Вільна, 1499 АЛРГ 94). 
ФОРМИ: род. одн. Волковьіеча Г1499 АЛРГ 941. 
*ВОЛКОВЬІИ мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

у Волковьіяхь не надобе (Степань, 2-а пол. ХУст. АЛМ 9), 
ФОРМИ: місц. у Волковьіяхь (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ВОЛКОВЬІЙСКИЙ, ВОЛКОВИСКІЙ прикм. (7) (пор. 

Волковьшскь у Троцькому воєводстві): А при томь бьіли 
могоричници: на имя Войтко, конюшій Волковискій, и сь 
сьіномь Миколаемь, Пашко и Митно Ошеменци а Мацко 
Волковянинь (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); Што твоя 
мл(с)ть присла(л) єси свои(х) пословь ма(р)шалька своєго 
во(и)тєха коучуковина (!) намєстника во(л)ковьі(и)ского и 
чашника своєго пана Фє(д)ка Гавриловича межи нами ми- 
роу вєчного дєлати и записи чинити (б. м. н., 1496 ПДВКА 
60). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. волковьійскнй, Волковьійскій 2 

(1482 АЗ І, 80; XV ст. РИБ 609); Волковискій І (1451 
АкЮЗР II, 106); ск. н. во(л) 1 (1496 ВМКФС); вл. 1 (1496 
АЛРГ 69); знах. одн. ч. во(л)ковьі(и)ского (1496 ПДВКА 
60); місц. одн. ж. у Волковиской (1451 АкЮЗР II, 6). 

*ВОЛКОВЬіЯ ч. (2) (особова назва): А даемь ему, пред- 
описанному пану Петрашу Волковьщ, ловцу, верху име- 
нованое место вьчне, непорушьно ему и жоне его (Луцьк, 
1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11). 
ФОРМИ: род. одн. Волковьія (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10); 

дав. одн. Волковьіи (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11). 
ВОЛКОВЯНИНЬ ч. (13) (назва особи за місцем про¬ 

живання, пор. Волковьіи у Волинській землі) волков’янин: 



*ВОЛНА — 190 — ВОЛОДАВА 

А коли есмо тьіе земли заводиль, бьіло при томь иньїхь 
добрьіхь людей МНОГО ВОЛКОВЯНЬ н иньїхь сторонньїхь 
(Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106). 
ФОРМИ: наз. одн. Волковянинь (1451 АкЮЗР II, 106); 

род, одн. ! Вовдковлянина (1451 АкЮЗР II, 106); род. мн. 
Волковянь (1451 АкЮЗР II, 106). 

* ВОЛ НА ж. (4) вовна: колко давали на сочавь, полови¬ 
на оть того мьіта ймуть дати, на сир А ть, оть оусєго и оть 
кожи и огь волньї и оть овчини (Сучава, 1408 Сові. II, 
632); та колко мита давали оу Сочавь, того половина има- 
ють дати оу Сєрєти от оусєго, и от кож, и от волньї, и от 
овчин (Сучава, 1460 ВО II, 275). 
ФОРМИ: род. одн. волньї (1408 Сові. II, 632; 1434 Сові. 

П, 669; 1456 Сові. II, 790; 1460 ВО И, 275). 
ВОЛНЄ присл. (1) (стп. жйпіе) добровільно: и врозу- 

мивши то пани ОлизароваА, штож мьі слугу нашого п<а>на 
єсп п(а)на Олизара мели во чти и в ласцБ нашой... вол не 
даровала нас и дала и записала тьіє двє имєиА оу Вольїни 
(Луцьк, 1487 А8 І, 240). 
Див. ще ВОЛ НО II. 
ВОЛНИНА (?) (2): и дворанинь вашей милости перед 

нами то князю Михайлу говориль и тьімь земяномь, абьі 
в дуброву свинюекую не ездили и не пустошили лововь, 
н в топьілехь звериньньїхь по волнину стад и черед не поті¬ 
ли , и новинь с пол старьіхь не причинивали (Луцьк, 
1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20—21). 
ВОЛНО, ВОЛЬНО (26) І. предик. (25) вільно, можна: 

Волно резникомь... бьідло купуючи, в рьінку и в клеткахь 
своихь тушами и чвертями, и на шротьі рубаючи, кому 
хотя продавати волно, не даючьі до скарбу Нашого жадное 
повинности, плечкового и лоеваго (Луцьк, 1389 РЕА І, 
127): а сь тьми гроши волно имь ходити и торгувати соби, 
по усБхь торгахь нашихь, што коли изнаидуть (Сучава, 
1408 Сов і. II, 631); а тако(ж) хочємь о єзєрє(х) коли(ж) 
обапо(л) езєра лю(ди) жївоуть ижь во(лно) имь рьіба ло¬ 
вить (XV ст. ВС 10 зв.); естлибьі онь не хотвль ему слу¬ 
жити, тогдьі ему вольно пойти оть него прочь и кому хо- 
тьль, тому бьі служиль (Вільна, 1498 АЛМ 159). 
П. присл. добровільно, не з примусу (1): А сє А король 

казимирь краковьскии... даль есмь слузь своєму иванови 
дворище... даль єсмь єму волно и слободно (Казимир, 
п. 1349 Р 3—4). 
Див, ще ВОЛНЄ. 
* ВОЛНОСТЬ див. -ВОЛЬНОСТЬ. 
ВОЛНЬЇ И, ВОЛЄНЬ, ВОЛЬНЬ, ВОЛИНЬ, ВОЛЄН 

(75) І. предик. (у нечленній формі) (63) має право, може, 
вільно (робити що): а волєнь продати и за дарь да (!) кому 
коли хочєть (Казимир, п. 1349 Р 4); А то имь у вбки на¬ 
лежати — волни продати, и замінити, отдати, у свои льп- 
шиб ужитки оборотити (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 5); волни 
во всихь тьіхь имБньяхь кому о(т)дати и продати и про- 
мєнити пань андрьи волотовичь и єго бьлижнии по нємь 
будущии (Київ, 1433 Р 119); и да є(ст) волєнь пань ми- 
хаи(л) логофєть казнити и брати ис того, кто є(ст) оу єго 
хотари и не имєть возити на тотьі млиньї (Сучава, 1448 
Сові. II, 314); по своєм животе волна она тое имвне Хоцен 
дати, записати дочцє своєй кн<А)г<и)ни Сємєновой Ровєн- 
ской (Луцьк, 1487 А8 І, 87); Волєнь онь то отдати и про¬ 
дати, и заменити, и на церковь записати, и кь своєму вжьі- 
точному оберьнути, какь самь налепей розумеючьі (Віль¬ 
на, 1499 РИБ 777); Волєнь онь то отдати, и продати, и за- 
мвнити и прибавити, и розширити, и кь своєму ліпшому 
и вжиточному обернути (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 59). 
Н. прикм. (12) 1. звільнений від податків і повинностей 

(5): и зходєчи зь того сввта, князь Ивань небощикь... 
казаль записати по души своєй кь манастьіру Святому 
Спасу вь Кобрьіни... двв корчив вольньїхь вь Кобрьіни 
(Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); Ино мьі... тое мвстце подле 
Рожества Христова и зь малою улочкою и зь корчмою 
вольною потвержаемь симь листомь нашимь ввчно (Люб¬ 

лін, 1410 АкВАК XI, 5); мьі вєликьш кнАзь Швитрикаило 
олькирьдовичь чинимь... знаменито... ижь... свАтому 
Йвану церкви... дали есмо и записали земьлю црьковьноую 
и лань вольний (Городок, 1443 Р 144—145); 

(звільнений від рабства) вільний (1): а по єго смрти или 
єго лиши(т) цркви или єго комоу да(ст) или єго ослобо- 
ди(т) а о(н) є(ст) волєнь (Дольний Торг, 1445 Сові. II, 236). 

2. вільний від заборони, від обмежень (робити що) (3): 
про то(ж)... що бьі есте нє становили и(х), але да су(т) 
волньїи и слобо(д)ньі продавати и свои крамарїа (Сучава, 
1435 Сові. II, 695); ачь не дасть имь Богь детокь... волньїи 
собе продати и ближньїмь своимь дати (Володимир, 1471 
АрхЮЗР 8/111, 627). 

3. (незалежний) вільний (1): Розво(д) єсть межи лю(д)- 
ми, ка(к) моужєвє є(ст) глава а жони и(м) по(д)дани а 
Дроу(г)и оудовьі волньї (XV ст. ВС 33); 

б о у я є т ь волєнь (чого над ким) (І) див. БЬїТИ. 
4. (залежний від чиєї волі) довільний (1): Прото(ж) уста- 

влАє(м)ь аби оу правє(х) нашєє землі всАкьіи члвкь кото- 
рого колї права имєєть собє нмєтї рє(ч)нїка во(л)но(г) 
о соудє(х) ко(л)ко ка(ж)на(А) зємлА имєєть соудья и(м) 
(XV ст. ВС 12 зв.). 
ФОРМИ; наз. одн. ч. волєнь, волє(н), волєн 39 (п. 1349 Р 

4; 1377 Р 24; 1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 1410 АкВАК XI, 5; 
1424 Р 100; 1445 Сові. II, 236; 1463 А8 І, 56; 1487 А8 І, 
239; 1491 АЗ І, 97; 1500 АЛМ вип. 2, 59 і т. ін.); волі.нь 
І (1394 Р 54); вольнь 1 (1409 Р 74); волньїи 1 (1442 Сові. 
II, 719); знах. одн. ч. вольньїй І (1443 Р 145); во(л)но(г) 
І (XV ст. ВС 12 зв.); наз. одн. ж. волна (1487 А5 І, 87, 
240, 241; 1488 А8 І, 241; 1490 А8 І, 92); знах. одн. ж. 
вольную (1410 АкВАК XI, 5); ор. одн. ж. вольною (1410 
АкВАК XI, 5); наз. мн. волни, вольни, вьлни, во(л)ни 
16 (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1437 АЗ 
І, 34; 1445 АкЮЗР І, 18; 1452 Сові. II, 759; 1454 Сові. II, 
509; 1456 ГПХМ; 1458 ВО II, 262 і т. ін.); волньї 2 (XV ст. 
ВС 33; СД 41); волньїи 2 (1435 Сові. II, 695; 1471 АрхЮЗР 
8/111, 627); вол ні; 1 (XV ст. СЯ 41); знах. мн. вольньїхь 
(1401 АкВАК III, 2). 

*ВОЛОВЕЦЬ ч. (1) (назва річки у Галицькій землі): 
а тако есмо єму дали... тото пєрво рє(ч)ноє село... Ако коли 
єсть оу свои(х) обььханьі(х) граница(х)... о(т) пбстьінб на 
вєрхь воловць (б. м. н., 1424 Р 99—100). 
ФОРМИ: род. одн. воловці» (1424 Р 100). 
*ВОЛОВЩИНА ж:. (1) назва податку від волового плуга: 

такєж з нашєй ласки пожаловали есмо и отпустили с того 
имєнА Любча воловщину нашу на вєки, вєчньїє (Луцьк, 
1487 А8 І, 241). 
ФОРМИ: знах. одн. воловщину (1487 АЗ І, 241). 
*ВОЛОВЬіИ 1 прикм. (5) воловий: а у которомь торгу 

имєть купити, тамь имєть дати... оть сто кожи воловьіхь 
дєсАть гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 632); Жаловали намь 
вси шевци Луцкіе на мьщань... Луцкихь, штожь деи они 
купують вь мбств кожи мальїе неварунковьіе телятини, 
баранини, козиньї, а передь тьімь деи здавна того не бьі- 
вало, ижбьі мвщане... мбли тьіе кожи мальїе купити, кромь 
великихь кожь воловьіхь и яловичихь (Луцьк, 1495 АЛМ 
88). 
ФОРМИ: род. мн. воловьіхь, волових (1408 Сові. II, 

632; 1434 Сові. II, 669; 1495 АЛМ 88); знах. мн. ж. воло- 
вьіе^І 495 АЛМ 89). 

*вОлиВЬІИ 2 ч. (і) (назва потоку в Галицькій землі): 
а тако есмо єму дали... тото... сєло... Ако оуьхана к нєму 
границА о(т) рознова чєрє(с) поле попєрє(к) на оустьє во- 
лово(г) (б. м. н., 1424 Р 99). 
ФОРМИ: род. одн. волово(г) (1424 Р 99). 
ВОЛОДАВА ж. (1) (назва міста у Польщі, пор. \У4о* 

сіа\¥а): КнАзю Олександроу Сонкгоушковича достало сА 
Сошно, Володава, Шоумино со всєм ис тьім, штож здавна 
к томоу прислоухало (Хвалимичі, 1475 А5 III, 14). 



ВОЛОДИМЄРЄЦКИИ — 191 — ВОЛОКА 

ФОРМИ: наз. одн. Колода в а (1475 А8 III, 14). 
ВОЛОДИМЄРЄЦКИИ ч. (2) (особова назва): а на розьіз- 

Ді бьіли зємлАнє и пань ленько зарубичь... пань драгомирь 
володимєрєцкии (Зудечів, 1411 Р 79). 
ФОРМИ: наз. одн. володимєрєцкии (1411 Р 79, 80). 

ВОЛОДИМЕРОВИЧЬ див. ВОЛОДИМИРОВИЧІ 
ВОЛОДИМЕРСКИЙ див. ВОЛОДИМИРСКИИ. 
ВОЛОДИМЄРСКІЙ див. ВОЛОДИМИРСКИИ. 
ВОЛОДИМЄРСКЬІЙ див. ВОЛОДИМИРСКИИ. 
*ВОЛОДИМЄРЬ див. * ВОЛОДИМИРЬ. 
ВОЛОДИМЄРЬСКИИ див. ВОЛОДИМИРСКИИ. 
ВОЛОДИМЄРЬСКИИ див. ВОЛОДИМИРСКИИ. 
ВОЛОДИМИРОВИЧІ ВОЛОДИМЕРОВИЧЬ ч. (5) 

(особова назва): Сє язь кнАзь слєксаньдро володимиро- 

вичь... даль єсмь дєсАтину сть бцк оу лаврошєвь манастьірь 
(Лаврашів, 1429 Р 113); Мьі, князь Алексаньдро Володя- 
меровичь дали есмо бояромь нашимь... селищо (Київ, 
1451 ЗНТШ XI, 10); А при томь бьіли свідоки, рада на¬ 
ша... князь Андрей Володимеровичь, князь Юрей Семено¬ 
вича (Вільна, 1492 АЛМ ЗІ). 
ФОРМИ: наз. одн. Володимеровичь З (145С ЗНТШ XI, 

7; 1451 ЗНТШ XI, 10; 1492 АЛМ ЗІ); володимировичь 
1 (1429 Р 113); род. оди. Володимировича (1487 АЗ І, 239). 
Див. ще *ВЛАДИМИРОВИЧЬ. 

ВОЛОДИМИРСКИИ, ВОЛОДИМЕРСКИЙ, ВОЛОДИ- 
МИРСКЇЙ, ВОЛОДИМЄРЬСКИИ, ВОЛОДИМЄРЬСКИИ, 
ВОЛОДИМЄРСКІЙ, ВОЛОДИМЄРСКЬІЙ прикм. (58): я 
Любаргь Кгедеминсвичь, Луцкий и Володимерский князь, 
изгадаль есми самь о своюй души (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 1); Огьпустили есмо войту Володимирскому Иванову 
сьіну, на имя Оедьку, зь войтовьства Володимире кого 
и Литовижьского на войну не ходити до его живота ни со 
одньїмь старостою Луцькими... ани з наместникомь Воло- 
димирскимь, а ни зь зємьляньї Вольшьское и Володимер- 
ское земли (Судомир, 1488 РИБ 424); Я, Василеп Хреб- 
товичь, намесникь володимерский, сознавамь симь моимь 
листомь (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 118); Би(л) 
па(м) чоло(м) дворАни(н) на(ш) ивашко роусиновичь и про¬ 
си^) в на(с) оу воло(ди)мирьско(м) повіте села на имА 
сомина (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Володимерский, володимєрьскии, 

володимєрьскии, володнмерскій 13 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 
1; 1388 ІРІ 103; 1401 АкВАК НІ, 2; 1446 Р 152; 1452 
АрхЮЗР 8/IV, 61; 1463 А5 І, 55; 1470 А5 І, 65; 1471 
АрхЮЗР 8/ІІІ, 628; 2-а пол. XV ст. СО 41; 1498 АрхЮЗР 
8/ІУ, 118, 141); володимирскии, володимирскїй, воло(ди)- 
мирьскіДй), воло(ди)мирьски(и) 5 (1475 Д5 І, 69; 1487 А5 
І, 239. 240; 1496 АЛРГ 78; 1499 ГОКІР); володимерский 
1 (1461 А8 ї, 54); ск. н. вол(ди) І (1499 ГОКІР); род. одн. ч. 
володимерского 10 (1440—1492 АкЮЗР II, 106; 1471 
АрхЮЗР 8/ІІІ, 628; 1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154; 1496 АЛРГ 
78; 1497—1498 АЛРГ 79; 1498 АрхЮЗР І/УІ, 1; 8/ІУ, 
141—142; ГВКОО); Володнмирского, воло(ди)мирьского 2 
(1488 РИБ 424; 1499 ГОКІР); дав. одн. ч. володимєрьско- 
моу, володимєрскому 5 (1475 А8 І, 71, 72; 1489 АМВ; 
2-а пол. XV ст. АЛМ 8; 1498 АрхЮЗР 8/IV, 141); володи- 
ми(р)скомоу, Володимирскому 3 (1488 РИБ 424; 1489 
АМВ)\ ор. одн. ч. володимирскимь (1488 РИБ 424); місц. 
одн, ч. оу (в) володимєрьскомь, володнмєрскомь, воло(д)- 
мєрьскомь 5 (1429 Р 113; 1451 Р 156, 159; 1452 АкЮЗР 
ї, 21; 1498 АрхЮЗР 8/ЇУ, 141); оу воло(ди)мирьско(м) 1 
(1499 ГОКІР); знах. одн. с. володими(р)скоє (1489 АМВ); 
род. одн. ж. Володимерское (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1488 
РИБ 424); дав. одн. ж. володимерской (1444 АрхЮЗР 
1/УІ, 8); знах. одн. ж. володимірьскую (1352 Р 6); наз. 
мн. ч. Володимерские (1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 628); род. 
мн. володими(р)ски(х), володимирскихь 2 (1488 УКТ; 
1496 АЛРГ 78); Володимерскихь 1 (1497—1498 АЛРГ 
79); знах. мн. с. володими(р)скиє (1489 АМВ). 

Див. ще *ВЛОДИМЕРСКИИ. 
Пор. * ВОЛОДИМИРЬ. 
* ВОЛОДИМИРЬ ч. (10) (назва міста у Волинській зем¬ 

лі) Володимир-Волинський: А сє докончаньє межи коро- 
лємь польскьімь и кнАзємь дмитриємь КЬ ВОЛОДЯМИрю 
о(т)ступаєтьсА потолі по оуимицю по пісчаньїи бродь 
(б. м. н., 1366 Р 14); Самь Казимирі Старосте Луцькому, 
маршальку Вольшьское земьли, пану Петру Яновичу... 
и иньїмь, хто потомь будеть оть нась Лучоскь и маршаль¬ 
ство Вольшьское земли и Володимирь дерьжать (Судомир, 
1488 РИБ 424); писань у Володимери (Володимир, 1498 
АрхЮЗР 8/ IV, 142); и о(т)ць на(ш) король єго мл(с)ть 
тоє село привєрноу(л) к воло(ди)мирю к двороу нашомоу 
тоуриискоу (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: дав. одн. володимирю, воло(ди)мирю (1366 Р 

14; 1499 ГОКІР)\ знах. одн. Володимирь (1488 РИБ 424); 
місц. одн. у Володимери 5 (1440—1492 АкЮЗР II, 106; 
1470 А8 І, 65; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 628; 1498 АрхЮЗР 
8/1V, 120, 142); у Володимири І (2-а пол. XV ст. АЛМ 
9); у Володимери І (1475 А8 І, 72). 

^ВОЛОДИМЄРЬСКИИ див. ВОЛОДИМИРСКИИ. 
ВОЛОДИСЛАВЬ, ВОЛОДИСЛАВЬ, УІЛООІЗЬА\У ч. 

(17) (особова назва) Владислав: Мьі кнАзь володиславь 
опольскоі зємли... господарь... то єсмьі вчинили (Бохур, 
1377 Р 23—24); про ть жь Азь про тото добродійство про- 
рєчєньїхь пановь приступаю и приступиль єсмь ку... 

пану... володиславови бжиєю млетью королю польско(м)... 
ис тьіми горо(д) ись крємАницємь и сь братславлємь (Кре¬ 
менець, 1434 Р 130); мьі етєфань воєво(д)... чинимь знаме¬ 
нито... ажє есмо оумолвили ис прє(д)рєчєньіми паньї и с 
коруньї по(л)скоА... оу сєрєтА, на имі, пань янь с чижева, 
пань и староста краковскьі, на місце володислава, королі 
по(л)ского (Серет, 1445 Созі. II, 728—729). 
ФОРМИ: наз. одн. володиславь, Володиславь 4 (1377 Р 

23; 1378 ЗНТШ П, 4; 1395 Сові. II, 613; 1411 Р 76); Уи- 
Іо<іі5Іа№ 1 (1395 ОЬ 166); род. одн. володислава (1388 Р 39; 
1445 Созі. II, 729); дав. одн. вододисдаву 6 (1388 Р 39, 
40, 41, 43; 1395 Сові. II, 612; 1433 Созі. II, 651); володисла¬ 
вови 3 (1388 Р 43; 1434 Р 130; 1435 Р 132); ор. одн. володи- 
славомь (1402 Сові. II, 623). 
Див. ще ВЛАДИСЛАВЬ, ВЛОДИСЛАВЬ. 
*ВОЛОДКО ч. (І) (особова назва): а на то(м) ро(з)ізді 

бьі(л)... па(н) воло(д)ко (б. м. н., бл. 1458 Р 168). 
ФОРМИ: наз. одн. воло(д)ко (бл. 1458 Р 168). 

*ВОЛОДКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Што король 
е. м. волости даваль боярамь Житомирскимь вь Клодові... 
Мак ару Володковичу волость Виринь на годь, послі пєр- 
вьіхь (б. м. и., 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9). 
ФОРМИ: дав. одн. Володковичу (1482—1491 АрхЮЗР 

7/11, 9). 
ВОЛОДЄТИ дієсл. недок. (2) (чим) 1. (держати у своїй 

владі) володіти (1): а тне земли продаль есми... предрече- 
ному бискупу и которьіе потомь будуть бискупове тими 
землями имь володіти и держати на віки (Вільна, 1451 
АкЮЗР її, 106). 

2. (у власність) мати (що) (1): продаль Зенко, брать мой, 
отчину, нашу діл(ь>ницу, а тьіми пінезми володіеть 
(Вільна, XV ст. РИБ 609). 
ФОРМИ: інф. володіти (1451 АкЮЗР II, 106); теп. З 

ос. одн. володіеть (XV ст. РИБ 609). 
Див. ще *ВЛАДЄЮЩИИ. 
*ВОЛОЖА ж. (І) (назва села у Волинській землі) Воло- 

ша: Жаловали намь міщане Луцкіе, штожь они много мьіть 
установили... Одложили есьмо... у Воложі мито и промито 
брать по старому (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. у Воложі (2-а пол. XV ст. 

АЛМ 9). 
*ВОЛОКА ж. (1) багниста низина, мочар(?>: тоє свід¬ 

чили два братєники васи(л) а гринь покоуль єсть г(с)дрА 



волоктовичи — 192 — ^волоський 

нашє(г) тоули(н)скоє зємли... а о(т) дороги(н)ки волокою 
к мокрицю (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: ор. одн. волокою (бл. 1458 Р 167). 
волоктовичи мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

А паку олє(х)ну на єго до(л)ницю досталосє бачакица... 
А волоктовичи (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. волоктовичи (1478 ЗРМ). 
ВОЛОСКЬІ, ВАЛАСКИ прикм. (35) (що стосується 

Молдавського князівства) молдавський: А ивашко, снь пєт- 
ра воєводьі, дБди(ч) зємли валаскоБ... слубую... ажє хо- 
чю... служи(т) нашєму милому г(с)дрю, кролю пол(с>кому 
(Берестя, 1400 Сові. II, 619); мьі пєтрь воєвода, господарь 
зємли молдавскои... сь оусєю нашєю радою волоскою вьі- 
знаваюмь... оужє тотьі златии пинвзи... пань михаило 
з боучача... намь вєрноуль (Кам’янець, 1458 Сові. II, 
814—815); Што єстє намь говорили оть прьіятєля нашого 
Стєфана воєводьі волоского о запись наигь... абьтхмо ка¬ 
зали єго переписати (б. м. н., 1496 ВИ II, 405); маєть онь 
сь тьіми єго посльї єхати чєрєзь нашо паиьство до границьі 
московьскоє и зася оть границьі московьскоє тоюжь до¬ 
рогою до волоскоє границьі (Вільна, 1498 ВИ II, 412); 
волоскьі з а к о н ь (5) волоське право: а о(н) гдє 

имєть жити, оу нашєи зємли, тамь да живє(т) слободно, 
на волоско(м) закони, а про холопство никто да ємоу нє- 
смбєть оуспоминати (Дольний Торг, 1445 Сові. II, 236); 
мьі Стєфан воєвод... чиньїм знаменито... ожє ...дали єсмьі 
сєс нашь лист нашємоу татариноу... на то... щобьі сидил 
оу нашєи зємли... слободно... какжє сидять... оуси Воло- 
хове своим волоскьі<м> закономь (Сучава, 1470 ВИ І, 140); 
земля волоска я (11), волоская земля (5) 
Молдавія, Молдавське князівство: то же село пото(к) 
к волоском зємли тАгнєть (Ланчиця, 1433 Р 125); А сет 
(в ориг. сє(т).— Прим, вид.) мьі Стєфань воєвода... вьізна- 
вамьі... ажє мьі и слюбоуємь и слюбили єсми... сь оусимь 
посполствомь волоскои зємли... королеви полскомоу... 
абьіхомь мьі их милости верни... бьіли на вєки (Сучава, 
1468 ВВ II, ЗОЇ); А што всказаль ижь шлєть своєго посла 

до свата своєго до великого кнзя ивана васи(л)євича жа- 
даючьі абьі г(с)дрь нашь даль єго послу добровольноє про- 
єханьє чєрє(з) єго мл(с)ти паньства до москвьі и о(т)толє 
зася до волоскоє зємли (б. м. н., 1496 ОПВВД); воло¬ 
ськеє право (1), право волоскоє (1) во¬ 
лоське право: то все даль єсмь ладомирови садити село 
оу волоськоє право (Бохур, 1377 Р 24); а тоє село пєрво 
рє(ч)ноє имбють на(м) давати подлу(г) пра(в) волоско(г) 
тьі то доходьі што(ж) с по(л)нинь... аю(т) (!) (Снятин, 1424 
Р 100). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. волоскьі 2 (1470 ВО І, 140); вала- 

ски 1 (1400 Сові. II, 617); род. одн. ч.,с. волоского, воло¬ 
сно^) (1424 Р 100; 1496 ВИ II, 405; ОПВВД; ПСВВ 192); 
ор. одн. ч. волоскьі(м) 3 (1470 ВИ І, 140); волоскимь 1 (1496 
ОПВВД); !волоскьі 1 (1470 ВИ І, 140); місц. одн. ч. на во¬ 
лоскам) (1445 Сові. II, 236); знах. одн. с. волоськоє (1377 
Р 24); род. одн. ж. волошьскоі 5 (1393 Сові. II, 607); во¬ 
лоскои 4 (1433 Р 125; 1468 Ви II, 301); волоскоє 3 (1496 
ОПВВД; 1498 ВВ II, 412); валаскоБ 1 (1400 Сові. II, 619); 
знах. одн. ж. волоскую (1433 Р 124); ор. одн. ж. волоскою 
2 (1433 Р 125; 1458 Сові. II, 814); валаскою 1 (1400 Сові. 
II, 619); місц. одн. ж. оу валаскои (1400 Сові. II, 619); 
наз. мн. ч. Іволаскьія (1404 Сой/. II, 625); ор. мн. валаскими 
(і400 Сові. II, 619); місц. мн. о (при) волоскихь, волоски(х) 
(1496 ПСВВ 192, 192 зв.). 
ВОЛОСТЬ ж. (116) 1. (територіально-адміністративна 

одиниця) волость, (велика) земля (84): А сє А король ка- 
зимирь краковьскии... даль єсмь слузв своєму иванови 
дворище заньво (!) матвичича што жь слушаєть пєрємьі- 
скоб волости (Казимир, п. 1349 Р 3); УзрБвши єсми на 
вврную службу Драгумиру и на Некрину, дали єсми имь 
двБ селВ... а тая села лежат в Галицкой волости (Львів, 

1378 ЗНТШ ІЛ, 4—5); Мьі великий кнзь витовть дали єсмо 
еюю нашу грамоту бєдриху што держить о(т) нась двБ 
еєлищи... оу смотрицкон волости (Турейськ, 1429 Р 112); 

мьі вєликиі кнзь швїтрикга(л) Свбдомо чинимь... ижє дали 
есмо... ленькови зарубичю та А села... в крємАнєцкои во¬ 
лости вандруга, А еємєновка (Житомир, 1433 Р 126); 
И такождє ни паркалабовє от Нємцв, ани старости от тою 
волости... да не емвют их соудити, лише сам митрополит 
(Сучава, 1466 ВО 1, 95); Биль намь чоломь окол(ь)ничьій 
Смоленьскій... и просиль вь нась вь Смолекьскомь по¬ 
всте, вь Катанской волости, села (Вільна, 1499 РИБ 776); 
Ино мьі, зь ласки нашое, за его службу, тьіе люди, семь 
служобь, у Скидельской волости, на имя: Гануса Шатра- 
новича, а Олексу, а Карпа, а вь Дубенской волости 
©едора Денковича а Данила, а Радивона, а Сидора Ко¬ 
меля, ему дали (Краків, 1500 АЛМ вип. 2 58). 

2. (великий маєток) волость (32): (а) што межи твоєБ 
земля суть кнА(ж)ниА волости давали вьіходь бвлои ордБ 
то намь наше дайте (б, м. н., 1392—1393 РФВ 170); Мьі 
бискупи... чинимьі знаємо симь нашимь листо(м)... како 
ко(л) та рБчь межи наши(м) г(с)дрмь кроле(м) влодиславомь 
пол(с)кимь с однои строньї межи панею Адвигою отиною 
пилєцкою... с другов строньї о волость о залвсие... прєд 
на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 70); пак ли коро(л) єго 

млеть не оусьхочеть мА оставить при держАнию тьі(х) 
городовь и волостии... тогдьі А хочю тов присАги МОЄВ 

порожє(н) бьіть (Кременець, 1434 Р 130—131); мьі кнгиньї 

олєска(н)доваА (!) наста(с)я киє(в)скаА... придали есмо... 
к манастьірю Сєргиєвоу двБ волости наши(х) пєрєдо(л) 
а почАпо(д) (Київ, 1459 Р 174); Биль чоломь Королю е. м. 
бояринь кіевскій Пирхайло, штожь давно ему дана во¬ 
лость Олевско, и онь тое волости ещо и до ТЬІХЬ МБСТЬ не 
держаль (б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9); Биль 
намь чоломь... князь Олехно Василевичь Глазьіна... и по- 
ведиль передь нами, штожь... коли стадо Глушьіцкое го¬ 
нять у волость вь Дубровеньскомь пути, и они ВЬ ТЬІХЬ 

селехь ночь ночоють (!) (Вільна, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: наз. одн. волость (1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 

9); род. одн. волости (1377 Р 24; 1404 Р 70; 1408 Сові. 
I, 61; 1466 ВВ І, 95; 1472 £>//?«А» 530; 1481 ВО І, 256; 
1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 9; 1490 ВБ І, 419; ВС 146; 1499 
РИБ 776 і т. ін.); дав. одн. волости (п. 1349 Р 3; 1404 Р 70); 
знах. одн. волость, волость (1404 Р 70; 1435 Сові. II, 682; 
1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9, 10; 1499 РИБ 776); ор. одн. 
волостию 2 (1388 Р 37; 1435 Сові. II, 682); волостью 1 (1434 
Р 128); місц. одн. у(в) волости, V уоіозШі 44 (1378 ЗНТШ 
ІЛ, 5; 1393 Р 52; 1408 АкЮЗР І, 6; 1424 Р 99; 1433 Р 126; 
1444 АЗ І, 40; 1451 АкЮЗР її, 106; бл. 1471 ЛКЗ 92; 
1488 ДГСПМ; 1499 ВИ II, 144; 1500 АЛМ вип. 2,58 
іт. ін.); при волость 3 (1434 Р 130); оу пєрємьісков волость 
1 (1443—1446 Р 147); ск. н. оу во(л) 1 (1407 Р 72); наз. мн. 
волости, №0І05Іу (1392—1393 РФВ 170; 1433 ЗНТШ 
БХХУІ, 141); род. мн. волостии 3 (1386—1418 Р 35; 1434 
р 131; 1436 Сові. II, 706); волостей, №0Ї08іеу 7 (1433 ЗНТШ 
БХХУІ, 141; 1494—1495 АЛРГ 60; 1495 АЛМ 83; 1496 
АЛРГ 73); дав. мн. волостямь 2 (1436 Сові. II, 706); во- 
лоетєм 1 (1459 Р 174); знах. мн. волости, \УОІо$Іу (1433 
ЗНТШ БХХУІ, 141; 1436 Сові. II, 706; 1449 Сові. II, 
746; 1459 Р 174; 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9; 1498 ВВ 
II, 413); ор. мн. волостии, волостьми (1433 Р 125; 1436 
Сові. II, 706). 
Див. ще *ВЛОСТЬ. 
*ВОЛОСЬ ч. (1) О х от А за единь волось 

(1) хоч трохи, хоч якоюсь мірою, хоча на одну волосинку: 
а кто тоє наше дание пороуши(т), хотА за єди(н) волось, 
да є(ст) проклБ(т) о(т) ба (Ясси, 1449 Сові. II, 392). 
ФОРМИ: знах. одн. волось (1449 Сові. II, 392). 
* ВОЛОСЬКИЙ див. ВОЛОСКЬІ. 
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волосини мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): тьмь мьі видьвшє єго правою и вьрною слоужбою 
до нас... потвердили єсми єго очи(н)оу... села на имь... 
волосьни и оу крєцоула и оу клима (Сучава, 1448 Сові. її, 
342). 
ФОРМИ: наз. волосини (1448 Собі. Її, 342). 
ВОЛОТОВИЧЬ, ВОЛОТОВИЧЬ, ВОЛОТОВИЧ ч. (13) 

(особова назва): А при томь бьіли сведьки, наша вєрная ра- 
д(а)... пан Казарин, маршалок Луцкое земль, пан Йвані» 
Волотовичь (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8); а даємь тому 
прєдь писаному пану андрью волотовичю верху мєнова- 
ная мьста (Київ, 1433 Р 119); А прї томь бьіли светки 

ра(д) наша кнзь Ива(н) васильєвичь... а па(н) андрьи 
волотови(ч) (Луцьк, 1451 Р 159). 
ФОРМИ: наз. одн. Волотовичь, Волотович 4 (1430 

АрхЮЗР 8/IV, 8; 1446 А8 1, 43; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11; 
XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193); Волотовичь, волотовичь З 
(1433 Р 119; 1445 АкЮЗР І, 18; 1446 АкЮЗР 1, 18); во- 
лотови(ч) 2 (1438 Р 139; 1451 Р 159); род. одн. волотовича 
1 (1433 Р 118); волотови(ч) 1 (1433 Р 119); дав. одн. волото¬ 
вичю І (1433 Р 119); Волотовичу 1 (2-а пол. XV ст. АЛМ 9), 

*волохи мн. (3) Молдавія, Молдавське князівство: 
то границь будуть вЬчньїи наипервьи межи нашимь го¬ 
родові) снАтиномь а межи шєпинци которьіи жь шєпинци 
к волохомь прислушають (Ланчиця, 1433 Р 125); Госпо- 
дарь вашь Стєфань воєвода... всказаль ижь шлеть своєго 

посла до свата своєго до великого кнзя ивана васи(л)євича 
жадаючьі абьі г(с)дрь нашь даль єго послу добровольное 
проєханьє чєрє(з) єго мл(с)ти паньства до москвьі и о(т)- 
толє зася до волоскоє зємли и г(с)дрь єго мл(ст) вєлики(и) 
кнА(з) да(л) єго послу проєханьє чєрє(з) свою землю до 
москвьі и отьто(л) засА до ихь зємли до волохь (б. м. н., 
1496 ОПВВД). 
ФОРМИ: род. волохь (1487 РИБ 434; 1496 ОПВВД); 

дав. волохомь (1433 Р 125). 
ВОЛОХОВЄ мн.(3) (жителі Молдавського князівства) мол¬ 

давани, волохи: мн Стєфан воєвод, господарь зємли молдав- 
скои, чиньїм знаменито... ожє... дали єсмьі сєс нашь лист 
нашемоу татариноу... щобьі сидил оу нашєи зємли... сло- 
бодно... какже сидьть... оуси Волохове своим волоскьі(м) 
закон ом ь (Сучава, 1470 БО І, 140); оу вашоє милости суть 
люди Волоховє што оть єго зємли оть зємли мольдавьскоє 
(б. м. н., 1499 ВИ її, 449). 
ФОРМИ: наз. Волоховє (1470 ВВ І, 140; 1499 ВВ її 

449); род. Волохь (1498 ВВ II, 412). 
ВОЛОЧЄКО див. ВОЛЧКО. 
ВОЛОЧЄНЇЄ с. (3) 0> в о л о ч є н ї є д и в к ьі (3) 

умикання, викрадання дівчини: а оу ти(х) монастирски(х) 

г сєла(х) да нє смьєть ходити ни єдинь на(ш) оурА(д)ни(к) 
ани глобникь... тоу(л)ко да имаю(т) наши гло(б)нїц(и) 

оузАти на(м) нашоу глобоу о(т) дшєгоубство и о(т) волочє- 
нїє дивкоу (Сучава, 1472 £>//?«А» 530); да нє имают дило 
до тих наши люди от Радовци... ни соудити их... ни за доу- 
шєгоу(б)ство, ни за волочєніє дивкоу, що сь боудєть 
оучинити оу того села оу Радовцєх (Сучава, 1481 ВВ І, 
256—257). 
ФОРМИ: наз. одн. вам. род. о(т) волочєнїє (1472 В1Р«А» 

530); з нах. одн. волочєніє (1481 В В І, 257). 
Пор. ВОЛОЧИТИ. 
ВОЛОЧИТИ дієсл, недок. і док. (10) 1. док. (що чим) 

(матеріалом) покрити (3): Отписую Пречистой до Печер- 
ского монастир а паицьір и кожух куний, сьрою кувтьрою 
волочень (б. м. н., XV ст. .АрхЮЗР 8/ІУ, 29); 3 нового 
мєста послано кнАзю вєликомоу тбє(р)скомоу шоуба со- 
больА волочонаА аксамитомь або адамашькою (б. м. н., 
1488 УКТ). 

2. недок. (що і без додатка) (неводом) ловити рибу (2): 
а под моимь мльїномь не мають волочити (б. м. н., 1459 

АрхЮЗР 8/ІУ, 18); продали єсмо пану мартину кгасто(в)- 
товичю сьлища наши... опрочє крьіниць што неводо(м) 
волочать (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС N° 3); 
дивка волоченая (3), волоченая див- 

к а (2) викрадена дівчина: хо(т)є прилоу(чт)сє та(т)ба или 
доушєгоубина или дивка волочена и тоє оусє щоби мона¬ 
стирю би(ло) оуси глоби и прихо(д) весь (Сучава, 1456 
ГПХМ); а до ти(х) люди що соу(т) оу ти(х) сєла(х) аби 
нє имали дило ни єди(н) на(ш) боАри(н)... ни соудити и(х)... 
ни за доушєгоу(б)ство ни за волочєнїю (!) дивкоу (Сучава, 
1479 ВС 141). 
ФОРМИ: інф. волочити (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18); теп. 

З ос. мн. волочать (2-а пол. ХУ ст. СПС № 3); дієприкм. 
пас. мин. знах. одн. ч. волочень, волочеи (XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 29); наз. одн. ж. волочена 1 (1456 ГПХМ); волочо¬ 
наА 1 (1488 УКТ); род. одн. ж. зам. знах. за дїоукоу воло- 
чєнои (1467 МіН. Вос. 125); знах. одн. ж. І волочєнїю (1466 
ВВ І, 95; 1479 ВС 140, 141). 
ВОЛОЧИЩА мн. (2) (назва села у Волинській землі): 

ки(А>зю Семену досталсА город Колодєн а села... МєдьінА, 
Волочища (Луцьк, 1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. Волочища (1463 АЗ 1, 54). 
ВОЛОШИН див. ВОЛОШИНЬ. 
ВОЛОЦІИНОВИЧЬ ч. (3) (особова назва): инь(х) многь(х) 

ЗБмль го(с)подарь знаємо чинимь... ажє даємь и дали 
єсмьі нашю корьчму на имА вєрбАжь... слузь нашємоу ива- 
иоу волошиновичю (Медика, 1407 Р 72). 
ФОРМИ: наз. одн. волошиновичь (1407 Р 72); дав. одн. 

волошиновичю (1407 Р 72). 
ВОЛОШИНЬ, ВОЛОШИН ч. (7) (особова назва): а сє 

зємлАнє... богдань тивунь, щєпань волошинь риботицкии 
(Перемишль, 1359 Р 10); жаловал перед нами пан фєдко 
канцлер господару н<а>шомоу, кн(А>зю великому Швит- 
рьїкгайлоу, на Данила на Волошина (Ступно, 1444 А5 
1, 41). 
ФОРМИ: наз. одн. волошинь, волошин, волоши(н) 

(1359 Р 10; 1377 Р 24; 1404 Р 70; 1444 АЗ І, 41, 42); знах. 
одн. Волошина (1444 АЗ І, 41); місц. одн. на Волошииє 
(1444 .45 І, 42). 
Див. ще *ВАЛАШИНЬ, ВЛАШИНЬ. 
*ВОЛОШЬСКИИ див. ВОЛОСКЬІ. 
ВОЛОУЄВЬ прикм. (2) О п о т о к ь в о л о у є в ь 

див. *ПОТОКЬ1. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. волоуєвь (1413 Р 83); ор. одн. ч. 

волоуєво(м) (1413 Р 83). 
*ВОЛУИКА ж. (2) (назва річки у Галицькій землі): 

а тако єсмо єму дали... Ако оуЬхана к нєму границА о(т) 
рознова чєрє(с) поле... горь к волуиць подль дубиньї по 
нижнии конєць дубииьі на вєрхь волуиць (б. м. н., 1424 
Р 99). 
ФОРМИ: род. одн. волуиць (1424 Р 99); дав. одн. волуи- 

цЬ (1424 Р 99). 
*ВОЛХА див. *ОЛХА. 
* ВОЛХОВЄЦЬ ч. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі алєксандрь воєвода... и мьі боАрє... знаємо чи- 
ни(м)... и(ж) єсмьі дали... сєрє(т) мисто а волховєць... 
кнАгини ри(м)гаиль (б. м. н., 1421 Собі, і, 141—142). 
ФОРМИ: дав. одн. во(л)ховцю (1421 Собі. І, 142); знах. 

одн. волховєць (1421 Собі. 1,142). 
*ВОЛХОВ€ЦЬКИИ ч. (2) (особова назва): А на то вЬра 

моя вьішє писаннаго алєксандра воєводьі... вьра пана 
Жюржа Волховєцького (Сучава, 1403 /?5 338). 
ФОРМИ: род. одн. Волховєцького (1403 ДГАА; ДЗ 

338). 
*ВОЛХОВСКИИ ч. (1) (особова назва): а на то вьра 

моа вьішєписаннаго їоанна алєксандра воєводьі... и вЬра 
жюржь волховского (б. м. н., 1411 Собі, і, 84—85). 
ФОРМИ: род. одн. волховского (1411 Собі, і, 85). 
*ВОЛЧИН€ЦЬ1 ч. (1) (назварічки на Буковині): тЬмь мьі 

видьвши єго правоую и вьрноую службоу до на(с)... дали 
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єсми ему... села на рєвтБ.,. и на оустїє волчинцА (Васлуй, 
1436 Собі. 1, 459), 
ФОРМИ: род. одн. волчинцА (1436 Собі. ї, 459). 
* ВОЛЧИНЄЦЬ3 ч. (1) (назва села на Буковині) Вовчи- 

нець: били дани тоти н цркви ис попи о(т) дєда нашого 
о(т) алєксандра... почє(н)ши о(г) соучавскои волости а 

црко(в) на лоукавци и(с) попо(м)... аі црко(в) на во(л)чин- 
ци (Сучава, 1490 ОС 147). 
ФОРМИ: місц. одн. иа во(л)чинци (1490 БС 147). 
*ВОЛЧИСКИИ прикм. (2) О болото волчи- 

скоє (1) див. БОЛОТО; л в с ь волчискии (1) 
див. ЛІїСЬ. 
ФОРМИ: род. одн. ч. волчиского (1440 Р 142); знах. 

одн. с. волчискоє (1440 Р 142). 
волчкєвичи мн. (1) (назва людей за місцем прожи¬ 

вання, пор. Волчки у Троцькому воєводстві) Вовчковичі: 
они поводили, ижь з нами соуграничники Волчкєвичи 
и Ивашковцьі и Клепачи, поущи нам, ловьі, дерево бортноє 
з одного (Лукониця, 1478 АЗ її І, 17), 
ФОРМИ: наз. Волчкєвичи (1478 АЗ ЇІ1, 17). 
Див. ще *ВОЛЧКОВИЧИ. 
ВОЛЧКО, вольчко, ВОЛЧЬКО, ВОЛЧЬКО, ВОЛЬ- 

ЧЬКО, ВОЛОЧЄКО ч. (18) (особова назва): а пришодьши 
прєдь наше обличье и породі) зомлАньї пані) вольчко пана 
ходьковь сьіновєць лоєвича ис пани ходьковою жоною... 
поєдналисА о села (Вишня, 1393 Р 52); а при том бьіли 
сввтки: вл(а)дьіка володимєрскии Порфирєй... пан Волчко 
Кн(А>зьскии... (Володимир, 1470 АЗ ї, 65); А прьі томь 
били свитки добриє: бьіль пань Немира Цевовьский, пань 
Вольчько Ощовский (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 
193); і рецесій (!) пат патезпік игискі, ШоІсгко Котапо- 
шсг, 52І02 беу 1и]и гетіи беггуі піпі Лакоху О^сіеіеі^ісг 
(Люблін, 1478 АрхЮЗР 4/1, 8). 
ФОРМИ: наз. одн. Волчко, вольчко, во(л)чко, Волчько, 

волчько, Вольчько, М/оІсхко 12 (1393 Р 52; 1404 Р 70; 
1414 Р 85; 1415 Р 87; 1458 Р 168; 1470 АЗ І, 65; 1472 
АрхЮЗР 8/1II, 2; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ЇУ, 20; 2-а псл. 
XV ст. СПС № 3; XV ст. АрхЮЗР 8/ЇУ, 193; 1478 АрхЮЗР 
4/1, 8); Волочеко 1 (1418 Р 89); дав. одн. Волчку, Вольчку, 
во(л)чько(у) 3 (2-а пол. XV ст. СПС № 3; 1476 АрхЮЗР 
8/ЇУ, 154); вольчкови 1 (1393 Р 52); знах. одн, вольчка 
(1393 Р 52). 
ВОЛЧКОВИЧ див. ВОЛЧКОВИЧЬ. 
*ВОЛЧКОВИЧИ мн. (1) (назва людей за місцем прожи¬ 

вання, пор. Волчки у Троцькому воєводстві) Вовчковичі: 
И поставила переди нами пани ВасилєваА Озєрничань 
и Милошєвичь и Волчковичов (Лукониия, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: знах. Волчковичов (1478 АЗ III, 17). 
Див. ще ВОЛЧКЄВИЧИ. 

ВОЛЧКОВИЧЬ, ВОЛЧКОВИЧ ч. (4) (особова назва): 
А то свбдци: пань Андрвяшь староста Рускои зємлв... 
пань Баско Волчковичь (Львів, 1378 ЗНТШ БІ, 5); а прї 
томь бьіли свбдци па(н) лєнко староста зоудєчовскии па(н) 
дмитрь волчкови(ч) (Зудечів, 1421 Р 96); Я Василєн Волч- 
кович из братомь своим Лвомь... вьізнаваом сами на сєбє... 
штож... продали єсмо... отчизну нашу (Ставків, 1491 АЗ 
І, 96—97); Я боулга(к) лисичи(н) сьі(н) а михаило во(л)ч- 

кови(ч) чини(м) знаменито... што(ж) нєбожчикь оць мои... 
записа(л)... поустьі(н)скомоу манастьірю половиноу сели¬ 
ща ивони(н)цо(в) (Пустинька, 1499 ПИ № 3). 
ФОРМИ: наз. одн. Волчковичь 1 (1378 ЗНТШ ІЛ, 5); 

Волчкович 1 (1491 АЗ І, 96); волчкови(ч), во(л)чкови(ч) 
2 (1421 Р 96; 1499 ПИ № 3). 
ВОЛЧЬКО див. ВОЛЧКО. 
ВОЛЧЬКО див. ВОЛЧКО. 
*ВОЛШЇИ прикм. (1) О п о т о к ь в о л ш ї и див. 

♦ПОТОКЬ1. 
ФОРМИ : ор. одн. ч. волшїємь (1479 БО І, 228). 

*ВОЛЬ ч. (44) віл: тако(ж) по д гро(ш), да платв(т), 
ка(к) старій законь бьі(л) , а с(т) вола що бьі по в гро(ш) 
платили (Сучава, 1448 Собі. II, 741); а коли бьіхми то(г) 

не пополнили и не заплатили пан(у) михаилу на тотьі дни 
вьішєписа(н)ньі(х), а мьі сА поддаємь ажє бьі оузАль оу 
нашємь имвнии оу КарловБ пА(т)дєсАть воловь (Самбір, 
1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.); Грєжаньї дво(р) а в 

томь дворе шесть члвка а ссмь воло(в) чотьіри корови 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: наз. одн. во(л) (1449 Собі. II, 743); род. одн. 

вола (1448 Собі. II, 741; 1449 Собі. II, 743; 1452 Созі. II, 
759; 1455 Собі. II, 771; 1458 ВБ II, 262; бл. 1471 ЛКЗ 
92); дав. одн. волоу (XV ст. ВС 16 зв.); знах. одн. вол, 
во(л), воль 7 (1449 Собі. II, 743; 1452 Собі. II, 759, 760; 
1458 ВБ II, 262); вола, вол(а) 4 (1452 Собі. II, 760; XV ст. 
ВС 37; 1458 ВБ II, 262); наз. мн. вольї (XV ст. ВС 11 зв., 
16 зв.; ИК)\ род. мн. воловь, воло(в) (1459—1460 ЗНТШ 
СІЛІЇ, фотокоп.; XV ст. ВС 16 зв., 30; бл. 1471 ЛКЗ 91 зв., 
92, 92 зв., 93); знах. мн. воли 13 (1449 Собі. 11,743; 1458 
ВБ II, 262; 1459—1460 ЗНТШ, СІЛІЇ, фотокоп.; XV ст. 
ВС 8, 16 зв., 17, ЗО); воли 1 (1466 ВБ І, 96); ор. мн. воли 
(XV ст. ВС 17 зв.). 

*ВОЛЬБЬІРОВСКИИ прикм. (1): А пань олєхно юрьє- 
вичь жюсичь продаль єсмь дбдиноу и отьчиноу свою... 
и з сБиожатми и ставьі а ставь нижьнни к вольбьіровско- 
моу бєрєгоу ставлень (Острог, 1458 ОЖДМ). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. вольбировскомоу (1458 ОЖДМ). 
Пор. *ВОЛБЬІР€ВЦИ. 
ВОЛЬЧКО див. ВОЛЧКО. 
ВОЛЬЧЬКО див. ВОЛЧКО. 
*ВОЛЬІНСКИИ прикм. (34): Му \УИо1с1, х^еіукі кпіан 

Іуіо^зкіу ... сгіпіт гпатіпііо... і і баїі іезто зіигі пазготи 
Раи'іи 5є]І$2С2є пазго І^о^озіахусе у сЗгиЬоіе зеїузгсге 
Катеп \у гешіі шоїупзкоіеу па гусі Рсііи'і (Ужів, 1420 
А$ І, 25); Я ларио(н) игоумє(н) пєрєсопницки(и)-.. вьізна- 
ваю... што(ж)... мБнА(л) єсми с пано(м) пєтро(м) янови- 
чо(м)... тьі(м) свои(м) имє(н)є(м)... на имА чємєри(н)... на 
ого име(н)е на дА(д)ковичи которсє жь о(н) коупи(л) оу 
зємлАнина вольі(н)вольі(н)ского (!) на имА оу ва(н)ка 
ста(н)ковнчА дА(д)ко(в)ского (Луцьк, 1467 СП № ІЗ); Ста- 
ростБ Луцкому и Каменецкому, маршалку Вольїнское 
земли, князю Семену Юревичу (Краків, 1499 АЛМ 
вип. 2, 36). 
ФОРМИ: род. одн. ч. вольі(н)ского 1 (1490 Пам.)\ ! во- 

ли(н)волин(с)кого 1 (1467 СП № 13); род. одн. ж. Волин- 
ское, волин(с)коет вольї(н)скоє, волиньскоє 24 (1466 АЗ 
1, 62; 1467 СП № 13; 1487 АМЛ; 1488 Л5 1, 241; 1489 РИБ 
437; 1491 АЗ І, 97; 1494 АЗ 1, 102; 1495 АЛМ 88; 1498 
АЛРГ 81; 1499 АЛМ вип. 2, 36 і т. ін.); волинскои, №оІуп- 
зкоу, воли(н)ско(и) 3 (1421 АЗ І, 27; 1463 АЗ 1, 55; 1483 
ВОРСР 177); волинскоБ 1 (1475 АЗ І, 69); ск. н. вол 1 (1498 
ГВКОО); місц. одн. ж. в волинской 1 (1475 АЗ І, 72); 
№ №оІупзкоіеу 1 (1420 АЗ І, 25); ор. мн. волинскими 
(1491 АЗ І, 94). 

Пор. *ВОЛЬ1НЬі, *ВОЛЬІНЬ3. 
*ВОЛЬІНЦИ мн. (1) (назва села у Київській землі): 

та(м) г(с)дрю нашємоу по вольї(н)ци по ивницькоую доро- 
гоу а по калиновь коусть (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: знах. воли(и)ци (бл. 1458 Р 167). 
*В0ЛЬ1НЬ1 ж. (2) (Волинська земля) Волинь: Я кн(А)зь 

Юри Василєвич Жаславский вьізнаваю... ижєт продал 
єсми пану Сємєноу Олизаровичоу имєнє на Вольши (Бе¬ 
рестя, 1466 АЗ І, 62); врозумивши то пани ОлизароваА... 
волно даровала нас и дала и записала тью двє имєнА 
оу Вольїни (Луцьк, 1487 АЗ І, 240). 
ФОРМИ: місц. одн. на (оу) Волини (1466 АЗ І, 62; 

1487 А5 І, 240). 
Див. ще *ВОЛЬІНЬ2. 
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*ВОЛЬІНЬ3 ч. (1) (Волинська земля) Волинь: Биль намь 
чоломь богомолець нашь Єфремь, владьїка Луцкий и Ост- 
розский, и покладаль передь нами листь даниньї певньїхь 
маетностей на Вольїню (Городно, 1498 АрхЮЗР 1 /V1, 1). 
ФОРМИ: місц. одн. иа Вольїню (1498 АрхЮЗР 1/УІ, 1). 
Див. ще *ВОЛЬІНЬ1. 
ВОЛЬНО див. ВОЛНО. 
*ВОЛЬНОСТЬ ж. (7) 1. (лише в множині) (звільнення 

від якихось повинностей) пільги (5): ІІтузІШ іезто з рапу 
габаті пазгіті і баїі рга\уа і шоіпозіі... тезгкаіисгіт ^ 
Іот рапзБлгіе пазгот (Луцьк, 1388 2РЬ 103); дали есмо 
ему... две дворища тягльїхь... со есими тьіми приходні, 
и доходи, и волностями, и уездьі, што кь тьімь селомь 
слушаеть (Луцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12). 

2. (виняткове право) привілей (2): А такь мьі хотБчи 
его вь здБ(шнемь) панствБ нашомь, при дворв нашомь 
заховати, оного прьіймуемо и прьіяли есмо, яко человвка 
зацного... которому, яко человбку рьщерскому, зь ласки 
нашое надаємо волности в(шеля)ков вь здБшнемь панствБ 
нашомь... заживати... и волно ему... титулу вшелякого 
и волности шляхецкоБ, яко властному шляхтичови, тубьіл- 
цови, заживати (Луцьк, 1438 Р 140—141). 
ФОРМИ: род. одн. волности (1438 Р 140, 141); знах. мн. 

вольиости, волности, июІпобГі (1388 2РЬ 103; 1389 РЕА 
І, 26, 27); ор. мн. волностями 1 (1445—1452 АрхЮЗР 
8/IV, 12); вольностьми 1 (1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 13). 
ВОЛЬНЬ див. ВОЛНЬІИ. 
*ВОЛЬНЬІЙ див. ВОЛНЬІИ. 
*ВОЛЬ1ИИНА ж. (1) (вільховий лісок) вільшина: а и 

ещє даль єсмь ему ловища оуюноваА ото изьбшцьного пє- 
рєвоза попєрєкь вольшиньї (Казимир, п. 1349 Р 3—4). 
ФОРМИ: род. одн. вольшиньї (п. 1349 Р 4). 
ВОЛ'б див. ВОЛЯ. 
ВОЛИНЬ див. ВОЛНЬІИ. 
ВОЛЯ, ВОЛА, ВОЛ її ж. (537) 1. (бажання) воля (140): 

а мьі по єго воли и єго данїю пожаловали єсмьі ивашка 
оссбнсю нашєю милостїю (Сучава, 1429 Сові. І, 242); га 
\о шазгеі шііозіі біакиіет, габу іезшо, ^азги \Уо1и сгупіт 
2 І^ітсу регешігііе беггаї; (Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХУ1, 
139); про тожь мьі кторою зь єго волию повинни 
єсмьі сА згодити, а вьрною слоужбою послоушни бьіти... 
хочємь вшитки ... слюбьп.. держати (Хотин, 1448 Сові. 
її, 738); а кн<А>зьСємєн Василєвич волєн тьіи имбньА про¬ 
дати... и што волА єго над тьіми имБньи вдБлати (Воло¬ 
димир, 1470 А8 І, 65); Ино мьі видбвши их доброи воли... 
а мьі такождєрє и от нас єсмьі дали и потврьдили слоугам 
нашим... тоє прАдрєчєнноє село на имА Ботєщи (Ясси, 
1500 ВО її, 175); 
волью доброю (1), доброю волею (30) 

добровільно: Мьі кнАзь володнславь опольскоБ зємли... 
нашєю доброю волею... то єсмьі вчинили (Бохур, 1377 
Р 23—24); и я єсми подблил сА з братомь своимь 
мбншьімь со кн(А>з(є>мь СємБномь Избаразким самь 
своєю волБю доброю (Вишнівець, 1482 А8 І, 80); Про- 
дал есми своє имвнье... Подгайци... своєю доброю во¬ 
лею, безь кажьдого приму шенья (Володимир, 1498 
АрхЮЗР 8/ІУ, 141); з воли доброє (1), з доброи 
воли (6) з власної волі, добровільно: знамєнитосто 
чинимьі... нжє мьі романь воєвода молдавьскии... ижє 
и(з) доброи ВОЛБ, а никимь нє принужень... слюбили єсми... 
вьрна служьба служити... королеви польскому (Сучава, 
1393 Собі. її, 607); Вьізнаваємь симь нашьімь листомь... 
и(ж) сь нашєи доброєи воли и розмьіслоу хотячьі пана Ми¬ 
хайла канцлиря молдавско(г) намь братомь... оучьінити... 
придали єсми ємоу по(л) мита (Снятин, 1454 Р 162—163); 
и врозумивши то пани олизароваА... з воли своєєй добреє 
ани жадного примушєнА, волнє даровала нас и дала и за¬ 
писала тьіє двє имєнА оу Вольїни (Луцьк, 1487 А8 І, 240); 
своєю волею (2) а) добровільно, з власної волі (Г: 
и да(л) ємоу гєргє своєю волєю тоє село вьі(ш)писаннсє, 

що є(ст) по(д)ли васлоуя (Сучава, 1449 Собі. II, 385); 
б) самовільно, на свій розсуд (1): Те(ж) ажь которьій мА- 
тє(л) алюбо иньшоую рє(ч) возмє(т) оу ко(г) свсєю волєю 
имєє(т) ємЛ за сА вБрнЛ(т) по(д) виною шєсть гривинь 
(XV ст. ВС 29 зв.— 30); добрая воля (1), доброє 
воли (1) див. ДОБРЬІИ ПІ; от доброА волєА 
(27) див. ДОБРЬІИ III; по доброи воли, по доб¬ 
рих воли, по доброю воли, по доброю 
волєю, по доброю (доброи) волю (191) див. 
ДОБРЬІИ III; из (з, сь) доброю волєю (32) див. 
ДОБРЬІИ III; добрую мбти волю (1) див. ДОБРЬІИ III; 

(схвалення) воля, згода (33); волєнь продати: волень 
замБнити тако доброму яко єсть самь исо кнАжєю волєю 
(Бохур, 1377 Р 24); а нє имаєть той корьчмьі от нє(г) отнА- 
ти ни одинь староста... без нашєи волБ (Медика, 1407 Р 
72); паки имє(т) кто бантовати тьі(х) люди оузБти о(т) ни(х) 
боу(д) що, без и(х) воли, томоу шїа плати(т) (Сучава, 1444 
Собі. II, 208); Ино князь федорь его милссть Михайловичь 
Чорторьіскій, староста Луцкій, тоє моє имБніе вь пана 
Василя вьїкупиль зь моее воли (Луцьк, 1449 АЛМ 8); 
и тьіми часьі єго милость вишєрєчєннїи крал, за волю и на 
причиноу наияснвишєго кнАжатє пана и пана Владислава... 
нам вьси мєрзАчкьі и шкодьі и кривдьі... отпоустиль (Гир- 
лов, 1499 ВО II, 419); 
одною волєю (3) одностайним стремлінням, од¬ 

ностайно, згідно: одною волєю... обицоуємь и слюбоуємь... 
королеви полекомоу... вирнньїи (!) на каждьіи ча(с) хо¬ 
вати (Львів, 1436 Собі. II, 701—702); На котороумь соимБ 
тотьі панове сь обох сторонь, одною волєю... и дроугьі снємь 
посполитьі... положили (під Хотином, 1467 ВО II, 297); 

(рішення) еоля (14): а сложиль єщо на королА ка(к) 
єго волА чнмь король пожалуєть (б. м. н., 1387 СП № 12); 
Іізіузга^зга іо ^зі гаріакаїі і тоїшіі: «лл^оіеіі ЬусКто, 
52ІоЬ і паз когої зат кагпіі, как іеЬо лл^оііа, пііЬусЬто їо 
члббеїі, гапіаг іо паз іети члгубаіеі, коїі регетігуіа 
з піт сгупіі (Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 140); так 
и мьі... их воли вБрньїм наслидованєм послоухати засуждьі 
винни єсми (Сучава, 1462 ВО II, 284); Во имА свєтьіА тройца 
стан сА божа А волА (Ровно, 1488 А5 І, 241); и тєпєрь бо- 
(ж)єю волею бьілобьі и подобро зань жє кто єсть, ива(н) ва- 

си(л)єви(ч) вєлики(и) кнА(з) мсско(в)ски(и) г(с)дрєви на¬ 
шому ьоєводє є(ст) сва(т) а вашє(и) мл(с)ти тесть (б. м. н., 
1496 ПСВВ 192 зв.). 

2. намір, замисел (5): Мьі кнА(з) двдь дмитриєви(ч)... 
чинимьі знамєни(т)... како кєдьі в то врємА коли кнА(з) 
вєлєбньш дмитрии инбмь имєнє(м) корибу(т),.. голдованиє 
и вБрность и послушьство... нє принєволєни а никотораА 
зла волА примучєни вєлико(м) и славнєму вол оди славу.... 
со вси(м) своими зємлАмьі... вБрность праваА и нє изруши- 
стаА слюби(л) а мьі имєнємь и моча вши(х) зємлАнь... 
кслюбуємьі за нєго (Лучиця, 1388 Р 38—39); И ібжь 
како велико вєсєлиласА єсть рада кролє(в)ства коли чєрєс 
поерьдокь вашь то(т) то мистрь о тьш тадьшки нашоу оу- 
схотБль вБдаїи волю(Брест Куявський, 1447—1492ЛКБВ)\ 
и мьі тогдьі Еашєй милости... нашого посла до великого 
князя московьского послали, иапоминаючьі єму, штсбьі 
онь оть того оумьіслу и воли своєє повьстягнуль и зь вами 
бьі мирь ималь (б. м. н., 1499 ВО II, 447), 

3. (свобода, можливість здійснювати що) право (1): а 
покоул оусхочєт кн<А>зь Сємєнь той гребли держати ви¬ 
соко, тоє єсть оу єго воли (б. м. н., 1475 А8 І, 71); 

давати волю (1) див. ДАВАТИ 3; дати волю 
(4) див. ДАТИ 4; и м а т и волю (4) див. ИМАТИ2; 
имати со бе свою волю (1) див. ИМАТИ3. 

4. (стан того, хто перебуває на волі) воля (1): И пак 
тотьі кстиньї Сєди-Ахматови сьіновє, што соут нинБче по 
божїи милості оу наших роуках... а мьі имаемо их твердо 
и статочно держати, оу твердои и оу вБрнои роуцв, и ни- 
коли на волю их не поустити (Сучава, 1462 ВЕ> II, 292). 
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5. погляд, думка (1): мно(г) добрьі(х) люди ис право(м) 
оумБючи(х) радьі оуживши(х) и оу єдин(с)твб воли нашєи 

бга и правду знаю(ч) осудили єсмьі... ажє г(с)дрь нашь 
кроль... ближши єсть к тому МБСту к тьічину... нижли 
тьш пани Адвига и єи дБвка (Медика, 1404 Р 70). 

6. тимчасове звільнення новосельців від феодальних по¬ 
винностей і податків (2): О волї колї пань которьі(и) волю 
даеть (XV ст. СД 9 зв.); 
во (на) воли с е д е т и (2) бути звільненим від 

повинностей і податків: А изь рАшювьскои волости при¬ 
ходить поль тригья ста коло(д) опрочє волАнь што на воли 
сбдАть (б. м. н., 1386—-1418 Р 35); А три члвк новьіхь во 
воли не седели трє(х) годь (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90); 
волю (воли) в ьі с є д є т и (14), (воли) в ьі с є - 
дєти (1), вьісєдети волю (1), вьіседєти 
(волю) (2) вибути строк звільнення від повинностей і 
податків: а в томь сєлє чотьіри слоугьі... єщо воли нєвьісє- 
дєли а коли волю вьісєдять они мають слоужити (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); 
ф до воли (чиєї) (5) тимчасово, залишаючи за собою 

право відкликання: Мьі кнА(з) федорь любортови(ч) знаємо 
чинимь... ажє... король пол(с)кии... и єго королєваА... 
дали ми землю до своєи воли на имА СБвєрскую (Вїслиця, 
1393 Р 50—51); позволяю зятю моєму и дочце моей на по¬ 
требу имь самим на селидбу з ведомомь моим у дуброве 
моей Хренницкой дерева утяти итравьі укосити... до вели 
моей (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/11І, 3); а кому будєт 
от(є)ць н(а)шь або мьі того имєнА зємли або люди дали 
до н(а>шєй воли, то и тєперь в нашои воли (Вільна, 1499 
АЗ І, 118); у (в) (ч и ї й) в о л и (б ьі т и> (4): підлягати 
кому, бути в чийому розпорядженні: Земно у матки моее 
воли, у подани и в опекани, якже бьіло и у моей во(ли) 
(б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/^, 27); а боудБ(т) хто злостївє 
алюбо иєправа (!) нєхотАчи кь правоу стати... тогдьі є(г) 
имвнїє... имєєть бьітї вб(ч)но на на(с) оузАто а боудБ(т) 
лї инА(т) тогдьі то оу нашо (І) волї боудБть (XV ст. ВС 
38 зв.— 39); а кому будєт от(є)ць н<а>игь або мьі того 
имєнА зємли або люди дали до н(а)шєй воли, то и тєпєрь 
в нашои воли (Вільна, 1499 А8 І, 118); божа воля 
станєт ся (2), станєт сА волА б ож А (2) див. 
БОЖЇИ; збожиои вол и (1) див. БОЖЇИ. 
ФОРМИ: наз. одн. волА, воля, \мо1іа 15 (1387 СП № 12; 

1403 ЛГМ: бл. 1415 Сові. І. 122: 1433 ЗНТШ ^XXVI. 
140; 1470 А8 1, 65; 1488 А8 І, 241; 1490 ЗХП 136; 1493 
ОПВВ 152; 1496 ЛСВВ 192 зв.; 1499 АСД VI, З І т. ін.); 
вол* 2 (1448 Сові, 11,313; 1467 ВВ II, 297): род. одн. воли, 
волі 47 (1393 Р 51; 1404 Р 70; 1444 Сові. її, 208; 1454 Р 
162; 1458 ВИ І, 8; 1462 ВО II, 284; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 
3; 1475 А8 І, 71; 1484 ЯМ; 1499 ВВ II, 424 і т. ін.); ! во- 
лєЖ 9 (1455 Сові. II, 525, 531, 564; 1457 ВВ І, 4; 1458 ВО 
І, 8; 1462 Вй І, 70; 1476 ВВ І, 211, 215, 216); волєА, волА 
15 (1458 ВВ І, 6; 1460 ВіР«Ал 515; 1465 ВІР*А* 518; 
1470 ВВ І, 150; 1473 ВВ І, 181; 1481 ВВ І, 256; 1482 ВВ 
I, 263; 1488 ВВ І, 347; ДГСПМ; 1490 ВС 146 і т. ін.); 
волєа, волея 3 (1462 Сові. В. 10; 1466 ВВ І, 105; 1473 
ПІКИ 164); вол* 3 (1393 Со5*. її, 607; 1407 Р 72; 1448 Сові. 
II, 734); воле 1 (1448 Сові. II, 734); зам.знах. видБвшє их 
доброи воли 59 (1464 ВВ І, 84; 1479 ВВ І, 224; 1480 ВВ 
І, 241; 1483 Сові. В. ЗО; 1487 ВВ І, 291; 1488 ВВ І, 325; 
1490 ВВ І, 384; 1495 ВВ II, 57; 1500 7 і т. ін.); дав. одн. 
воли (1436 Сові. II, 698, 701; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 2; 1500 
ВВ II, 173, 175); єнах. одн. волю, шоїш, №о1и 75 (1408 
Сові. II, 631; 1432 Сові. І, 343; 1443 Сові. II, 120; 1447— 
1492 ЛКБВ; 1456 Сові. II, 789; 1476 ВВ І, 208; 1484 ВВ 
І, 277; 1491 ВВ І, 449; 1495 ВВ II, 41; 1500 ВВ II, 173 
і т. ін.); волоу 2 (1463 ВВ 1, 74; 1473 ВВ 1, 190); зам. род. 
без егоумєновоу волоу 1 (1490 ВВ І, 421); ор. одн. волею, 
вол*ю, волєА, волєЖ 67 (1377 Р 24; 1391 Р 45; 1415 Сові. 
І, 116; 1424 Р 106; 1435 Сові. II, 687; 1443 ДГСПМН; 

1451 Сові. II, 401; 1461 А8 І, 53; 1487 ВВ 1, 310; 1499 ВВ 
II, 154 і т. ін.); волєя 3 (1443 ПГСММ; 1444 Сові. її, 207; 
1499 ВВ їі, 147); волью 2 (1400 Р 6і; 1409 Р 74); волию 
I (1448 Сові. її, 738); волА 1 (1388 Р 39); своєю... волю 
II (1438 Сові. II, 14; 1453 Сові. II, 467; 1461 ВВ І, 45; 
1472 ВВ І, 172; І479 ВВ ї, 221; 1482 ВВ Ї,2Є5; 1484 ВВ 
I, 276; 1487 ВВ І, 306; 1490 ВВ І, 387; 1495 ВВ II, 40 
і т. ін.); ! воА 1 (1444 Сові. її, 207); зам. дав. по єго доброю 
волею 8 (1438 Сові. її, 14; 1449 Сові. її, 379; 1456 Сові. 
II, 569; МіН. 213; 1459 ВВ І, 32; 1465 ВВ І, 88; 1466 ВВ 
І, 113; 1478 ВВ І, 218); місц. одн. у (оу, в, во, на) воли, 
№оїу, волї (і370 Р 18; 1386—1418 Р 35; 1436 Сові. її, 698; 
1447—1492 ЛКНКВ; 1452 Сові. II, 410; 1460 Сові. 8. 33; 
1487 ВВ І, 304; XV ст. АрхЮЗР 8/ГУ, 27; 1494 ВВ II, 32 
і т. ін.) 

*ВОЛАНИНЬ ч. (1) новоселець, тимчасово звільнений 
від повинностей і податків: А изь рАшювьскои волости 
приходить поль тритья ста коло(д) опрочє волАнь што на 
воли сбдАть (б. м. н., 1386—1418 Р 35). 
ФОРМИ: род. мн. волАнь (1386—1418 Р 35). 
*ВОНИСТЬІЧИНЬ ч. (1) (назва селища у Волинській 

землі): на Гнидовб не надобе мьгга давати... у Вонистьічи- 
нб не надобе (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. у Вонистьічин* (2-а пол. XV ст. 

АЛМ 9). 
ВОНЬ 1 див. ОНЬ1. 
ВОНЬ2 присл. (3) 1. геть, назовні (2): а хотарь... є(ст)... 

на доубь роубБЖЇЄ гдє поуть о(т) МЛИНИ ВЬІХОДІТЬ во(и) 
ис лБса (Сучава, 1446 ПГСПМР); и пошоль сь клбти вонь 
передь мною, а не браль изь тое клбти ничого (Вільна, 
1498 АЛМ 163). 

2. (зовсім) геть чисто (1): Ино дє(и) свє(т)чи(л)... Мєща- 
нинь смоленскии... што(ж) дє(и) коли дє(д) и(х) сємє(н) 
Плошєвичь смотрєвшьі межьі дєтє(и) свои(х) о(т)цо(в) и(х) 
и казаль з доуховници своєє дБ(л)ницоу о(т)ца єго иванову 
вьігладити во(н) (Вільна, 1495 ВК). 

*ВООТГНАТЬ дієсл. док. (1) увігнати, загнати (?): о за- , 
кладе(х) иже ти можєть вобороу старостиноу воо(т)гнать 
Тє(ж) гдБ колї соуть дворьі наши далека (!) тогдьі землАнА 
наши могоуть заклади бБроучи запира(т) оубороу старо- 
стїнЖ (XV ст. ВС 33 зв.— 34). 
ФОРМИ; інф. воо(т)гнать (XV ст. ВС 34). 
ВО ПЕРВЬІХЬ присл. (1) передусім, насамперед: Тне 

вси села, оть нась ку церкви Божой прьідаиьіе, маегь 
держати господинь богомолець нашь Климентьій... и о 
добромь посполитомь... во первьіхь яко пастьірь и отець 
нашь, прьі нась и при советахь князевь и бояпь нашихь, 
радити и советовати (Луцьк, 1322 АрхЮЗР ІЛЛ, 3). 

*ВОРЛОВЬІИ прикм. (2)фворловая могила 
(2) (назва могили у Молдавському князівстві): а хотарь 
ємоу... жєжиєю на ворловоую могилоу (б. м. н., бл. 1400 
Сові. І, 27). 
ФОРМИ: род. одн. ж. ворловои (бл. 1400 Сові. І, 27); 

знах. одн. ж. ворловоую (бл. 1400 Сові. І, 27). 
Див. ще *ОРЛИИ. 
ВОРМЄНСКЬІИ див. ОРМЕНЬСКИИ. 
*ВОРМ€НЬСКЬІИ див. ОРМЕНЬСКИИ. 
•ВОРМЄНЬІ мн. (2) вірмени: По оусєи нашєи зємли боу- 

дєть волєнь надь Вормєии своєго права пискоупьского 
(Сучава, 1401 РІР). 
ФОРМИ: род. Вормєнь (1404 РІР); ор. Вормєньї (1401 

ДІР)- 
*ВОРМЄНЬСКЬІИ див. ОРМЕНЬСКИИ. 
♦ВОРНИКЬ ч. (2) (молд. вориик, слов, дворникь) (при¬ 

дворний чин у Молдавському князівстві) управитель двора, 
дворник: а на то ест... вБра пана нєгрилаша ворника и дБ- 
теи єго (Сучава, 1439 Сові. II, 46); БоАрїи аноумє: Тьоу- 
тоул вєл логофьт... Драгош вор (Сучава, 1491 ВВ І, 464). 
ФОРМИ: наз. одн. ск. н. вор (1491 ВВ І, 464); род. одн. 

ворника (1439 Сові. II, 46). 



ВОРНОУТАИ — 197 — *ВОРОТИТИ СА 

Див. ще ДВОРНИКЬ, ДВОРНИКОУЛ. і 
ВОРНОУТАИ ч. (1) (особова назва> молд., пор. лат. уо- 

шпіагшз): мьі стефань воєвода... чинимь знаменито... 
ожє... слоуга нашь пань крьстА ворноутаи слоужиль прБж- ! 
де столочившому отдоу нашемоу право и вБрно (Сучава, 
1434 Созі. І, 395). 
ФОРМИ: каз. одн. ворноутаи (1434 Созі. І, 395). 

*ВОРОБИЄВЬ прикм. (І)Оворобиєва паси- 
ка (1) (назва пасіки у Молдавському князівстві): и та- 
кожь дали єсми ємоу одноу пасикоу... на имА воро- 
биєва пасика (Нямц, 1443 Созі. її, 120). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. воробиєва (1443 Созі. II, 

120). 
ВОРОВЄЩИ мн. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тБмь мьі видбвши его правою и вврною слоужбоую 
до нас... дали и потвердили есми емоу оу нашеи земли се¬ 
ла... на имб онєщи... и воровєщи (Сучава, 1456 МіН. 213); 
Тбм мьі видбвшє его правою и вирною слоужбою до нас... 
дали и потвр'ьдили есми емоу... села на имб Гости лєщи... 

и... Воровєщи (Сучава, 1459 ВО І, 35), 
ФОРМИ: наз. воровєщи (1456 МіН. 213; Созі. II, 569; 

1459 ВО І, 35). 
! ВОРОВОРОНЦ див. *ВОРОНА2. 
ВОРОГЬ ч. (7) ворог: нашь плємєньни(к) бєкбула(т)ь 

И хожа Мєдинь оучинилеА намь ворогь и оуста(ли) на 
на(с) (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); На то єсмо присягали, 
яко и самн оуйзрьітє ваша милость, штобьі богь далі, наши 
ворози подь нашими ногами и подь нашими шаблями 
(б. М. н., 1496 ВИ II, 403). 
ФОРМИ: наз. одн. ворогь (1392—-1393 РФВ 170); знах. 

одн. ворога (1392—1393 РФВ 171); знах. мн. ворози 2 
(1392—1393 РФВ 170; 1496 БО II, 403); ворого(в) 1 (1457 
Созі. II, 809). 

* ВОРОЖАЙ ч. (1) (стп. госігаі) (ряд поколінь) рід: 
а хто сА мєни(т) шлА(х)тичо(м), а не зродоу шлАхо(т) (!) 
о шлАхотньїй ворожай имєє(т) пово(д) имети о(т) коренА 
(XV ст. ВС 18 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. ворожай (XV ст. ВС 18 зв.). 
Див. ще *РОЖАЙ. 
ВОРОНА1 ч. (2) (особова назва): з на то(м) ро(з)БздБ 

бьі(л)... па(н) ворона (б. м. н., бл. 1458 Р 168); Што король 
е. м. волости даваль боярамь Житомир скимь... ВоронБ 
Ивашку волость Хотень на годь, послб первихь (б. м. н., 
1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9). 
ФОРМИ: наз. одн. ворона (бл. 1458 Р 168); дав. одн. 

ВоронБ (1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9). 

* ВОРОНА 2 ж. (2) (назва річки у Молдавському князів¬ 
стві): тБмь мьі видбвши его правою н вБрноую слоуж- 
боу до на(с)... дали єсми ємоу, оу нашеи земли, села 
на воронБ (в ориг. вороворонБ.— Прим, вид.) (Сучава, 
1433 Созі. II, 594); Ино сБ зостали нашемоу вБрномоу па- 
ноу Щефоулови... три села, одино село на имб Єкоушанїи 
на обрьшїє ВоронБ (Сучава, 1480 БО І, 241). 
ФОРМИ: род. одн. ВоронБ (1480 ВИ І, 241); місц. одн. 

! иа вороворонБ (1433 Созі. II, 594). 
ВОРОНА 3 ж. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

а на то... вБра пана йона старого о(т) ворона (Сучава, 
1403 ДГАА). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. о(т) ворона (1403 ДГАА). 
ВОРОНЄЦЬ, ВОРОНЄЦЬ, ВОРОНЄЦ ч. (15) (назва 

річки у Молдавському князівстві): мьі Стефа(н) воево(д)а... 
чини(м) знаменито... оже... дали єсмн сє(с) на(ш) листь 
нашемоу манастирю о(т) воронєц идежє є(ст) хра(м) 

сгго вєликом(ч)ника и побБдоносца хр(с)ва гео(р)гїа (Су¬ 
чава, 1472 ДГСВМ); и оучинили єсми и вь задоушїє... 
прєдков и родителеи наших... яко да оутврьдим и оукрБпим 
наш свАтьіи монастир що на Воронець (Ясси, 1497 БЛ 
II, 100); Тоє вьсе... да єст томоу свАтомоу нашемоу мона- 
стири що на Воронєц (Гирлов, 1499 БЛ II, 148). 

ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от Воронець, Воронець, 
воронєц 5 (1472 ДГСВМ: 1488 ДГСВМЩ; 1489 БЛ І, 
377); зам. місц. на Воронець 1 (1497 БЛ II, 100); род. одн. 
воронє(ц), вороиєц 4 (1490 БЛ І, 436; ДГСХМ); вороиєца 
2 (1490 ДГСХМ); воронєцоу 1 (1488 ДГСВМЩ); місц. 
одн. на Воронєц (1499 БЛ II, 147, 148). 
ВОРОНИЦЬСКЬІИ прикм. (1) (пор. Воронець у Молдав¬ 

ському князівстві): Мьі панове господарБ нашєго, илїи 
воєводи, на имА... пань стань бьірличь вороницьскьіи... 
вьізнаваємь тнмь то наши(м) листомь... колижь... илїашь 
воєвода... владиславовн, кролю по(л)скомоу... голдь вир- 
ности... е(ст) оучини(л)... ми такожє... обицоуємь и слю- 
боуемь... тоть истнннии голдь... стєрєчи и... ховати (Львів, 
1436 Созі. II, 701—702). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. вороницьскьіи (1436 Созі. II, 701). 
ВОРОНКО ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли свбд- 

ци... пань хроль варвариньскии воронко воить коломьіие- 
кьіи рускии (Коломия, 1398 Р 57). 
ФОРМИ: наз. одн. вороико (1398 Р 57). 
ВОРОНО ВИ ЧЬ ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли 

добрьіе люди... пань Яцко Раньдиничь а Лєвь Вороновичь 
(Володимир, 1471 АрхЮЗР 8/ІІ1, 627—628). 
ФОРМИ: наз. одн. Вороновичь (1471 АрхЮЗР 8/1II, 

628). 
*Ж)КСЖО\\г прикм. (1) О з е 1 у 5 2 с 2 е ^ого- 

по^о див. СЄЛИЩЄ і. 
ФОРМИ: род. одн. с. \¥огошта (1420 А8 І, 25). 
ВОРОНОВЬ ч. (1) (назва земельної ділянки у Волин¬ 

ській землі): Левону Шаломичу два жеребьи пустьіхь, а 
на третемь два человвки, дають сорокь грошей а три руч¬ 
ки меду, А жеребьемь имя: Вороновь, Бьїковь, Блюви- 
ничи (Берестя, 1463—1478 РЕА І, 35). 
ФОРМИ: наз. одн. Вороновь (1463—1478 РЕА І, 35). 
ВОРОТА мн. (3) ворота: а РуденскаА мает оу подворА 

своего ворота поставити на влицу што з вєком оулица про- 
мєж подворей положена (Луцьк, 1494 А5 І, 102). 
ФОРМИ: наз. ворота (1494 АЗ 1, 101); знах. ворота (1494 

АЗ І, 102). 
Див. ще *ВРОТА. 
ВОРОТИТИ дієсл. док. (8) (що кому) (віддати назад) 

повернути: а мьі слубоуемо (так.— Прим, вид.) ему при • 

нашеі вБри... твхо д тисАчи рублиі воротити исполна 
(Луцьк, 1388 Р 37); а такожє слоубоуєми и имаємьі воро¬ 
тити оусв записи тому истино(м) королеви полскому и его 
короуни, што пєрєдьковє наши имили о(т) королевьства 
полско(г) (Львів, 1436 Созі. II, 707); и села, имєниа твоя 
оусв єсми тоби воротили, на що ймеш поставити привнлиА 
ис права (Сучава, 1460 БО II, 270). 
ФОРМИ: інф. воротити (1388 Р 37; 1436 Созі. II, 707; 

1457 Созі. II, 810); перф. І ос. мн. єсмьі... воротили 1 (1457 
БО II, 257); єсми... воротили 1 (1460 БО її, 270); баж.-ум. 
сп. 1 ос. мн. пак ли бьіхо(м)... не воротили (1388 Р 37); 
2 ос. мн. що би стє... воротили (1435 Созі. II, 692). 
Див. ще ВЄРНУТИ 1, ВОРОЧАТИ, *ВРАТИТИ, 

*ВРОТИТИ, ПОВЄРНОУТИ 2, ПРИВЄРНУТИ 2, ОУВЄР- 
НОУТИ ь 

* ВОРОТИТИ СА дієсл. док. (9) (приїхати назад) по¬ 
вернутися: коли сА вороти(м) сложи(в) той слю(б) тогда 

хочемь кголдова(т) королє(в).., вБрноє послу(ш)ство дер¬ 
жав) (Молодечно, 1388 Р 43); А кто иметь повєзсти (с>оук- 
ио до Бьістрици н до Оугорь, оу СочавБ от гривни три' 
гроши... А коли сА воротит ис Оугорь, оу Молдавици от 

каждого тєрха по В гроши (Сучава, 1460 ВИ її, 274). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. сА воротит 1 (1460 БО II, 274); 

сА воротить 1 (1456 Созі. її, 789); 1 ос. мн. сА вороти(м) 
(1388 Р 43); 3ос. мн. сА имоу(т) (имоуть) воротити 2 (1434 
Созі. 11,669; 1456 Созі. II, 789); сА ймуть воротити 1 (1408 
Созі. II, 631); имоут (сА> воротити 1 (1460 БО II, 274); 
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сА воротАть, сА воротАт 2 (1408 Сові. II, 631; 1434 Сові. 
II, 669). 
ВОРОЧАТИ дксл. недок. (2) (що кому) (віддавати на- 

зад) повертати: землю шєпиньскоую, котороую молдавь- 
ская зємла (!) о(т) короуньї имила... дароуємьі а ворочає- 
мьі ж нашьіхь панове и бояровь ввданєїмь (!), радьі и во¬ 
лею особьни, на вбкь вБкомь имити, дє(р)жати со вьсБми 
приходні, оужитьки (Львів, 1436 Собі. II, 706—707); 
И дворь пана Михоулов, що ест на серєти, и к томоу в се¬ 
ла... есми им их вєрноули; а коли оузримє их справєдли- 
воую слоужбоу, и мьі им и боулшє боудем ворочати (Сучава, 
1468 ви II, 306). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. ворочаємьі (1436 Созі. II, 706); 

майб. 1 ос. мн. боудем ворочати (1468 БЛ II, 306). 
Див. ще ВЄРНУТИ 1, ВОРОТИТИ, *ВРАТИТИ, *ВРО- 

ТИТИ, ПОВЄРНОУТИ 2, ПРИВЄРНУТИ 2, ОУВЄРНОУ- 
ТИ 1. 

*ВОРОШГЕЧИНЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі): 
не надобе мьіта давати... вь Перемили войту не надобе, 
у Ворошгечинб не надобе (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. у ВорошгечинБ (2-а пол. XV ст. 

АЛМ 9). 
*ВОРОШИТИ дієсл. недок. (1) (що) торкатися (чого, до 

чого): и пошоль сь клбти боні) передь мною, а не бралв изь 
тое клвти ничого, ани скрини тьі не воротилі), когорая 
стояла не замкнена зь листьі и сь списки (Вільна, 1498 
АЛМ 163). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. ворашиль (1498 АЛМ 163). 
ВОРХОВИЧ^ мн. (1) (назва села у Перемишльській 

землі): тогдьі ми... потвердили єсмо, его правого всєго 
имБнїа, пєрвое, имєнем рекучи, село бьібел и со присблкьі... 
ворховичБ село, ЩТО В ТИХ дбдин (Судомир, 1361 А 02 6). 
ФОРМИ: наз. ворховичБ (1361 А 02 6). 
*ВОСЄЛЄНЬСКИИ див. *ВСЄЛЄНСКЇИ. 
ї ВОСКУ див. *В0ИЄК02. 
*В0СК0ВЬ1И прикм. (1) О восковьіи грошн 

(1) оплата, що збиралася від купців, які привозили віск: 
Ключникб берестейскнй господару личбу делал з воско- 
вьіх грошей, щто (!) ему дано на воскь 2 сте копь и 70 копь 
и 2 копе (б. м. н., 1495 АЛРГ 60). 
ФОРМИ: род. мн. восковьіх (1495 АЛРГ 60). 
ВОСКЬ ч. (31) 1. (тільки в одн.) віск (15): а львовчАнє 

што ймуть принести сами изь угорь сєрєбро жьжєноє, оть 
того сєрєбра што бьіхомь мьі купили собь колко будеть 
намь надобно... а мунтАньскьіи воскь и брашєвьскьш сло- 
бодно имь єсть (Сучава, 1408 Сох^. II, 632); и дали есми 

томоу стомоу нашємоу монастироу о(т) поутнои на(ш) 
правій прихо(д) вьси камєни о(т)_воскоу о(т) нашєго сєрєц- 
кого трьга (Сучава, 1488 ДГСІІМ)\ Ключникь берестей- 
ский господару личбу делал з восковьіх грошей, што ему 
дано на воскь 2 сте копь и 70 копь и 2 копе (б. м. н., 1495 
АЛРГ 60). 

2. (тільки в одн.) воскове мито (9): и тако(ж) дали єсмо 
томоу прАдреченному монастирю воскь о(т) краснаго трьга 
оувє(с), да бєроу(т) калоугєри, на вьсАкоє лвто, о(т) вьсА(х) 
кто имє(т) (Поляна, 1448 Сові. II, 365); а тако(ж) шолтоузи 
и прьгари и дворници или кто имє(т) брати о(т) на(с) 
воскь по инши(х) трьго(х) а оу бани никто о(т) тьі(х) 
о(г) оуси(х) да сб не оумишаєть ни оу чє(м) але сами калоу¬ 
гєри да бєроуть воскь о(т) бани о(т) оуси(х) крь(ч)мь 
(б. м. н., 1458 Л//?«Л» 513). 

3. (одиниця міри) кружало воску (7): Олисє(и) землю 
де(р)жить МатьОєевьщиноу а с тое земли даеть десАть 
вєдє(р) мєдоу дани а полюдья двє вєдре мєдоу а двє коуни- 
ци а ловчому чотьіри гроши а бобровиикоу пА(т) восковь 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. воскь, вос(к) (1448 Сові. II, 365; 

1449 Сові. II, 378; 1458 Л//?«Л» 513); род. одн. воскоу 
(1457 ВИ І, 4; 1466 БЛ І, 96, 105; 1488 ДГСПМ); знах. 

одн. воскь, воскь (1408 СохЛ II„ 632; 1434 Сові. II, 669, 
670; 1448 Сові. її, 365; 1449 Сові. II, 378; 1453 Сові. II, 
,445; 1456 Сові. II, 790, 79І; 1458 ОІР^А» 513; 1460 ВО 
II, 275; 1495 АЛРГ 60); род. мн. восковь (бл. 1471 ЛКЗ 
93, 93 зв., 94). 

*ВОСЛАТИ дієсл. док. (2) (кого в що) (з метою нападу) 
наслати, напустити (кого на що): посилали єсмо кь тобє 
нашого посла, поведаючьі нашоу прьігодоу, которая жь 
се намь стала оть... великого князя московьского, штожь 
намь... люди свои моцьио вьслаль вь нашу землю... и... 
шкодьі намь великий подєлаль (б. м. н., 1498 БЛ II, 413); 
послаль єси своихь пословь до нась, повєдаючьі... вашу 
прьігодоу, которая вамь стала се оть... великого князя 
московьского, што жь онь... люди свои моцно вослаль оу 
вашу землю (б. м. н., 1499 ВО II, 447). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. вьслаль, вослаль (1498 ВО 

II, 413; 1499 БЛ II, 447). 
*ВОСПРЬІЕМИНИКТ> ч. (1) (продовжувач діяльності) 

наступник, наслідник: даємо надто подь Острогомь тому 
господину отцу владьіце и воспрьіеминикомь его село наше 
Бусчу (Луцьк, 1322 АрхЮЗР ІДИ, 2). 
ФОРМЙ: дав. мн. воспрьіеминикомь (1322 АрхЮЗР 

ЇМ, 2). 
*ВОСТАВАТИ дієсл. недок. (!) вставати, підніматися 

(від чого): а коли (ж) сАдоуть на соудБ тогдьі тьіи(ж) жа¬ 
лобні штосА прє(д) ними дБють имаю(т) тоуть соуди(т) 
а индб (!) воставаючи сь соуда (XV ст. СЯ 43). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. воставаючи (XV ст. СЯ 43). 
*ВОСТОЧНЬІИ прикм. (1) східний: ї то(т) мн(с)тьі(р) 

пєчє(р)скїи бьіль з вєко(в)... самь в сєбБ Ставропигїя о(т) 
вєлики(х) кйзєй роуски(х) и Святьі(х) потрїа(р)хь (!) ко(н)- 
сте(н)тинаполскн(х) (!) нового рима Свтоє кабголическоє 

восточньїє цркви хр(с)товьі (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: род. одн. ж. восточньїє (1481 ГПМ). 
*ВОТНИНА див. ОТНИНА. 
*ВОТПИТИ дієсл. недок. (1) (стп. ш^іріс) (у чім) сумні¬ 

ватися (в чому), вагатися (щодо чого): мьі алєксандрь воє¬ 
вода... знаменито оузАвлАми... ожє до на(с) приєхали 
соу(т) оу посо(л)ство панове и рада... королА казимира... 
и жадали на(с)... абьіхо(м) пєрє(д) єго мл(с)тію повиньі(и) 
гол(д) оудилали... а мьі и с нашими паньї и радою ничого 
оу то(м) не во(т)пили, але к том(у) ра(дї) єсмо пристали 
(Серет, 1453 Сові. II, 765). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. во(т)пили (1453 Сові. II, 765). 
*ВОТПг£НЬЄ с. (1) (стп. ш^іріепіе) О о у в є с т и оу 

вотпБньє див. ОУВЄСТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. вотпБньє (1447—1492 ЛКБВ). 
*ВОТЧИЗНА див. *ОТЧИЗНА. 
* ВОТЧИНА див. ОТЧИНА. 
ВОТЧИЧЬ див. ОТЧИЧ. 
*ВОТЧЬІНА див. ОТЧИНА. 
*ВОТЬЧИНА див. ОТЧИНА. 
ВОХНО ч. (1) (особова назва): а при том били сввтки... 

пан Фєдко Козловскии, а пан Вохно (Володимир, 1470 
АЗ І, 65). 
ФОРМИ: наз. одн. Вохно (1470 АЗ І, 65). 
ВОХНОВА ж. (2) (особова назва): Се я пани В ох нова 

пани Мари я з своими детми... посваталися єсмо с паномь 
Юшкомь Камкою (Володимир, 1471 АрхЮЗР 8/1II, 627). 
ФОРМИ: наз. одн. Вохнова (1471 АрхЮЗР 8/ІП, 627, 

628). 
Пор. ВОХНО. 
Ж)С2ІС2 див. ОТЧИЧ. 
*ВОЧЬ1 див. ^ОКО1. 

* ВОЩИНАРЬ ч. (1) воскобійник: и дали есми томоу сто¬ 
моу нашємоу монастироу о(т) поутнои на(ш) правій при* 
хо(д) вьси камєни о(т) воскоу о(т) иашєго серєцкого трьга 
и шєсть вощинарє єщє о(т) сєрєцкога (!) трьга (Сучава, 
1488 ДГСПМ). 
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ФОРМИ: знах. мн. вощинарє (1488 ДГСПМ). 
ВОЮТИНСКИЙ ч. (1) (особова назва): А при том біллі»... 

панн Баско Воютинский (б. м. н., 1476 АрхЮЗР 8/IV, 
154). 
ФОРМИ: наз. одн. Воютинский (1476 АрхЮЗР 8/1V, 

154). 
І ВОА див. ВОЛЯ- 
* ВПАДАТИ див. УПАДАТИ. 
*ВПАМЯТАТИ дієсл. док. (2) взяти до уваги: Ино ми, 

впамятавшьі его вернную а пил<ь>ную службу доброе 
памяти ку отцу нашому... и кь нами, з ласки нашое, тни 
сельца... дали есмо ему (Вільна, 1499 РИБ 777). 
ФОРМИ: дієприсл. перед, впамятавшьі 1 (1499 РИБ 777); 

впамата(в)ши І (1499 ГОКІР). 
ВПИСАТИ, УПЬІСАТЬІ дієсл. док. (14) 1. (кого, ідо в що, 

до чого) (занести в книги, список) вписати, записати (10): 
Я Семена с колковь... уписали есми ви доми Пречистой 
Богоматери Печерскому монастьіру родители наши (Київ, 
1398 ДГПМ)\ ино и на кролєвьскомн листе на воитовв 
и на оуздавнмхн листохн не стоить оуписано тоє дворище 
пьісковича што на любиш и на гугни але тоє дворище пьг- 
сковича стоить оуписано на кролєвьскомн листе и на оуз- 
давньїхн ЛИСТОХН што оу селБ оу ловчичохн (Зудечів, 1411 
Р 79); ино мьі тую грамоту вб книгу Дьякови нашому упьі- 
сатьі велильї (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); Я князь Констан¬ 
тани Ивановичи ОзтрозкІй... чиню знакомито... штоже 
придали есми и записали... имвнье Здетелу... на собор¬ 
ную церкови на Пречистую Богоматери у Вилни... а то 
есми и ви Євангеліє уписали, которое лежить на престоли 
у Церкви у Пречистое Богоматере (Вільна, 1499 АСД 
VI, 2—3). 

2. (кого в що) залучити (кого до чого) (1): Різгеіе 
шазга шііозі, \± іезіе 5 ІМіетсу хлдгіаіі регешігіе сіо гогепзі- 
тса (!) СЬгузІо^а, а паз іезіе и іог регешігіе ирзаіі (Лип- 
нишки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 139); 
записи вписати (3) див. ЗАПИСЬ. 
ФОРМИ: інф. вписати 2 (1496 ПДВКА 60,61); упьісатьі 

1 (1430 ГВКЛ 7); перф. 1. ос. одн. ч. уписали есми 1 (1398 
ДГПМ); есми... уписали І (1499 АСД VI, 3); 3 ос. одн. ж. 
оуписала (1496 ВМКФС)\ 2 ос. мн. іезіе... ирзаіі (1433 
ЗНТШ БХХУІ 139); майб. З ос. мн. впишют (поч. XV ст. 
Р 76); баж.-ум. сп. З ос. мн. абьі... вписали (1496 ПДВКА 
60); теп. пас. З ос. одн. ч. вписа(н) єсть (1495 ВК)\ І ос. мн. 
виписаньї (1499 ВФ); дієприкм. пас. мин. наз. одн. с. оупи¬ 
сано (1411 Р 79). 
Лив. іие ЗАПИСАТИ. ПИСАТИ 5. 
*ВПОКОЙ див. ОУПОКОИ. 
*\УРОМЕТАМЕ с. (І) нагадування: А іезШЬу к ігеіети 

мухпапіи (!) пе ргізхоі, шіпа коіога]а роїогопа 61а мгро- 
шеіапіа, зисі’і та]еі’ гаріаіііі (Луцьк, 1388 2РЬ 105). 
ФОРМИ: род. одн. №ротеїапіа (1388 2РЬ 105). 
*ВПОМИНАНЬЄ с. (1) (стп. иротіпапіе) вимога, 

претензія: и они повєдали перє(д) нами што жи каки они 
новгородоки дєрижали оти о(т)ца нашого и тогдьі любичо 
к новоугоро(д)ку слоушало завжди в тьіхи ловехи звери 
бивали а о(т) пани марнтиновое никоторого впоминаньА 
коу о(т)цоу нашому и нами не било (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: род. одн. впоминаньА (1499 ВФ). 
Пор. ОУПОМИНАТИ З, ОУПОМАНУТИ 2. 
*ВПОМИНАТИ див. ОУПОМИНАТИ. 
ВПРАВО, ВЬПРАВО, УПРАВО присл. (8) вправо, на¬ 

право: а покинувиши гостинеци Ольїшский ви право... 
поехати гостинцоми, которьій идеть до Колкови ку полу- 
н ос чіл (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /V ї, 2); засталисмо Пана 
Євсея зи людмьі его, которьій нами повєдали: же по тую 
могилу и по ричку Вьішню мой грунти Якушински управо, 
а влево грунти Мьїкулински (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 
ВРАБЇА з к. (1) (назва пасіки у Молдавському князівстві): 

мн Стефан воєвода... знаменито чиним... ожє прїдоша прАд 
нами... слоуги наши... и продали свою правою отниноу... 

єдно селище... и єдноу пасикоу... на имв Врабїа (Сучава, 
1483 ВИ І, 269). 
ФОРМИ: наз. одн. Врабїа (1483 ВБ І, 269). 
*ВРАЖЄНІЄ с. (1) поранення: Жалова(л) ди(к) на 0а(л)- 

ка и(ж) у е(г) домоу у вєчерА стало(с) (!) свада прїшє(д)ши 
фа(л)ко и загасили свєчю а в томь то загашеній дика не 
вєда(л) кто оуранїлн 0а(л)ко позна(л) ижє свєчи погаси(л) 
а вражєнїя запре(л) (XV ст. ВС 27). 
ФОРМИ: род. одн. вражєнїя (XV ст. ВС 27). 
Пор. * ВРАЗИТИ. 
* ВРАЗИТИ дієсл. док. (3) (кого І без додатка) поранити: 

О томи хто ко(г) вьі грє вразить (XV ст. ВС 31); коли(ж) 
кмє(т)ь б^дє(т) ранє(н) до крови алюбо оуражо(н) срамот¬ 
нє, тогдьі емоу прїидеть двє часті за раньї, а третья часть 
сАдоу (XV ст. ВС 29). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. вразить (XV ст. ВС31); баж.-ум. 

сп. З ос. одн. ч. бьі... оурази(л) (XV ст. ВС 27); майб. пас. 
З ос. одн. ч. бЖдє(т)... оуражо(н) (XV ст. ВС 29). 

*ВРАЗУМГ£ТИ див. *0УРАЗОУМЦТИ. 
*ВРАНИНЬ ч. (1) (особова назва, молд., слов. вранн); 

и даємь томоу монастирю сес лист нашь на., в села: Петра 
Вранина... и дроугоє село що тиж слоухает кь томоу мо¬ 
настирю (Дольний Торг, 1475 ВО І, 200). 
ФОРМИ: род. одн. Вранина (1475 ВО І, 200). 

*ВРАНИЧЬ ч. (2) (особова назва, молд., слов., вранн): 
мьі боАре... алєксандра воєводьі... па(н) драгоми(р) вра- 
ни(ч)... знаємо чини(м)... и(ж) есмьі дали... сєрє(т) мисто... 
кнАгини ри(м)гаилБ (б. м. н., 1421 Сові. ї, 141—142); мьі 
алєкса(н)дри воєвода... чини(м) знаменито., оже то(т)... 
па(н) косте врани(ч) прїидє прв(д) нами... и прода(л) своє 
село (б. м. н., 1453 Сові. її, 495). 
ФОРМИ: наз. одн. враии(ч) (1421 Сові. І, 142; 1453 Сові. 

II, 495). 
*ВРАНЦАНЬ див. ВРЬНЧАН. 
*ВРАНЧА я ю. (1) (назва місцевості у Молдавському кня- 

зівстві): тБм мьі видбвшє правоу... его слоужбоу до нас... 
дали есми емоу оу нашии зємли оу молдавскои... чеіири 
полБньї оу томжє хотари... и на вранчи селище дблино 
албїа (б. м. н., 1443 Сові. II, 160). 
ФОРМИ: місц. одн. на вранчи (1443 Сові. II, 160). 
*ВРАНЧАНЬ див. ВРЬНЧАН. 
*ВРАТИТИ дієсл. док. (1) (цсл. вратити) (що) (віддати 

назад) повернути: ...тБмь мьі видивши правдоу и слоужбоу 
вБрноую нашєго вЕрного слоуги пана (алєксандра спата- 
ра> вратили есми его отчиноу, тьі(х) две сели вьішєп(иса>н- 
ньі(х) (Сучава, 1436 Сові. І, 455). 
ФОРМИ: перф. 1. ос. мн. вратили есми (1436 Сові. І, 455). 
Див. ще ВЄРНУТИ 1, ВОРОТИТИ, ВОРОЧАТИ, *ВРО- 

ТИТИ, ПОВЄРНОУТИ 2, ПРИВЕРНУТИ 2, ОУВЄРНОУ- 
ТИ 1. 

*ВРЕМА див. ВРЦМА. 
*ВРЄЧЄННЬ1И див. *ОУРЄЧЄННЬ1И. 
ЇВРИНДИНА див. *БРИНДИНЬ. 
*ВРОЖЕНЬ1И див. ОУРОЖЄНЬІЙ. 
*ВРОЗУМ*йТИ дієсл. док. (4) (що, чому) зрозуміти (що): 

а ми такЕ жь оурозумБвши єго такоє обБцованьє и слюбьі 
а познавши ижь прєре(ч)нии стєфани воєвода помочи и ра¬ 
ди напротиву нами и коруни нашєи не чинили... про то жь 
єго... о тую исную мерзАчку и шкоду воеваную нами и ко¬ 

руни нашои оу чиненую о(т) єго оца правого чинимьі и 
о(т)пущаємк ему все тими нашими листомн (Ланчиця, 1433 
Р 121); и врозумивши то пани ОлизароваА штож ми слугу 
нашого п(а>па еєй п(а>на Олизара мели во чти и в ласцБ 
нашой... волнє даровала нас и дала и записала тьіє двє 
имєнА оу Вольїни (Луцьк, 1487 А8 І, 240); И мьі посоль¬ 
ству вашоє милости, што до наси посломи вашоє милости 
Богушомн дьякоми, гораздо есмо врозоумєли (б. м. н., 
1499 ВО II, 447). 
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ФОРМИ: перф. І ос. мн. єсмо врозоумєли (1499 ВО II, 
447); діеприел. перед. оурозумБвши 2 (1433 Р 121; 1457 
Собі. II, 810); врозумивши 1 (1487 АЗ І, 240). 
Див. ще *ЗРОЗОУМЄТИ, ПОРОЗОУМЦТИ 1, *ОУРА- 

ЗОУМ'ЕТИ 1. 
*ВРОКЬ ч. (2) (натуральна або грошова данина феода¬ 

лові) оброк (1): Село слобода а в томь селє дєсАть слоупь 
на во(и)ноу идоуть а врокоу даю(т) чотири копи грошє(и) 
а подьімьщиноу недають а ини(х) никоторн(х) пошли(н) 
нєзнають (б. м. нм бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); 
седити на вроце (1) див. сєдити. 
ФОРМИ: род. одн. врокоу (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); місц. 

одн. на вроцє (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.). 
Див. ще *ОБРОКЬ. 
*ВРОНОВО с. (1) (назва села у Волинській землі) Во¬ 

ронів: Мн ильАшь воєвода... записуємь сА тьімь пношамь 
што к намь з лигьвн приєхали на нашю службоу прєжє- 

рє(ч)ному пну станиславу з вронова пноу пашьку бвлому 
(Сучава, 1433—1443 АРМ). 
ФОРМИ; род. одн. вронова (1433—1443 АРМ). 
*ВРОТА мн. (1) (стп. шгоіа) ворота: а боудє(т) ли то(т) 

пань виновать и кмєти єго тогдьі то(т) слоужєбникь имєє(т) 
каж(д)ого кмєтА до вро(т) посохо(м) дотькноутсА и вала(т) 
(!) тьімь урАдомь хто кого позьіваєть (XV ст. ВС 14). 
ФОРМИ: род. вро(т) (XV ст. ВС 14). 
Див. ще ВОРОТА. 
*ВРОТИТИ дієсл. док. (1) (стп. ауґосіс) (що) (віддати на¬ 

зад) повернути: а тєжь штожь мои отець... позьічи(л) 
пБнАзи моєму... г(с)дрю, кролю пол(с)кому, и тьіхь сА 
о(т)ступлю и листи хочю тьш вроти(т) (Берестя, 1400 Сові. 
II, 619). 
ФОРМИ: майб. 1 ос. одн. хочю... вроти(т) (1400 Сові. 

II, 619). 
Див. ще ВЄРНУТИ 1, ВОРОТИТИ, ВОРОЧАТИ, *ВРА- 

ТИТИ, ПОВЄРНОУТИ 2, ПРИВЕРНУТИ 2, ОУВЄРНОУ- 
ТИ 1. 

*ВРОЧИЩЄ див. *ОУРОЧИЩЄ. 
*ВРОЧНЬІИ прикм. (2) О врочнни гроши (2) 

(феодальна грошова повинність) оброк, чинш: Село Щє(р)- 
бовь а в томь селє слоугь трина(д)цать а чотьі(р)надьца- 
ти(и) отамо(н) а половнца межи и(х) оубоги(х) а вро(ч)- 
ньі(х) грошє(и) дають двє копє грошє(и) а которьіє вроч- 
ньі(х) грошє(и) нєдають тьіє подьімьщину дають (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 91). 
ФОРМИ: род. мн. вро(ч)ньі(х), врочни(х) (бл. 1471 ЛКЗ 

91). 
*ВРУЙКИЦА ж. (1) (назва селища у Волинській землі): 

не надобе мита давати... у Вруйкицьі (Степань, 2-а пол. 
XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. у Вруйкицьі (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ВРУСЬ ч. (1) (особова назва): Дали есмо... владицБ ор- 

мєньскому под Луцком село, што Врусь держаль (Київ, 
1445 ЗНТШ СXV, 19), 
ФОРМИ: наз. одн. Врусь (1445 ЗНТШ СXV, 19). 
ВРУЦКИИ, ІЖИСКІ прикм. (15): і решебіі (!) пат 

патезпік игискі, ^оісгко Котапотоісг, 52І02 беу 1и]и 
гетіи сіеггуі піпі Лако\у Омсіеіе^ісг (Люблін, 1478 
АрхЮЗР 4/1, 8); што пє(р)во сєго продали били єсмо ко(р)ч- 
мьі вроуцькиє мєщаномь вроуцьки(м)... а рокь било имь 
какь тьіє ко(р)чмьі варити почати на мАсньїє запоустьі (Кра¬ 
ків, 1489 АКВ); а при то(м) били... тиву(н) вруцкии ко- 
стушко а васко олбшковичь (Овруч, 2-а пол. XV ст, СПС); 
Бьіль намь чоломь зємєньїнь Вруцкии на имя ©едорь 
Бльпцановичь (Мозир, 1498 ГВКЛ 22). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. вруцкии 3 (2-а пол. XV ст. СПС; 

1493 АЛРГ 55; 1498 ГВКЛ 22); игискі 1 (1478 АрхЮЗР 
4/1, 8); дав. одн. ч. вроуцькомоу, вруцькому (1487 
РИБ 227; 1489 АКВ; 1496 АЛРГ 71); місц. одн. ч. во Вру- 
цьком (1496 АЛРГ 71); наз. мн. ч. Вруцькіе, вроуцькиє 

(1487 РИБ 227; 1489 АКВ); дав. мн. вроуцьки(м) (1489 
АКВ): знах. мн. ж. Вьруцькіє. вроуцькиє, Впуцькіє 
(1487 РИБ 227, 228; 1489 АКВ); ор. мн. вруцкими (1498 
ГВКЛ 23). 
Див. ще *ОВРУЦКИИ, 
Пор. *ВРУЧИИ. 
*ВРУЧЕЙ див. *ВРУЧИИ. 
*ВРУЧИИ ч. (3) (назва міста у Київській землі) Овруч: 

И писан у Вовручомь (Овруч, 1450 ЗНТШ XI, 7); Намест- 
нику вруцькому князю Григорю Глиньскому и иньїмь 
наместникомь нашимь, хто потомь будеть оть нас Вручей 
держати (Мереч, 1496 АЛРГ 71). 
ФОРМИ: знах. одн. Вручей (1496 АЛРГ 71); місц. одн. 

у Вовручомь 1 (1450 ЗНТШ XI, 7); во вручє(м) 1 (2-а пол. 
XV ст. СПС). 
Див. ще *ОВРУЦКИИ (Овруцкое место). 
*ВРЬБА див. *ВЄРБА. 
*ВРЬЗАРЄВЬ прикм. (2)Оврьзаревь мона¬ 

стир ь (2) (назва монастиря у Молдавському князівстві): 
а хотарн тбмь сєломь що соуть на бьїковци почєнши от 
вьрзарєва монастнрБ на вєрхь пасикв ачибковьі (Сучава, 
1420 Сові. І, 135). 
ФОРМИ: род. одн. ч. врьзарєва, вьрзарєва (1420 Сові. 

І( 135). 
ІВРЬНДИНА див. *БРИНДИНЬ. 
*ВРЬНИЧАНЬ див. ВРЬНЧАН. 
ВРЬНЧАН ч. (8) (особова назва): а на то є(ст) велика 

марториа са(м) г(д)во ми... Стєфа(н) воєво(д)а... и наши 
болбрє... па(н) вра(н)ча(н) спатар... па(н) дажбо(г) чаш¬ 
ник) (Сучава, 1471 ДГСМПБ); А на то єст(ь>... Вьра 
пана Врьничана — спьтарБ (Сучава, 1473 ШКН 165). 
ФОРМИ: наз. одн. вра(н)ча(н), Врьнчан 2 (1471 

ДГСМПБ; 1472 ВО І, 172); Вранц<ань> 1 (1472 ВО І, 
170); род. одн. вра(н)чана, Вранчана, врньчана, врь(н)ча- 
на, Врьничана (1471 ПО І. 164; ШК«Л» 525; 1472 ОІК«А» 
528; Сові. О. 26; 1473 ШКН 165). 
Див. ще ВРЬНЧАНУЛ. 
ВРЬНЧАНУЛ ч. (1) (особова назва): а на то єст велика 

марторіа... пан врьнчанул спатар (Васлуй, 1472 Со5^. 5. 
88). 
ФОРМИ: наз. одн. врьнчанул (1472 Со5^. 5. 88). 
Див. ще ВРЬНЧАН. 
* ВРЬСТАТЬ ч. (1) (особова назва): ми Стєфан воєвода... 

чиним знаменито... ожє тоти истинньш слоуга наш Мирча... 
и синове Иванка Врьстата... жаловали єсми их особною 
нашєю милостїю (Сучава, 1491 ВИ І, 445). 
ФОРМИ: род. одн. Врьстата (1491 ВО І, 445). 
ВРЬСТАЦЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): и дали и потврьдили єсми им... села на имб Брьтоу- 
лєщїи... и Врьстацїи (Сучава, 1491 ВО І, 445). 
ФОРМИ: наз. Врьстацїи (1491 ВО І, 445). 
*ВРЬТОАПЄ с. (1) (молд. вьіртоп «вибоїна») яр: А хо- 

тар той... сєлищи да єст... на могилоу на врьх двла, от 
толб право чєрєс врьтоап <єи право) на могилоу оу поток 
що сб зовєт РБча (Сучава, 1493 ВО П, 27). 
ФОРМИ: знах. одн. врьтоап (є) (1493 ВО II, 27). 
*ВРЬХ див. ВЄРХЬ 1. 
*ВРЬХОВНИИ див. *ВЄРХОВНЬІИ. 
*ВРЬХОВНЬІИ див. *ВЄРХОВНЬІИ. 
*ВРЬХОВЬНЬІИ див. *ВЄРХОВНЬІИ. 
*ВРЬІХОВНЬІИ див. *ВЄРХОВНЬ1И. 
*ВРЦДНИКЬ див. ОУРІїДНИК. 
*ВР1їМА с. (4) (цсл. врБмА) час (1): Ми кнА(з) двдь дмит- 

риєви(ч) кнА(з) русань плакси(ч)... чинимьі знамєни(т)... 
како кеди-в то врємА коли кнА(з) вєлєбньш дмитрии... гол- 
дованиє и вцрность и послушьство... королеви польско- 
му... вБрность праваА и нє изрушистаА слюби(л) а ми... 
ислюбуємьі за нєго (Лучиця, 1388 Р 38—39); 
Оникоторьімь в р Б м є н € м ь (2) ніколи: имає- 

мн ему добрую раду радити, а противь ему никоторнмь 
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врБмєнємь не бьіти (Кам’яиець, 1404 Созі. II, 625); н имаємь 
доброую раду радити, а противоу емоу никоторьі(м) врБ- 
мєнємь нє бьіти (Сучава, 1433 Созі. II, 653); на кото- 
рьіхь врїменахТ) (1) будь-коли, у будь-який час: 
а ктобьі хотбль оузвти о(т) ни(х) мьіто или бро(д)ннноу 
боу(д) коли на которьіхь врвмє(н) таковьш да боуде(т) 
проклА(т) о(т) га ба (б. м. н., 1429 БІД«А» 455). 
ФОРМИ: знах. одн. времА (1388 Р 39); ор. одн. врБмє¬ 

нємь, врємєнємь (1404 Созі. II, 625; 1433 Созі. II, 653); 
род. мн. зам. місц. врБмє(и) (1429 БІЯ«Ач> 455). 
Див. ще *ВЄР€МА. 
*ВРГЙХ див. ВЄРХЬС 
ЇВРАДИКА див. ОУР'ЙДНИК. 
* ВРАДЬ див. *ОУРАДЬ. 
*ВСАКИИ див. ВСЯКЬІИ. 
ВСЄ див. ОУСЄ. 
*ВСЄАКЬ див. ВСЯКЬІИ. 
*ВСЄВЬІІ1ІЄПИСАННЬІИ прикм. (2) вищевказаний: а 

на бо у ліии (!) крЕпос(т) томоу вьсємоу всєвьішєписанно- 
моу вєлбли єсми... пєча(т) привБсити к сємоу листоу нашє- 
моу (Сучава, 1442 Созі. II, 93). 
ФОРМИ: дав. одн. с. всєвьішєписанномоу, вьсєвьішєпи- 

санному (1442 Со5^. II, 93, 101). 
ВСЄГДЬІ присл. (2) завжди: мьі великий кн(я>зь швит- 

рикгаил... чнним знаменито... иж оузрєвшє єсмо вєрност 
а службу всєгдьі нє омєшканную н(а>ш<о>го вєрного слуги 
Михайла Олєхновича, и мьі єсмо ему и записали... сБла 
оу кремєнецкой волости (Луцьк, 1444 АЗ І, 40); Пово(д) 
вїнова(т)то(г) (!) правомь всєгдьі ищєть (XV ст. ВС 25). 
Див. ще ВЬСЄГДА. 
ВСЕДЕРЬЖИТЕЛ ч. (6) (цсл. вьсєдрьжитель) вседер¬ 

житель: И того ради приймете оть вседерьжителя Бога 
благодать и мил ость (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/УІ 5); А кто 
бьі хотил пороушити сиє наше дааниє... таковьі да ест про- 
клАт от господа бога вьсєдрьжитєлБ (Дольний Торг, 1458 
БО І, 9). 
ФОРМИ: наз. одн. вседерьжител (поч. XV ст. ОБРН 

141); род. одн. вьсєдрьжитєлА, вседерьжителя, вьсєдрь¬ 
житєлБ (1440 АрхЮЗР 1 /VI, 5; Мій. 208; 1443 ПГСММ; 
1453 Созі. II, 454; 1458 ВБ І, 9). 

! ВСЄИ (СЄМЬІИ) див. СЄМЬІЙ. 
*ВСЕКРЕВО с. (Г) (назва маєтку у Волинській землі): 

Я гринко Болобань вьізнаваю... штожь продаль есми имв- 
не своє набьітое Всекрево пану Федку Юнковичу (Воло¬ 
димир, 1440—1492 АкЮЗР II, 105). 
ФОРМИ: знах. одн. Всекрево (1440—1492 АкЮЗР II, 105). 
Див. ще *ВСЕКРОВО, ОСЕКРОВО. 
*ВСЕКРОВО с. (1) (назва маєтку у Волинській землі): 

маеть пань Федко самь и его пани и дбти и его щадки того 
имБня Всекоова со всякими вжьітки вжьівати (Володимир. 
1440—1492 'АкЮЗР II, 105). 
ФОРМИ: род. одн. Всекрова (1440—-1492 АкЮЗР II, 105). 
Див. ще. * ВСЕКРЕВО, ОСЕКРОВО. 
*всєлєнскїи прикм. (4) (титул константинополь¬ 

ського патріарха) вселенський (3): мьі Олєксандро воєво¬ 
да... знаємо чинимь... ожє тогь истинньш Оганєсь єпис- 
коупь ворменскьін пришєль к намь... и оуказалсА намь 
правими листьі восєлєньского патрїярха, Антоніа Костан- 

тинополА (Сучава, 1401 РІД); Максимь Мл(с)тїю Бжїєю 
Архїєпискоупь костє(н)тинаполя нового рима и вселє(н)- 
скїи Патрїа(р)хь (б. м. н., 1481 ГПМ); 
соборь всєлєнскии (1) див. *СОБОРЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. всєлє(н)скїи (1481 ГПМ); род. одн. ч. 

восєлєньского 1 (1401 РІК): вьсєлєньскаго 1 (1408 Созі. 
І, 61); род. мн. всєлє(н)ски(х) (1481 ГПМ). 

*ВСЄМЄРЬ ч. (1) (назва села у Грецькому воєводстві): И 
повела нас пани ВасилєваА вєрхь рєчки Бродноє поущою, 
лови своими ажь кь сєлоу коу Всємєроу (Лукониця, 1478 
А5 III, 17). 

ФОРМИ: дав. одн. Всємєроу (1478 АЗ III, 17). 

*ВСЄМОГУЩИИ прикм. (1) всемогучий: блгоізволениемь 

мудртію бга оца всемогущаго по(д)писана бьість сия кап- 
ли<ца> (Краків, 1478 ОБРН 130). 
ФОРМИ: род. одн. ч. всемогущаго (1478 ОБРН 130). 
ВСЄСТИ див. ВСІСТИ. 
*ВСКАЗАТИ дієсл. док. (28) (о чім, к кому, до кого, 

кому, що) сповістити, повідомити (кого про що), (офіцій¬ 
но — ще) заявити (кому про що) (21): А ви хотА и сами 
оть цара о(т)ца моєго... чєрєс трєта потомужь присАги 
хотели бьіли есте, нинє пакь сєго годоу потому жь и оть иась 
о томь дєлє оусказали єстє поправьдє пє(р)вє(н) (б. м. н., 
1484 ЯМ); Тежь всказаль к намь ижь єсть ємоу вдячно 
да(л) намь богь сєсти на сто(л)цн о(т)ца нашого на о(т)- 
чьінє нашо(и) на вєликомь кня(з)ствє литовьскомь г(с)дромь 
єсмо зоста(ли) с того паноу воєводє дякуємь яко прьіятелє- 
ви нашому (Вільна, 1493 ОПВВ 152); Про то господарь 
нашь великий князь Алєксаньдро всказаль и твоєй ми- 
лости абьі єси зь єго милост(ью) оутвєрьдиль ся (Троки, 
1494 ВБ II, 387); Господа(р) нашь вєлики(и) кнА(з) алєк- 
са(н)дрь... всказаль што єси присьілаль к намь своихь 
пословь (б. м. н., 1496 ПДСВВ); какь же розоумеємь на 
томь твоєє милости посольствє, оть нєго ничого сє намь нє 
стало, и вь тихь рєчахь о чомь твоя милость до нєго вска¬ 
заль, того намь ничого нє оправиль (б. м. н., 1498 ВО 
II, 413); 

(що через кого кому, о чім до кого через кого, що ким, 
що через кого до кого) передати через кого, переказати 
що (4): а што кольї та(и)ни свон чєрє(с) табина мне оу скажи 
(б. м. н., 1484 ЯМ); ино мьі... о тьіхь дєлєхь до пана воє¬ 
води чєрє(з) нашьі посли вскажємь (Вільна, 1493 ОПВВ 
152—152 зв.); што єси писа(л) до нась листь сво(и) и дья- 
ко(м) свои(м) лоукою всказа(л) жадаючи нась абьі(х)мо 
дали поуть чисть послоу твоєму чєрє(с) нашу землю... 
до москвьі (б. м. н., 1496 ПЧФГ 35); 

(що кому, як) (розпорядитися) наказати, веліти (що) 
(3): а што мн оускажє(т) осподарь мои тоє радь чиню (б. м. н., 
1386 Р ЗО); и дали єсми имь того и(с)того зра(д)цБ лева 
с тбми то лихо(т)иикьі, и оучинили они на(д) ними по(м)ста, 
яко(ж) то право и(м) оусказали (Сучава, 1457 Созі. II, 
809); и мьі того со кн<А>зми и панн досмотрБ вши и в том 
єсмо кн(А>зА Олександра знашли правого и всказали єсмо 
так: єстли г(о>с<по)д<а)рь король єго м(и)л(о>сть допу- 
стит Цєцєнєвских отчиньї их, тогдьі они мают кн<А>зю 
Олександру Сонкгушковичоу отложити пбнАзи шєстьдє- 
сАт коп широких гроши (Луцьк, 1491 А5 І, 94). 
ФОРМИ: перф. 2 ос. одн. ч. вьсказаль єси (1496 ВО 

II, 407); 3 ос. одн. ч. всказаль, всказа(л), вьсказаль, шзка- 
гаі, шзкахаї (1493 ОПВВ 152; 1494 ВБ II, 387, 388, 389; 
1496 ВО її, 407; ОПВВД; ОПСВВ 61; ПДСВВ; ПЧФГ 
35, 36; 1498 ВБ II, 413, 414); / ос. мн. оусказали 1 (1457 
Созі. II, 809); всказали єсмо 1 (1491 АЗ І, 94); 2 ос. мн. 
оусказали єстє (1484 ЯМ); майб. З ос. одн. оускажє(т) 
(1386 Р 30); 1 ос. мн. вскажємь (1493 ОПВВ 152 зв.); 
нак. сп. 2 ос. одн. оускажи (1484 ЯМ). 
Див. ще ВСКАЗЬІВАТИ, *КАЗАТИ 1,*ПРИКАЗЬІВАТИ, 

*ПРЬІКАЗАТИ, РОСКАЗАТЬ, *РОСКАЗЬІВАТИ, СКАЗА¬ 
ТИ, *СКАЗЬІВАТИ. 
ВСКАЗЬІВАТИ дієсл. недок. (9) 1. (що к кому, до кого, 

що через кого до кого, о чім к чому, кому) передавати, пе¬ 
реказувати (що через кого) (8): а половицю тБхь пБнАзии 
наложили єсмьі на твоБ роботи яко же твоя мл(с)ть оуска- 
зоваль до нас слуги своєго и листьі своєми казаль єси, на 
домь на мєдицкии (б. м. н., 1386—-1418 Р 35); Ино... ве¬ 
ликий князь Ивань Васильєвичь, о томь кь намь вскази- 
валь, абьіхмо бьіли сь тобою вь миру (Троки, 1494 ВБ 
II, 386—387); и (в)сказиваль єси к намь абихмо с тобою 
били в прьіязни и в мироу какь прє(д)ки нашьі... с твои(ми) 
прє(д)ки бьіли в прьіязни и в мироу (б. м. н., 1496 ПДСВВ); 
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И на то мьі с тьіми вашє(и) мл(ст)и посльї которьіе бьіли 
в наст, говори(ли) єсмо вси нашиє потрєбньїє речи и списки 

имь вказали и вашє(и) мл(ст)и по нихь всказивали (б. м. н., 
1496 ПДВКА 60). 

2. (ідо кому) (виносити рішення про передачу чого кому) 
присуджувати (1): И мьі, промежи нихт> всихь тьіхь речей 
вьіслухавшьі и сь паиьі радою иашею то помисливши, ижь 
то ест<т»> речі, неслушная, не видевшьі записові», всказьі- 
вати третюю часть СовВ або ввио Борисовой жонв на его 
поведанье (Вільна, 1495 РИБ 620). 
ФОРМИ: інф. всказьівати (1495 РИБ 620); перф. 2 ос. 

одн. ч. (в)сказьіваль єси, тевкагутеаі іехі (1494 БО II, 386, 
388; 1496 ПДСВБ)\ 3 ос. одн. ч. всказьіваль, ^хкаху^аі 
2 (1494 БО II, 387, 388); оусказоваль 1 (1386—1418 Р35); 
1 ос. мн. всказивали (1496 ПДВКА 60). 
Див. ще *ВСКАЗАТИ, * КАЗАТИ 2, * ПРИКАЗУВАТИ, 

*ПРЬІКАЗАТИ, РОСКАЗАТЬЗ, *РОСКАЗЬІВАТИ, СКАЗА¬ 
ТИ. *СКАЗОВАТИ, *СКАЗЬІВАТИ. 

*ВСКОВИЧЬ диз. *ВАСКОВИЧЬ. 
*ВСЛЬП1ІАТИ див. *ОУСЛВІШАТИ. 
* ВСПЄРТИ СА дієсл. док. (1) (стп. чуезрггес зі$) (в чому) 

заперечити (проти чого): жаловали иа(м) погорє(л)скии 
на нєго, што(ж) о(т)нА(л) в ни(х) зє(м)лю и(х) влостную... 
погорє(л)скиє дали на то пА(т)дєсА(т) сввтковь... и водьі(н)- 
ски(и) тьі(м) сввтко(м) нєхотє(л) вєрити... и мьі... росказали 

єсмо водьі(н)скому с тьі(х) сввтковт» осмина(д)ца(ти) члвко(в) 
ввібрати, кого бьі о(н) мєжьі ними хотвлт»... и водьі(н)с- 
ки(и) в то(м) вспє(р)сА, а рєкучьі ижє оди(н) с тьі(х) сввтко(в) 
нєприсАгь, н поча(л)сА позьіва(ти) до на(с) (Вільна, 1495 
ВМЗД). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. вспє(р)сА (1495 ВМЗД). 
*ВСПОМЄНОУТИ див. ОУСПОМ'ЙНОУТИ. 
*ВСПОМИНАТИ див. ОУСПОМИНАТИ. 
*ВСПОМЯНОУТИ див. ОУСПОМІїНОУТИ. 
*ВСПЬ1ТАТИ дієсл. док. (1) (кого) запитати: И мьі Бо¬ 

риса вспьітали: ввдаешь ли што на него какіе рвчи, мові, 
на него теперт» передь нами (Вільна, 1495 АЛМ 84). 
ФОРМИ: перф. ї ос. мн. вспьітали (1495 АЛМ 84). 
Див. ще *ПОПЬІТАТИ 1, *ПЬІТАТИ, *РОСПЬІТА- 

ТИ, *СПЬІТАТИ. 
ВСТУПАТИ, ОУСТУПАТИ, ВСТУПАТЬ дієсл. недок. 

<4) 1. (у що) (насильно входити) вторгатися, вдиратися 
(1): А зятю моєму и дочцв моей н их двтем и никому ие иа- 
добе через тот обруб и границу з Лопавші» у мою землю 
Хренницькую уступати и переходити ииколи (Хрінники, 
1472 АрхЮЗР 8/1II, 3). 

2. (на що, в що) оспорювати право власності (иа що) 
<2): коупилт» пані» ганько сварць... в олєшка оу оу (!) ма- 
лєчковича двдичьство на щирку... продалт» ємоу добро- 
волно нє иадобв оуступати на то никому (Львів, 1368 Р 
15—16); а хотя бьі єсть мвлт» иншій вступати вт> тьіе двла 
и той рушати наші» записі», тоть ся розсудить со мною на 
он омі. страшномт» судв передь Милостивьімь Богомь (Коб- 
ринь, 1401 АкБАК III, 2); 

(у кого) займати, чіпати (кого) (1): А кого коли они за 
себе людей прьізовуть и наново за собою посадять, ино 
нашимь намВстникомь и тивуномь и иншьімь нашьімь 
урадникомь не надобв у тьіхь ихь людей вступать, судити, 
ни радити и никоторьіхь пошлииь иамь на тьіхь людехь 
не брати (Мстиславль, 1500 АСД II, № 3). 
ФОРМИ: інф. оуступати, уступати 2 (1368 Р 16; 1472 

АрхЮЗР 8/1II, 3); вступать 1 (1500 АСД II, № 3); вступати 
1 (1401 АкБАК ПІ, 2). 
Див. ще ВСТУПАТИ СА, ВСТУПИТИ СА, ВСТУ- 

ЇІОВАТИ СА, ОУСТОУПОВАТ. 

ВСТУПАТИ СА, ВЬСТУПАТИ СА, ВСТУПАТЬ СЯ* 
ОУСТУПАТИ СА дієсл. недок. (69) 1. (в що) (насильно 
входити) вторгатися (4): Иио, господару, княз Михайло 

отьказаль: я дей самь иичимь ся в ловьі господарьские не 
вступую, а ни мои люди с поля старого пяди в дуброву 
Свинюскую без упроса не йдуть (Луцьк, 1475—1480 
АрхЮЗР 8/ІУ, 21); А тьімь Пужичаномь не казали есмо 
вь тьіе земли вступать ся, нижли только стадо мають паст- 
вити (Кам’янець, 1495 АЛМ 85); жалова(л) намь писарь 
нашь намєстьникь Стоклишьеки(и) ©єдько Григорьєвичь 
на воєводича троцкого на пна о(л)брьі(х)та ма(р)тиновича 
кгасто(л)товича штожь о(н) встоупається вь єго ловьі лю- 
бєцькии за иємьно(м) (Вільна, 1499 БФ). 

2. (в що) оспорювати право власності (на що) (46): ана 
продала пєтрашкови радьцВовьскому свою двднину н вот- 
нину... а в то нє иадобв оуступатисА ни оунукумь єВ ни 
плємєню єВ (Перемишль, 1359 Р 10); А не вступатисе вь 
тьіе двла и иншому никому, што жь есьмо записали по 
души князя небощика, мужа своего, кь макастьіру Светому 
Спасу у Кобрьіни (Кобринь, 1401 АкБАК III, 2); а хто 

сА имє(т) оустоупа(т) оу моє прида(н)є што А да(л) стмоу 

николє... соу(ди)тсА со мною пєрє(д) бгомь (Київ, 1427 
Р 108); Милостью Божьєю мьі вєликьіи кнАзь Швитрикаило 
олькирьдовичь чинимь... знаменито... ижь... дали єсмо 
и записали зємьлю црьковьноую... свАтому Йвану цєрькви 
и попу Ваську... А нєнадобв оу тую зємьлю никому оустоу- 
патисА, ани сь лану чиньшу никому давати (Городок, 
1443 Р 145); ино сь того имвнья своего Здетельї записаль 
есми на ввчность на соборную Церковь на Пречистую Бо- 
гоматерь у Вилни... двв копв грошей... А намь ся вже 
не надобв уступати вь тое, ани ближнимь зь роду нашого, 
ани иншимь наслвдкомь нашимь (Вільна, 1499 АСД VI, 
2—3). 

3. (в що, без додатка) (вмішуватися в чиї справи) втру¬ 
чатися (15): и азь теж записьіваю тую ц<є>рков на клаш- 
торь по отца своего записаню... а по сємоу записаню иєна- 
добє вступати сА свєтским попом в тот клАштур, лише мии- 
хом (Острог, 1443—1452 АЗ І, 39); а тєжь што бьі єси и 
самь в мито нашо и вь промьітоу нє встоупальсА, нєха(и) 
завєдаю(т) мьіто нашо и промьітоу митники наши (Краків, 
1487 АМЛ)\ А которьіи нивки в долине... то есми велель 
держати виноградником, а ігумену и старцом не казаль 
есми в тое вступатися (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158); 
Волєн кн<А)зь Михайло на тих селищах люди садити 
и прибавити и розширити и к своєму лєпшому оужиточ- 
ному обернути, как сам налєпєй розоумєючи, а нам оужє 
самим... нєнадобє сА ничим оуступати (Кременець, 1497 
АЗ І, 112); и сам бьі єси в мита наши и в промьітьі не всту- 
палсА и ни судиль его, ни рАдил, и наместнику своєму 
не казал вступатисА и ни судити его, ни рАдити: нехай 
он мита и промити ведаеть по давному (Вільна, 1498 
АЛРГ 83); 

(у кого) займати, чіпати (кого) (3): а нє надобв оу єго 
люди никому оуступатисА а єму свов люди судити и вину 
и пєрьсудь ис нихь имати (Ольховець, 1445 СРК); Тежь 
паномь владьічньїмь десятникомь не надобв вь тьі люди 
уступатися вь монастирскіе (Мстиславль, 1500 АСД II, 
№ 3); 
О оуступати сА на (чиє) слово (1) ла¬ 

мати, порушувати (чий) заповіт: иє надобв оуступати сА 
на моє слово нико(м) (Львів, 1443—1446 Р 147). 
ФОРМИ: інф. вступатисА, вьступатисА, встоупатисА, 

вьступати сяг вьстоупати ся, вступатися 21 (1445 ЗНТШ 
СХУ, 19; 1461 АЗ І, 54; 1463 АЗ І, 55; 1467 СП № 13; 
1481 АЗ І, 77; 1489 АМБ; 1490 АЗ І, 92; 1491 АрхЮЗР 
8/ІУ, 158; 1495 БСоб.; 1498 АЛРГ 82 і т. ін.); оустоупати- 
сА, оуступати сА 13 (1359 Р 10; 1434 Р 128; 1448 А5 І, 44; 
1445 СРК; 1467 АЗ І, 63; 148^ АЗ І, 77; ГПМ; 1487 ВОРСР 
178; 1494 РИБ 561; 1500 АСД II, № 3 і т. ін.); сА... оустоу- 
пати 7 (1440 Р 142; 1466 АЗ І, 61; 1491 АЗ І, 97; 1492 АЗ 
III, 24; 1496 АЗ 1,244; 1497 АЗ І, 112; 1499 АСД VI, 3); 
сА... вступати, сА... вьступати 4 (1465 А5 І, 57; 1489 АЗ 
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І, 89; 2-а пол. XV ст. С77С№3; 1498 ЛрхЮЗР 8/ІУ, 141); 
сА вступати, ся встоупати 2 (1466 АЗ І, 62; 1499 ВФ)\ 
сА оуступати, ся оустоупати 2 (п. 1450 ПИ № 9; 1489 АЗ 
І, 89); вступатисе 1 (1401 АкВАК III, 2); ! оустяпатися 1 
(1487 ВОРСР 178); се... вьступати 1 (1451 ЗНТШ XI, 
10); вступать ся 1 (1495 АЛМ 85); пгеп. 1 ос. оди. ся... 
вступую (1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21); 3 ос. одн. встоу- 
паеться (1499 ВФ)\ майб. З ос. одн. сА имє(т) оустоупа(т) 
1 (1427 Р 108); начнеть уступатисе 1 (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 
8); им-Ь(т)... вьстоупати сА 1 (1446 Р 154); имєт сА оу¬ 
стоупати 1 (1459 Р 174); учиє(т) устоупатися 1 (1481 ГПМ): 
баж.-ум.сп. 2 ос. одн. ч. што би еси... вьстоупа(л)сА, штобм 
єси... встоупальсА, штоби еси... вступалься, бьі еси... всту- 
палсА 5 (1487 АМЛ; 1488 РИБ 222; 1489 АМВ; 1498 АЛРГ 
82, 83); би еси... уступался 1 (1487 РИБ 226); 3 ос. одн. 
би ся... вьступаль 1 (1459 ЗНТШ XI, 13); аби... вступался 
1 (1498 АЛМ 169); 3 ос. мн. би ся ... вступали (1495 РИБ 
602). 
Див. ще ВСТУПАТИ, ВСТУПИТИ СА, ВСТУПОВАТИ 

СА, ОУСТОУПОВАТ. 
ВСТУПАТЬ див. ВСТУПАТИ. 
ВСТУПАТЬ СЯ див. ВСТУПАТИ СА. 
ВСТУПИТИ дієсл. док. (2) О в ь с т у п и т и у єд¬ 

най ь е (з ким) (1) укласти полюбовну угоду: И Нагорка 
и Шпица ие хотели того ждать и вьступили сь иимь у єд¬ 
нанеє передь добрими людьми, и з<ь>едналися сь нимь, 
и листомь ся записали, какь тая речь маеть межи ними стоя¬ 
ти (Краків, 1489 РИБ 433); вправо вступити 
(І) див. ПРАВОЇ. 
ФОРМИ: інф. вступити (1482 АЗ І, 81); перф. З ос. мн. 

вьступили (1489 РИБ 433). 
Див. ще “ПРИСТУПАТИ, ПРИСТОУПОВАТИ, ПРЬІ- 

СТУПИТИ 2. 
ВСТУПИТИ СА, УСТУПИТИ СЯ дієсл. док. (3) (в 

що) (вмішатися в чиї справи) втрутитися (2): А сє А кнА(з) 
лєвь вьгзвали єсмьі с литовьсков зємлв два братВньцА ту- 
тєниА а моижвка да(л) єсмьі Вма оу пєрємьісков волость 
село добаиєвичь... иє надобв оуступати сА иа моє слово 
нико(м) а кто сА оуступи(т) тоть оуввдаєть сА со мною 
пєрє(д) бьігомь (!) (Львів, 1443—1446 Р 147); Будеть ли 
хто у тьїхь земляхь бискупа и церковь иагабати, я хочью 
у то уступитися и боронити и очистити тьіе земли (Вільна, 
1451 АкЮЗР II, 106); 
вправо вступити сА (1) див. ПРАВО С 
ФОРМИ: інф. вступити сА(1482 АЗ І, 81); майб. 1 ос. 

одн. хочью... уступитися (1451 АкЮЗР II, 106); 3 ос. одн. 
сА оуступи(т) (І443—1446 Р 147). 
Див. ще ВСТУПАТИ СА З, ВСТУПОВАТИ СА 2. 
ВСТУПОВАТИ СА, ВСТУПОВАТИСЬ, ВЬСТУПОВАТИ 

С6, УСТУПОВАТИ СЯ дієсл. недок. (6) 1. (в що) оспорю¬ 
вати право власності (иа що) (5): маеть пань Федко самь 
и его пани и двти и его щадки того имвня Всекрова со вся¬ 
кими вжитки вживати, а я самь, ни жона моя и ни двти 
мои и ии щадки мои никако вже вь тое уступоватися ие 
маемь^(Володимир, 1440—1492 АкЮЗР II, 105); А по жи- 
вотв пна Ваньковв тая да(и) медовая оу сєлє оу новгоро(д)- 
чичо(х) пноу олє(х)иоу вєчно нєпороушно а мои(м) пна 
ва(н)ковьі(м) двтємь ани мои(м) ближи(м) оу тую двлницю 
оу пноу олє(х)новоу што вє(р)хоу писаноую ие надобв 
вьступоватисє (Львів, 1478 ЗРМ); я ещє будучи в добром 
здоровю... дала єсми ему по своєм животе имєие оу вотчиз- 
ну на имА Любчо... а нєиадобе в тое имєие никому вступо- 
вати сА, ни брату моєму родному, ии дочде моєєй (!), ии 
внучатомь моим, ани ближним моимь (Ровно, 1488 АЗ 
І, 241—242). 

2. (в що) (вмішуватися в чиї справи) втручатися (1): 
А по семь иенадобе вступоватись ии детемь моимь, ни вну¬ 
чатомь, ни всему роду моєму до века, ии вь люди церковь- 
ния, ии во вся суди ихь, — то все даль есми церкви Бо- 

<жой (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 

ФОРМИ: інф. вступоватись 1 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); 
ся вступовати, ся... вступовати 2 (1475 АЗ І, 72; 1476 
АрхЮЗР 8/ІУ, 154); уступоватися 1 (1440—1492 АкЮЗР 
II, 105); вступовати сА 1 (1488 АЗ І, 242); вьступоватисє 1 
(1478 ЗРМ). 
Див. ще ВСТУПАТИ 2, ВСТУПАТИ СА 2, З, ВСТУ¬ 

ПИТИ СА. 
ВСТАГАТИ дієсл. недок. (3) 1. (що иа кім) (вимагати 

сплати) стягати (1): па(к) ли<бьі мьі)не д(б)али платити 
исти(н)нни золотьі(х) и други(х) пришльі(х) шести со(т) 
золотн(х), то(г)да коро(л) господа(р) на(ш) имие(т) исти- 
гати тьі(х) дванаицА(т) со(т) золотьі(х) иа иаши(х) купцє(х) 
и иа зємлАно(х), имиє(т) ихь брати и встАгати та(к) долго, 
али(ж) жонв иашєи бьівшеи кнАгини рн(м)гаили попо(л)ни- 
мн истинну и прибьільш золоти (б. м. н., 1421 Сові. І, 
142). 

2. (кого) притягати до відповідальності, переслідувати 
судом (2): А которьш бьі купцьі хотели мито обьежчати 
новими дорогами, ажбьі еси ему на тьіх помоч давал, не¬ 
хай он их встАгает и мьіто иа них берет по давному (Віль¬ 
на, 1498 АЛРГ 82). 
ФОРМИ: інф. встАгати (1421 Сові. І, 142); нак. сп. З ос. 

одн. нехай... встАгает 1 (1498 АЛРГ 82); нехай... встА- 
гаеть 1 (1498 АЛРГ 83). 
Див. ще ИСТИГАТИ. 
“ВСХОДЬ ч. (І) схід: к тому село нашое Теремьное 

подь Луцкомь, почоиь оть того копьца при дорозе... на 
всходь слонца зимиьій (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
ФОРМИ: знах. одн. всходь (1322 АрхЮЗР І/V!, 2). 
“ВСХОГ6ТИ див. “В'ЬСХОТ'ВТИ. 
“ВСХОТІїТИ СА дієсл. док., безос. (1) (робити що) 

схотітися, захотітися: Я пани ЛукєрьА, пани ИгнатоваА 
БоровиковаА сознаваю сим моим листом каждому доброму 
кому сА єго всхочєт видєти або чтучи его слншати (Острог, 
1481 АЗ І, 77). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. сА... всхочєт (1481 АЗ 1,77). 
Див. ще *ВХОТ^ТИ, *ВЬСХОТ'£ТИ, “ПОХОТІТИ, 

“СХОТІТИ, * ХОТІТИ 1. 

ВСІСТИ, ВСЄСТИ дієсл. док. (2) (на що) сісти: г(с)дра 
нашого люди пришли с тоурє(ц)коє зємьли... и повєдили 

г(с)дрєв#нашєму... што(ж) вєзде по всимь городо(м) и по 
местомь кличу(т) и(ж)бьі добриє юнаки и люди вси которьіє 
доужи иа кони всєсти кони бьі добрьіє и зброй дє(р)жа(ли) 
и какь тєпьло боудє(т) маю(т) иа кони всвсти и потАгнути 
(б. м. и.. 1496 ПДВКА 61). 
ФОРМИ: інф. всЬсти 1 (1496 ПДВКА 61); всєсти 1 

(1496 ПДВКА 61). 
Див. ще СЄСТИ. 
ВСЯКЬІИ займ. (64) 1. кожний, (рідше) всякий (22): а 

кнАзю дмитрию помагати королеви на всАкого нєприятєлА 
опрочє своєв братьв (б. м. н., 1366 Р 14); Сє азь пань ра- 
доуль вицашпань марамоурє(ш)ски(м) (!) и жоупань ба(н)- 
ко... даємо ввдомо симь наши(м) листомь вьсвкомоу кто по- 
смотрить на сєсь листь ажє балица воєвода и драгь мєщєрь 

сьзидашє црковь... на земли тєрєсовскои (Сігет, 1404 ГМ); 
ми петрь воєвода... знаменито чиии(м)... оже... дали єсми 
иашємоу монастирю о(т) полАньї... на вьсАкои лвто, по 
шести бочо(к) вина (Поляна, 1448 Соя/. II, 365); А пак 
вьішєписанньї ієгоумєи кір поп Григорїє и сь вьсАми бра* 
тїАмн... да им слоужАт на вьсАкоу нєдєлю литоургїю. 
иа день сьботини (Гирлов, 1499 ВО II, 156); 

(з прийменником без) усякий, жодний (21): мьі ислюбоу- 
ємь тоть мирь держати ввлми твердо бєзо всАкоВ хитрости 
(б. м. н., 1352 Р 5); мьі обличиВ к нєму прїидємь... и бєзь 
всАкои о(т)молвьі (Сучава., 1434 Созї. II, 664); а то дали 
єсмо ему на ввки на вєчньїи без всАкого подвижеия до єго 
живота (Луцьк, 1444 А5 І, 40); Тое вьсє... слюбоуєм... 
Я но у Олбрахтоу... здержати и на пол нити, без вьсВкого 
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хитлБнства и без жадиои зрадї и без вьськои хитрости 
(Гирлов, 1499 БО II, 425). 

2. (без винятку) весь (15): увесь лесь Ретовь, за Ретовь- 
кою кь Рожьісчомь, на западь слонца,— до церкви Божое 
со всякими пожитками придаємо (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 2); Про то я... записала есми... десятую копу вь Коб- 
рьіни, и оть ярини всякое — десятую копу у Кобрнии жь 
(Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); а иного соудьца да иє 
имаю(т)... али да соуди(т) са(м) свои люди и да довидаю(т) 
и(х) о оуси(м) и оу глоба(х) и оувьсвкн(х) вина(х), що 
коли боудоу(т) сА чинити иа и(х) людє(х) (Ясси, 1449 Сові. 
II, 391); продали єсмо... землю бортьиоую... з бортним 
дврєвом и с пашиєю... из бобровими гони и со всАкими 
иннми поплаткн (Друцьк, 1492 А8 III, 23). 

3. (різноманітний) всілякий (4): І іеі той Ьу... \\г2ІаІі 
ітепет гавіалу, шзіакііе гесгі, коіогуіе Ьу Ьуіі іети га- 
зіа^епу, коїогут ко1\*ге ітепет ЬуІіЬу ^уто\*гепі (Луцьк, 
1388 2РЬ 103); а данииковь и даньньїхь зємль оу чоудиовє 
бо(р)тниковь осмь чотири бо(р)тиики на горо(д) дають 
да(н) а чотири на цє(р)кви да(и) дають а вси тьіє даньники 
слоужбоу всякоую слоужать на горо(д) (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 92); моудрнм и племєиитьш и вьсВкои чести достой¬ 
ним нам же драгим приАтєлєм, ввсВмь БрашовВиомв 
(Дольиий Торг, 1475 БО II, 336). 

4. (цілий) весь (1): а хотарь имь нижии о(т) марьішєвь- 
ци... а отолА (!) по край буковииьі дБломь доловь до валу 
то ему хотарь всєак<ь) (Ромаи, 1392 Сові. І, 7—8). 

5. (у знач, іменника, а часткою не) ніхто (1): Тег іезіїіЬу 
сгегег ираб, роіеЬі, аЬо Досіеізіжа, аЬо сгегег кішаїї, 
гесгі зшоі газіа^іепуті газіа^аті иігаШ Ьу... \длзіакіі пе 
та]еї\.. ЬаЬаІі (Луцьк, 1388 ІРЬ 104). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. тезіакі] 2 (1388 ІРЬ 104, 108); вся¬ 

кий 1 (XV ст. БС 12 зв.); всєак<ь> 1 (1392 Сові. І, 8); 
род. одн. ч., с. всякого, всякого, вьсЬкого (1440—1492 
АкЮЗР II, 106; 1444 АЗ І, 40; XV ст. СЯ 42; 1499 БО 
II, 425); дав. одн. ч. всякому, №8Іа(коши), всакомоу, вьсЬ- 
комоу 6 (1375 Р 20; 1392—1393 РФВ 170; бл. 1400 Сові. 
І, 27; 1404 ГМ; 1433 Р 126; 1465 01 176); оусАкому 1 (1453 
Сові. II, 766); знах. одн. ч. всякого, всякого 2 (1366 Р 14; 
1498 БО II, 414); оусЬкого 1 (1402 Сові. II, 621); наз. одн. с. 
всАкоА (1448 Сові. II, 733); знах. одн. с. вьсАкои 1 (1448 
Сові. II, 365); вьсАкоє 1 (1448 Сові. II, 365); міщ. одн. с. 
о вьсВком (1466 БО І, 95); наз. одн. ж. жзіакаіа (1433 
ЗНТЩ БХХУІ, 141); род. одн. ж. всккои, вьсЬкои, всА- 
кои, вьсАкои 14 (1434 Сові. II, 664; 1437 Сові. II, 709; 
1445 Созі. її, 729; 1454 Сові. II, 513; 1457 БО II, 258; 
1460 БО II, 270; 1463 БО II, 295; 1479 БО II, 352; 1499 
БО II, 425 і т. ін.); всякоє, всякое, всАкоєЗ(1401 АкБАК 
III, 2; 1447—1492 ЛКББ; 1498 БО II, 413); всАкоЬ 3 (1352 
Р 5; 1366 Р 14); оусВкои 1 (1475 БО II, 329); вьсВкоа 1 
(1435 Сові. II, 682); дав. одн. ж. уосЬкои (1468 БО II, 300); 
знах. одн. ж. вьсЬкоую, всякоую, вьсАкоую, і¥5іаки]и 4 
(1388 ІРЬ 108; 1436 Сові. II, 701; 1448 Собі. II, 365; 
бл. 1471 ЛКЗ 92); вьсАкоу 1 (1499 БО II, 156); наз. мн. ж. 
№$іакі]е (1388 ІРЬ 103, 104); знах. мн. ч. оусВкии (1436 
Сові. II, 701); знах. мн. ж. оусАкїи (1401 Р/Р); ор. мн. 
всякими, всАкими, всАки(м), ! вьс-Ьками (1322 АрхЮЗР 
ЇДЛ, 2, 3; 1424 Р 100; 1440—1492 АкЮЗР II, 105; 1490 
ОС 148; 1492 АЗ III, 23); місц. мн. оу вьсАки(х) 1 (1472 
ОІД«А» 530); иа вьсЬких 1 (1488 БО І, 356); оу вьсЬкьі(х) 
1 (1449 Сові. II, 391). 

*ВСАКОЇТЬ ч. (1) (особова назва): в лвто зв мца сє(п) 

ки прнстави сА васілиа москвїчь ивановь снь всАкова 
(б. м. н., 1494 ДБСН). 
ФОРМИ: род. одн. всАкова (1494 ДБСН). 
*ВТЄЧИ дієсл. док. (1) (в що) влитися, втекти: и за тоую 

сто коп грошей широких продали єсмо... землю борть- 
ноую... в оброубе грани, гдв Бабич снАл сА с Чорнороуєм 
а Рогози а втекла в Чарнороуй (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 

ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. втекла (1492 АЗ III, 23). 
ВТИСКЬ ч. (5) (гоніння) утиск (2): А далє(и) казаль 

єго мл(с)ть твоє(и) мл(с)ти поведити ижь о(т)чьінє его 
мл(с)ти зємля(м) граничьньїмь и поданьинмь его мл(с)ти 
великий кривди и втиски деються оть твоеє мл(с)ти земли 
(б. м. н., 1492—1493 ПБФЧ)]; ино ми яко паиь хрєстияиь- 
ски(и)... хочомь о томь мислити аби ие бьіль ВТИСКЬ хрєс- 
тияиьству о(т) поганьства (Вільна, 1493 ОПББ 152); 
втискь деяти (кому) (1) утискувати, пригнічу¬ 

вати (кого): Прото его мл(с)ть казаль твое(и) мл(с)ти мо¬ 
вити ажь би твоя мл(с)ть то намь казаль оправити такь 
какь би граиицамь и по(д)даинмь нашимь кривди и вти¬ 
ски иє дєяли (б. м. н., 1492—1493 ПБФЧ); утиск ь 
учинити (чому) (1) утиснути, пригнітити (що): а хто 
би хотвль земьли нашой утискь учинити, то и маєм пос- 
поль боронити (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/ГУ, 18): 
О мети оутїскь (1) див. ИМІЇГТИ І. 
ФОРМИ: наз. одн. втискь (1493 ОПББ 152); род. одн. 

оутїскоу (XV ст. БС 12); знах. одн. утискь (1459 АрхЮЗР 
8/IV, 18); наз. мн. втиски (1492—1493 ПБФЧ); знах. мн. 
втиски (1492—1493 ПБФЧ). 
Див., ще * Н АТИСК Ь, * ПРИТИСК!». 
! ВТОКЬ див. *ВЬТОРОКЬ. 
*ВТОКЬМЄТИ див. *ОУТОКМИТИ. 
*>УТН(ЖЕК ч. (1) (стп. ^Іогек) вівторок: \У пазгот 

Ьогосіі Кгакомгі, ^е ^ІЬогек шеІікоЬо розіЬа (Краків, 
1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
ФОРМИ: знах.. одн. и^Ногек (1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
Див. ще *ВТОРНИКЬ, *ВЬТОРОКЬ. 
*ВТОРНИКЬ ч. (3) (цсл. вьторьникь) вівторок: а пса(и) 

в олтушьковв во втории(к) оу тьш жо днь по оуспєньи 

стВи бци (Олтушків, 1424 ДГББ); а пак єи да оучинАть 
за то помвноу оу монастир на каждїи вториик (Сучава, 
1470 БО І, 148). 
ФОРМИ: знах. одн. вторни(к), вториик, вторникь (1424 

ДГВБ; 1434 Р 131; 1470 БО І, 148). 
Див. ще *\УТНОКЕК, *ВЬТОР<ЖЬ. 
ВТОРЬІЙ, УТОРЬІИ числ. (7) другий (6): оучинили єсмо 

имь границю повьіше манастьірА_ свАто(г) михаила презь 
крииичину на второ(м)ь полку (Галич, 1404 Р 68); оу со- 
чавв... м(с)цА сектебрА (!) оу двадєсАте и вторьш днь (Су¬ 
чава, 1411 Сові. І, 95); Писан в Луцку, месяца декабра 
двадцат второго дня (Луцьк, 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17); 
Дано оу Билин, в лвто сєм тисАч сємоє, м<В)с<А)ца июнА 

кг дєи, индикт вторьш (Вільна, 1499 .45 І, і 18); 
О в т о р о е пришествіе (1) див. *ПРИ11ІЕСТ- 

В1Е 1. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. вторьій 1 (1499 45 І, 118); уторьж 

1 (XV ст. БС ІЗ зв.); род. одн. ч. второго (1451 АрхЮЗР 
8/ІУ, 17; 1499 4СД VI, 3); знах. одн. ч. вторьш (1411 Собі. 
І, 95); місц. одн. ч. иа второ(м)ь (1404 Р 68); знах. одн. с. 
второе (1398 ДГПМ). 

*ВТОРЬІИНАДЦАТ числ. (1) дванадцятий: Писань в 
лето семое тисеча шестсоть девятдесят семого року, меся¬ 
ца сеньтебра четвертогонадцат дня, индикта второгонадцат 
(б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18—19). 
ФОРМИ: род. одн. ч. второгонадцат (1459 АрхЮЗР 

8 /IV, 19). 
ВУ див. ВЬ. 
*ВОУЗЛЮБЛЄНЬІИ див. ВЬЗЛЮБЛЄНЬІ. 
*ВОУКРЄПИТИ див. *ОУКР^ПИТИ. 
УШД)ОІ5ЦПУ див. ВОЛОДИСЛАВЬ. 
ВОУЛПАШ див. ВОУЛПАШЬ. 
*ВОУЛПАШЄВЬ прикм. (1) О млинь Воулпа- 

ш є в ь див. МЛИНЬ. 
ФОРМИ: ор. одн. ч. ВоулпашєвЬмь (1468 В О І, 130), 
Пор. ВОУЛПАШЬ. 
ВОУЛПАШЬ, ВОУЛПАШЬ, ВОУЛПАШ ч. (18) (осо¬ 

бова назва, молд. вулпз «лис»): пи(с) ву(л)пашь граматикь 
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(Дольиий Торг, 1449 Созі. II, 380); и на то ли(ст) на(ш) 
дали есмьі... сь оусими нашими паньї... а панове иаши по 
имєню... крьств и па(и) воу(л)па(ш) (Васлуй, 1456 9СФ)\ 
Пис(а) Воулпаш оу Соучавв (Сучава, 1478 ВО І, 220). 
ФОРМИ: наз. одн. воу(л)па(ш), воулпа(ш), ву(л)па(ш), 

Воулпаш, воу<л)>па<ш> II (1452 Созі. II, 422; 1453 Созі. 
II, 492, 494; 1455 Со5/. II, 559; 1456 Созі. II, 569; ЗСФ\ 
МІН. 214; 1458 ОІН«А» 512; 1459ШЩ32; 1470 ОУР«А» 522; 
1478 ВІЗ І, 220); Воулпашь, воу(л)пашь, ву(л)пашь 4 (1455 
Созі. II, 544, 772; 1470 О/ТМ» 523; 1472 ВО І, 170); 
Воулпашь, ву(л)пашь 2 (1449 Со5^ II, 380; 1466 ВО І, 
113); дав. оди. Воулпашоу (1458 II, 262). 

ВОУЛПЄ ч., невідм. (2) (особова назва, молд. вулпз «лис»): 
мьі Стєфан воєвода... знаменито чииим... ожє тоти истин- 
нїи наши слоуги Тоадєр Юкаш и братаничь Єго Фарко... 
и тиж плємєник их Жоуржа Воулпе... жаловали семи 
их особною нашєю милостїю (Васлуй, 1495 ВО II, 59). 
ВОУЛПЄСКОУЛЬ ч. (4) (особова назва, молд. вулпзск 

«лисячий»): И оуставше наши слоуги Тоадєрь... и Драготь 
Воулпєскоуль и заплатили оусе исполна тотьі... пинвзи 
(Сучава, 1495 В О II, 82). 
ФОРМИ: наз. одн. Воулпєскоуль 1 (1495 Вй II, 82); 

зам. дав. слугам... Тоадєроу... и... Воулпєскоуль 2 (1495 
ВО II, 82); род. одн. Воулпескоула (1495 ВО II, 82). 
ВОУЛТОУРЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): И такождєрє <прїи>де (прАд нами) Сорь, 
дочка Ланка от МоисїА... н продала... єдино село на Мои- 
сїА, на имв Воултоурєшїи, тиж слоузВ иашємоу паиоу Лоу- 
пє (Сучава, 1487 ВО І, 516). 

ФОРМИ: наз. Воултоурещїи (1487 ВО І, 516). 
*ВОУЛХОВА ж. (1) (назва річки на Буковині): и дали 

єсмьі емоу оу нашєи зємли едно село на имА кьл(оу)гьри 
на воулховВ, гдє е(ст) домь єго (Сучава, 1428 С05/. І, 206). 
ФОРМИ: місц. одн. на воулховЬ (1428 Соз^. І, 206). 
*ВОУІіІКОВИЧЬ ч. (і) (особова назва): продали єсмо... 

часть свою, котороую маю половиноу от дАдков моих от 
Игната, и от Ходора, а от Ничипора Воушковичов (Друцьк, 
1492 АЗ ПІ, 23). 
ФОРМИ: род. мн. Воушковичов (1492 АЗ III, 23). 
*ВХОВАТИ див. ОУХОВАТИ. 
*ВХОДИТИ дієсл. недок. (1) (із запереченням) (чого) під¬ 

лягати (чому), підпадати (під що): О косторє(х) што(ж) 
частокро(т) находА(т) на пьяньі(и) лю(ди) ведоутсА к игрв а 
бероуть пенАзи на закладні а любо иєгдЬ иа очиноу, а про- 
игравши прїходА(т) оу спа(ч) (!) а любо во оубо(ж)ство, 
а такій нє входА(т) нашє(г) осоужєнїя по(д)лоугь за- 
слоугьі (XV ст. ВС 27 зв.). 

ФОРМИ: теп. З ос. мн. входА(т) (XV ст. ВС 27 зв.). 
*ВХОДЬІ мн. (15) право вільного вступу в господарські 

ліси і води: мьі вєликии кнзь швитрикгаиль... чиии(м) 
знакомито... ижє... дали єсмо... пану андрвю... село мих- 
линь... со всими оуходьі и приходні... и с лесьі и з дубро¬ 
вами (Київ, 1433 Р 118); мьі вєликии кнзь швитригаило... 
чинимь знаменито... ижє... записуємь пану чуси имВиья 
оу луцкомь поввтє басово... со всими входи и приходи 
с нивами сеножатми з дубровами (Луцьк, 1434 Р 128); 
И в томь привильи стоить ижв отє(ц) нашв пану ма(р)ти- 
ноу даль тьіи люди и(з) ихь зємьлями пашьиьіми и(з) борьт- 
ньіми и(з) еєножатьми и(з) ихь входи и ловьі (Вільна, 
1499 ВФ)\ И потвєржаемь тьіе люди симь иашимь листомь 
ввчно и непорушно... и какь оии сами своихь земль и вхо- 
довь вь держани били (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58—59). 
ФОРМИ: род. входовь (1500 АЛМ вип. 2, 58); знах. 

входьі (1478 АЗ III, 17); ор. входьі 8 (1434 Р 128; 
1437 Л5 І, 34; Р 136; 1446 АкЮЗР І, 18; Д$ І, 42; Р 152; 
1499 ВФ; 1500 АЛМ вип. 2, 58); оуходи, уходьі 5 (1433 Р 
118, 127; 1438 Р 138; 1445 АкЮЗР 1, 17; 1447 АрхЮЗР 
8/^, 11). 
Див. ще *УХОДЬ. 

*ВХОТг6ТИ дієсл. док. (2) (що і без додатка) схотіти, 
захотіти: а єстли похочєт за моуж пойти, двти оставивши, 
а нє вхочєт еєдити на вдовим столцн, тогдьі двти мои мают 
пєнєзи єи отдати (Кобринь, 1454 АЗ III, 10); И мьі о томь 
межи ними досмотрВвши, и того Мартиица єсмо оправили 
и приказали єсмо Богдану Остафієвичу, аби ему вь томь 
даль впокой; вольно ему, кому вхочеть, тому служить 
(Вільна, 1498 АЛМ 159). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. вхочєт, вхочеть (1454 А$ III, 

10; 1498 АЛМ 159). 
Див. ще *ВСХОТ'£ТИ СА, *ВЬСХОТ'£ТИ, ’^ПОХОТ'Б- 

ти, *схот^ти, *Х<УГКТИ1. 
ВЧЄРАШНЄЄ с. (1) (назва села у Київській землі) Вчо- 

райше: Селище вчєрашнєє а на томь еєлищи отамо(и) сє- 
дить (б. м. и., бл. 1471 ЛКЗ 91). 
ФОРМИ: наз. одн. вчєрашнєє (бл. 1471 ЛКЗ 91). 
ВЧИНИТИ див. ОУЧИНИТИ. 
! ВЧИНИТЬ (ВЧИНШГЬ) див. ОУЧИНИТИ. 
*ВЧИНОКЬ див. *ОУЧИНОКЬ. 
ВЧЬІНИТИ див. ОУЧИНИТИ. 
*ВІ1ІЕЛЯКИИ займ. (6) (стч. узеїцаку, стп. ^згеїакі) 

всілякий: До того позволяемь имь в домихь своихь вше- 
лякіи пожитки собе привласщати и вшелякіе напое, дома 
робечн и привозине купуючи, вь домахь своихь шиико- 
вать, оддаючи до скарбу нашого повинность дорочную 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 27); А такь мьі хотвчи его вь... пан- 
ствВ нашомь... заховати оного прьіймуемо... которому... 
надаємо волиости в(шеля)ков вь здвшнемь панствВ на¬ 
шомь... заживати... обвцуючи ему... и опатренье вшеля- 
кое... и волно ему... титулу вшелякого... заживати (Луцьк, 
1438 Р 140—141). 
ФОРМИ: род. одн. ч. вшєлякого (1438 Р 141); знах. одн. с. 

вшелякое (1438 Р 140); род. одн. ж. в(шеля)коВ (1438 Р 
140); знах. мн. ч. вшелякіе 1 (1389 РЕА І, 27); вшелякіи 
1 П389 РЕА І. 27): знах. мн. с. вшелякія П389 РЕА І. 27). 

*В11ІИСТОКЬ див. *ВІ1ІИТОКЬ. 
*ВШИТОКЬ займ. (14) (стп. \У5гуїек) весь: тогдьі они 

пришєдши вшнтци и... оуздали пану вАтславу... того дво¬ 
рища (Львів, 1370 Р 18); пань вольчко... ис пани ходько- 
вою жєною... поєдиалисА о еєла вшитка о двлницю (Виш¬ 

ня, 1393 Р 52); мьі ннв слюбуємьі... ижь вшитки оурАдьі... 
прєрє(ч)ньш владиславь кроль и двти єго... на ввки хо¬ 
вати имвють (Ланчиця, 1433 Р 123); гдьі(ж) покоА и слад- 
кость, ижь є(ст) иа(д) вшитки смисли, жадни сьА иєо(т)- 

хилоАє(т), єдно о всвмь, члкь нєславиии то по дЬлА, ми 
бо.Аровє... Авно чини(м)... ижє хочємь вшитки... слюбьі... 
держати (Хотин, 1448 Соз^. II, 737—738). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. вшитокь (1386—1418 Р 34); наз. 

одн. с. вшитко (1370 Р 18); знах. одн. с. вшитко (1386—1418 
Р 34); наз. мн. ч. вшнтци 3 (1370 Р 18; 1433 Р 123); вшист- 
ци 1 (XV ст. ВС 10); дав. мн. вшиткммь (1434 Соя/. II, 
666); знах. мн. вшитки, вшитки (1388 Р 39; 1433 Р 123; 
1448 Созі. II, 734, 737, 738); знах. мн. с. вшитка (1393 Р 
52). 
ВЩОВСКИЙ ч. (1) (особова назва): А при том бьіль... 

пай Вщовский (Ровно, 1483 АЗ І, 82). 
ФОРМИ: наз. одн. Вщовский (1483 АЗ І, 82). 
Див. ще ощовский. 
ВЬ, ВЬ, В, ВО, ВЄ, ВУ, ВЬІ прийм. (1951) І. (із 

знах.) (1068) 1. (виражає часові відношення) в, у (що) (729) 
а) (вказує на обмежений відрізок часу, в якому відбувалася 
дія) (59): Иасіїо, сЬосгет, ігЬу гасіпу]... к гаріаіе газ1а\уу 
ІеЬо ^ бей зшеїуі пе ргіригаї (Луцьк, 1388 ІРБ 107); 
тогдьі на роць напрє(д) рєчєньїмь стронамь в мєдьіць в 
недвлю... осудили єсмьі... ажє г(с)дрь иашь кроль влоди- 
славь... ближши єсть к тому мВсту... нижли тьіи пани 
Адвига и єи дьвка алжбьта (Медика, 1404 Р 70); Яко да 
творАт ми памАть, на вВки вВчньїА, єдинь дєнь вь годь в 
чє(тврьто)к прВд свАтьім вєликомЖчєником Димитрїємь, 
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в срвд(в) вечерь парастась, а в чє(тврвто)к свАтаа литоур- 
гїа, за доушА нашА и за подроужіє кнвгьшв Насть (Мол- 
довиця, 1462 ВО І, 70); Я князь Коистантьшв Иваиовичв 
Острозкій будучи вьтоть часв гетмаиомь у господара моего 
великого князя Алексаидра... чиню зиакомито... штожв 
придаль есми и записалв... имвиье Здетелу... на соборную 
Церковв... у Вилии (Вільна, 1499 ЛСД VI, 2); 
б) (вживається при датуванні із словами «л в т о», «д ень» 

тощо) (649): вв лв(т) 6849 сольянв бьі(с) колокв(л) сні стму 
юрью (б. м. н., 1341 ОБРН 75); а писанв у Печерскомв 
моиастьірв мВсяца иоемврія 21 на Воведеиіе Богородица, 
вв лвто 6906; индикта 5 вв втокв (!) (Київ, 1398 ДГПМ); 
писано вв ливовв, оу срв(д) по ввз(д)вижєнїє ч(с)тнаго 

кр(с)та, в лв(т) ЗЦМД сє(п) 0ї (Львів, 1436 Сові. II, 698); 
Вв суботоу, вв день свАтого Францишка, в лвто £5ЦОЄ, 
сиемь посполитьі зємль маистатоу господарв кролв его 
милоств роускьіх и подолскьіх и молдавскьіх на полиоумь 
мВстьци под Хотинем бьіл и сталь и чинень (під Хотином, 

1467 БО II, 297); П<и>саи оу Луцку в лвт<о> 5ЦЧД (Луцьк, 
1490 АЗ І, 92); Писанв у Краковв, вв лвто 7009, мисяца 
Сеитября 22 день. Индиктв 5 (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 
59); 

в) (вказує на тривалість дії) (18): вврии хочемв бьіти 
а ииколи(ж) не хочемв о(т)става(т) и на ввки и во вшитки 
часьі ннколн ихь не о(т)стати (Лучнця, 1388 Р 39); н дали 
есми се(с) ли(ст) нашв прїАтєлємв нашимв, оусимв брашо- 
ввномв, на то абьі имали, оу нашєи зємли, тотв закоив, 
що имали вв дни родитєлв нашєго, алє(к)сандра воєво(д) 
(Сучава, 1448 Сові. II, 741); А кто имв пороушит и разо- 
рит, того да побиєтв богв з де тєлом... и да ест подобенв 
Июдв прєдатєлю и проклвтому Арию... крввв его на иих... 
иже ест и бвдєтв вв бєзконєчньїа вВкьі, амии (Сучава, 1466 
ВО І, 106); а хто учне(т) устоупатися и пакостити митро- 
политв алибо хто ииньї да боуди иа нємв о(т) иа(с) кля(т)ва 
в сє(и) вв(к) и в боудоущєи ана(0)тєма и маранаОта свтьі(х) 
апосто(л) (б. м. н., 1481 ГПМ)\ 

г) (вказує на явище, яке співпадає щодо часу з дією) (3): 
А хто сію грамоту мою порушитв родителей моихв кто 
или пакв иншій хто, тому судитв Богв и Святая Богоро¬ 
дица во второе и страшное Христово пришествіе (Київ, 
1398 ДГПМ)\ Про тожв напомииаємв твою милость твоєму 
св нами запису и подвлугв прьісяги нашоє, ажв бьі єси 
иамв рачьілв бьіти радєнв и помоцонв иапротивв того иє- 
прьіятеля нашого, вв нашу прьігодоу и потребу (б. м. и., 
1498 ВО II, 414). 

2. (виражає об'єктні відношення) в, у (що) (128): А по 
семв иенадобе вступоватись ни детемв моимв... ии вв людьі 
церковвиьія, ни во вся судьі ихв (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
і/VI, 3); а в то не надобв оуступатисА... єв (Перемишль, 
1359 Р 10); а кто се слово наше пороуши(т) а имв(т) вв тьіе 

имвиіа ввстоупати сА разсоудит сА св мною прв(д) бгомь 
(Київ, 1446 Р 154); А мають в тоє мьіто оувєзатисА за неде- 
лю пєрє(д) свАтвки (Петрків, 1489 АМВ)\ и што бьілв Глвбв 
Борисовой жонв за ввио далв дворецв свой, на имя Ста¬ 
ринки, а двои данники... и мьі вв тотв дворецв и вв дан¬ 
ники ГлВбу дали увязанье по близкости жоиьі его (Вільна, 
1495 РИБ 620—621); Тежв паиомв владьічньїмв десятии- 
комв не иадобв вв тьі люди уступатися вв монастьірскіе, 
а владьїцв Полоцкому того игумеиа у Пречьістой Пустьін- 
ской ие судити (Мстиславль, 1500 АСО П, № 3). 

3. (виражає модальні відношення) в, у (що) (89): Во имя 
отца и сьща и свАтого духа амин (Судомир, 1361 АСІ 6); 
то ему оурнк<ь св оу>свмв доходомв... николи не вв по- 
рушаи<іє> (Сучава, 1407 Сові. І, 56); Я пай Дробьішь Мжю- 
рович мвстич острозкій коупил есми оу пана Олєхна Чоус- 
кьі имвньє его... оу вотчиноу и в дБдиноу (Острог, 1463 
АЗ І, 56); одно ж позволяю зятю моєму и дочцє моей на 
потребу нмв самим иа селидбу з ведомомв моим у дуброве 

моей Хреииицкой дерева утяти... а дубровьі мсей Хренни* 
цкой ие копати и свна вв стоги ие кидати (Хріииики, 1472 
АрхЮЗР 8/1II, 3); Во имя Светое и иераздвльное Троицьі 
Аминь (Мстиславль, 1500 АСД II, № 3). 

4. (виражає відношення мети) на (що) (70): Іо Стефа(и) 
воєвода... оукраси гро(б) св двдоу своємоу... вв ввчнаа 
ємоу п<а)мЖ(т) (б. м. н., 1480 Ьс 11); Коли хто оучинитсА 
опвкалиїко(м) о иєко(т)рои дввцє а возмєть єє собв во опв- 
каніє исв ее очииою... а она боудвть го(д) замоужь а о(н) 
єє не хочєть вьідать длА того штобьі єє имєиїє пожївать мьі 
сказоуємь и(ж) такая дввка бвзв волї обпвкальнїка (!) 
своєго имєєть ссбв моужа оузА(т) (XV ст. СЯ 41 зв.); и мьі 
бьіли тое именье ему дали во опекаиье до нашого, ажв дасть 
Богв щасного, прьіеханья (Краків, 1489 РИБ 437). 

5. (виражає просторові відношення, вказує на місце, 
куди спрямована дія) в, у (що) (66): по половиие зв Люб* 
чемв грань, кудьі речвка идетв... болотьі гольїми до Ка¬ 
меня леса, зв леса Лютьіцею подв задний островв нашв 
Росохи вв стависче бобровое (Луцьк, 1322 АрхЮЗР ІД/1, 

2); Сє азв рабв бжїи кизь ан(д)рє(и) владимирови(ч) 
привз(д)илв єсмв вв кїєвв св своєю жєною (Київ, 1446 
Р 154); Надаю... Городище И з лесами Драгоушо(в)скими... 
И рє(ч)ками Малими В роусавоу Впадаючими — И какв 
ТаА роусава... в днВстрв оупадаєтв (Прилуки, 1459 Р 
171); и курило послалв сА о то(м) до книгв зє(м)ски(х), 
што(ж) в книги таАрє(ч) вьішє(и) писанаА неоувєдена (Віль¬ 
на, 1495 БСКИ)\ у опу іщи Ьгапусіи гппі га^обуїу у Іуі 
тоуі Іибе баїеу Ьгапусіи га^еіу... рапа тагкоша гетіи 
(Тришин, 1500 ДПЖИ), 

6. (виражає кількісні відношення) за, на (що) (або від¬ 
повідає сучасній безприйменниковій конструкції) (6): а се 
я панв михаило иваиовичь заставилв своє село чєрєпьшє... 

во к гривеив без одиов гривни (Львів, 1386 Р 31); А на 
третій годв такожв (в ориг. двічі.— Прим. вид.) мають 
намв дати тисячу золотьіхв вв тьіи жв роки, по пятисотв 
золотьіхв, вь тую жв личвбу трьі тисячні копв грошей и вь 
триста копв грошей (Краків, 1487 РИБ 226); А кому коли 
отпустили мита луцкого з ласки нашоє в тих его трех 
годех, мает он то записати, штобьі мАло того мита прийти: 
то маєм ему оттрутитн в наши пенезн в тую ж суму (Віль¬ 
на. 1498 АЛРГ 82). 
Див. ще У II. 
її. (з місц.) (774) 1. (виражає просторові відношення) 

в, у (чім) (538) а) (вказує на місцеве відбувається дія) 
(333): Тьіе вси села... маетв держати гссподинв богомолецв 
нашв Климеитьій... а за насв и чада наша Господа Бога 
молити... архимандрьітн благословити... какв вв нашой 
области, вв богоспасаемнхв городахв вв Луцку и вв Ост- 
розе, и вв селахв до иихв прислухаючихв (Луцьк, 1322 

АрхЮЗР 1/УІ, 3); во ЛвовВ в дйь покрова бди под лвтьі 

розтва хва тисАчА лвтв дєвАиосго дєвАто(г) лв(т) (Львів, 
1399 Р 59); А пса(и) в граде житомири (Житомир, 1433 
Р 127); А писаив листв вв Холвмв (Холм, 1440 АрхЮЗР 
{/VI, 5); землю Дєрвжати Маєтв по самоую Соухоую ка- 
мєиицю... И изв стВнвками И ярами Долинами По на 
двнєстромв и вв полАхв боу доучи ми зо вспмв тьімв Какв 
Про(д)кове Єго ДрвжаивА И оуживанА свои мвли (При¬ 
луки, 1459 Р 171—172); дроугоє сєло Тєтєро(в)ка а в томв 

сєлє дєсАть члвковв подьімвщиноу дають (б. м. н.„ бл. 1471 
ЛКЗ 91 зв.); Писал Косте вь Сучавв, вв свАтїи великій 
дєнв Пасхи (Сучава, 1488 ВО І, 349); отецв дей мой Рабей 
сховалв бьілв тисячу золотьіхв Вгорскихв вв ПИВІІИЦЬІ 
(Краків, 1489 РИБ 431); Писанв вв Каменци (Кам’янець, 
1494 АЛМ 54); И тими рази оии засє к на(м) приє(ж)- 
джали н жалова(л) иа(м) тотв Стєпа(и) є(р)моличв збра(т)ею 
своєю на курила и поведили на(м), што(ж) дє(и) пє(р)во 
сєго о(т)цн и(х) право мвли пєрє(д) королємв его мл(ст)ю 
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оу лАсє(х) в радомли (Вільна, 1495 БСКИ)\ а онь такєжь 
хочєть прьїказати вь своей зємли своимь бурькулабомь, 
ажь бьі нашимь людємь справєдливость по томужь дєлали 
(б. м. н., 1496 ЯО II, 405); О тьі(х) которьш(ж) дєлаю(т) 
дєрєво в лєсє (XV ст. СЯ 9 зв.); 01 пеЬо Іуск Іоішагкасгі 
Ьгапусіи Іуш гегпіаш зІиЬаш шоуігп гамгосіуі (Тришин, 
1500 ДПЖН); 
б) (вказує на місце, в якому хтось або щось знаходиться) 

(205): а тая села лежат в Галицкой волости, иа Малой Бьі- 
стрици (Львів, 1378 ЗНТЇП ІЛ, 5); а записала есми... кь 
манастьіру Светого Спаса вь Кобрьіню село Корчичи, и зе 
всими доходи (Кобринь, 1401 АкВАК III* 2); Ми бискупи 
мацви прємьіски и сфаиасви владика прємьіски па(н) Ань 
двди(ч) тарнов(с)ки староста ру(с)ки... чинимьі знаємо... 
како ко(л) та рвчь межи наши(м) г(с)дрмь кролє(м) влоди- 
славомь пол(с)кимь с одиои строньї межи панею Адвигою... 
с другов строньї о волость о залвсиє и о тьічи(н) мвсто 
и о ти села што ктому мвсту прислушАє(т) в зємли саноц- 
кой на многи(х) роцвхь прєд на(м) водила(с) (Медика, 
1404 Р 69—70); Сє азь... ан(д)рє(и) владимирови(ч)... сь 

своєю жєною... поклонихом сА... всвхь стьіхь старцевь 
гробо(м) вь пєчерв (Київ, 1446 Р 154); оузрввши єсмо 
знамєнитоую намь слоужбоу... Слоуги нашого ьврно- 
го пана Єрьша тєрешковича... дали єсмо ємоу село 
дольгиє шии в лоуцкомь побвтє (Луцьк, 1452 Р 160— 
161); в томь же приселькоу зємлА поустаА Михсио(в)ши- 
на (б. м. и., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.); Што перьво сего 
жаловаль намь... паиь Литаворь Хребьтовичь иа земянь 
Дорогицькихь... аби они зємли его забрали вь томь его 
имеиьи, которое мьі ему дали вь Дорогицькомь поеєтє 
(Краків, 1489 РИБ 432—433); а Бори(с) в то(т) ча(с) на 
мо(с)квє бьі(л) в по(и)маньи (Вільна, 1495 ВМБС); а в го¬ 
роде поушєчьного пороху польбочьки (б. м, н,, XV ст. 
ИК)\ таковіи да єсть проклА(т)... о(т)... прочіи(х) и 
о(т) стьі(х) тні о(т)ць, иже вь никєи (Ясси, 1500 Созі. 5. 
231). 

2. (виражає об'єктні відношення) (149): Тьіе вси села оть 
нась ку церкви Божой прьіданьїе, маеть держати господинь 
богомолець нашь Климентьш, владика Луцкии и Остроз- 
скии... никакоже паче благословеня его церкви созижда- 
ти... или свесченьниковь оть иего благословенньїхь оть 
церкви отганяти, или дидаскалию основати... но ео есємь 
ему, яко настоятелю, повииоватись (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1Л/І, 3); пан юрьии пра(в) вь свои(х) граиица(х) и помоч- 
ноє да(л) (Зудечів, 1421 Р 96); волни бо всихь тьіхь имвнь- 
яхь кому о(т)дати и продати и промєиити пань андрви 
волотовичь (Київ, 1433 Р 119); А можеть собе в томь именю 
полепшати и ширити и на новом корени садити (Луцьк, 
1452 АрхЮЗР 8/IV, 61); а такожь штобьі єси ихь кривдь 
борониль, и мьітоу бьі єси нашомоу во всемь бьі(л) помо- 
чєнь (Краків, 1487 АМЛ)\ И ми князя Костентииа вь томь 
оправили (Вільна, 1495 АЛМ 83); А тьімь Пужичаномь 
не казали єсмо вь тьіе зємли вступать ся, нижли только 
стадо мають паствити, а шкоди ни вь чомь не велвли єсмо 
чинити (Кам’янець, 1495 АЛМ 85); а в том делу зак- 
ладь межи собою заложили (Звиияче, XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 193);утпІ5Іа мг іот кгуиба мгусіеіа (Тришии, 1500 
ДПЖН). 

3. (виражає модальні відношення) (67): тогдьі сни при- 
шедши вшитци и своимь плєменємь оуздали пану нАтславу 
со всвми обьвздьі того дворища по своєи доброи воли и за 
инив молвили аби в добромь покои в(ж)ити твхь вжковь 
пану вАтславу (Львів, 1370 Р 18); а тьіхь всвхь записовь 
потвєржаємь симь иашимь листо(м) ижь имвєть нашь 
мильїи приятвль стєфань всвЕода... свою землю волоскую 
всю держати во есвхь своихь границахь (Ланчиця, 1433 
Р 124); а коториижь то листи и записи хочємь имВти вь 
оусВхь рвчє(х) и члонкохь (Сучава, 1439 Со&£. II, 712— 
713); Я ки<А)зь Юри Василєвич Жаславский вьізиаваю 

сим моим листом... ижєт продал єсми пану Сємєноу Оли- 
заровичоу имене иа Вольїни... так долго и так широко- 
какжє єсми сам дєржал во есих границах и во всих околи- 
цах (Берестя 1466 А5 І, 62); Которьш сь соуда избегають 
во гиввв (XV ст. ВС 5 зв.); а кому будєть от<є)ць н(а)шь 
або мьі того нмєнА зємли або люди дали до н<а)шей воли, 
то и тєпєрь в нашои еоли (Вільна, 1499 АЗ І, 118). 

4. (виражає часові відношення) (12): И иншьіе права 
и волности, в привилияхь оть Нась ... вь року тисеча трис¬ 
та осмдесять осмомь наданьїхь (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); 
рвчи которьш жь в часу бивають аж би не проминули сь. 
проминучими часи подсбно єсть имвльі ли бьі приити кь 
будущой знаемости (б. м. н., 1424 Р 99); и корьчмьі бьі єси 
своей ие дер жаль вь месте..,. иижьли бьі нехай только 
мели два рази, або три вь году склади (Судомир, 1488 
РИБ 222); А кому коли отпуетили мита луцкого з ласки 
нашое в тих его трех годех, мает он то записати, шта 
бьт мАло того мита прийти (Вільна, 1498 АЛРГ 82). 

5. (виражає кількісні відношення) (8): Я, Стенань Ку- 
нацковичь, визнаю самь на себе симь моимь листомь... 
которое имене отчииа и дедина моя, на имя Кольнятичи* 
бьіло вь заставв у пана Василя Семашковича вь чотирна,- 
дцати копахь грошей (Луцьк, 1449 АЛМ 8); и биль намь 
чоломь Федко Гавриловичь, абьіхмо ему теє имВніе дали. 
вВчно вь тьіхь пенязехь его (Кам’янець, 1494 АЛМ 54); 
и Богда(н) пєре(д) нами рєкь што(ж) теща єго кнгни ма(р)я 
ись сьіномь свои(м) кнзє(м) фєдопомь подавали и записали 
єму тьіє двє имє(н)и свои вєчно в чотьірс(х) соть копа(х), 
гроше(и) (Берестя, 1496 ВМКФС). 
Див. ще У НІ. 
III. (з род.) (109) 1. (виражає об'єктні відношення)' 

в, у (кого, чого) (107) а) (вказує на особу, якої стосується 
дія або в якої щось знаходиться) (97): Ф корната князА но- 
вогоро(д)ского (б. м. н., бл. 1350 Р 9); купиль пань еАт- 
славь оу вбки оу василА єму жь рвчють скибичь и вь єго 
брата иа имА оу гвнка и вь єхь сновцА оу олєнка (Львів, 
1370 Р 18); А пить моричь (!) в олєша, оу дому за поль 
гривни грошювь (Перемишль, 1378 Р 26); Ино князь 
Федорь его милость Михайловичь Чорторискій, староста 
луцкій тое моє имВніе вь пана Василя викупиль зь мсее 
воли (Луцьк, 1449 АЛМ 8); а по его жиеотв вь жоньї еп> 
и вь двтей нихто не мьль того имвнія викупати, нижли 
отець иашь е. м., коли би его ему потребь (Кам’янець, 
1494 АЛМ 54); ннжло што се тьічеть Моревича, вь того 
есмьі купиль землю (Вільна, 1495 АЛМ 83); Биль намь 
чоломь пань Виленскій, староста Городенскіи, князь 
Александро Юревичь и просиль вь нась людей вь Горо- 
денскомь поввтв (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58); 

б) (вказує на предмет, в якому щось знаходиться або 
якому щось властиве) (10): тогди ми, ись нашєю вврною 
радою дали єсмо и потвердили єсмо, его правого есєго 
имвніа... щто (!) в тьіх двдин, оу граничях (Судомир, 
1361 АСІ. 6); а в того привиля тьіх панов Цєцєнєеских 

и пєчат єсть и тьіх севтков пєчати єсть (Луцьк, 1491 АЗ І, 
94); И за тьімь дей отець того Яцка Вьшторть тьш ихь 
зємли вьіпросиль за пусто у отца нашого, короля его 
милости, а вь тьіхь земль наслвдковь не поведаючьі 
(Вільна, 1495 РИБ 602). 

2. (виражає часові відношення) в, у (чому) (2): а запла¬ 
тивши заруки, прєдея сєс лист мои прьі моцьі захоЕан бити 
маєт в кождого права (Володимир, 1475 АЗ І, 72); Во дав¬ 
ших) часо(в) обьічаи бьі(л) коли кмє(т) кмВтА забиль тогдьі 
давші три гривьньї гро(ш)и бьі(л) порожєнь моужабойства 
(XV ст. ВС 24). 
Див. ще У І. 
ВЬ ВЄРХОУ, ОУ ВЄРХУ присл. (7) вище: Тьіє имв<н)А 

достали сА брату моєму мВншому князю Сємвну... со всими 
доходи якь в верху писано (Вишиівець, 1482 АЗ І, 80); 
а тогди маю(т) мнв тое имє(и)є дА(д)ковскоє подати та(к) 
доброє и нарАжьноє и сто(л)кими(ж) лю(д)ми моимн о(т)-, 
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чизними... ка(к) я и(м) да(л) и вь верхоу вьіписано стои(т) 
(Луцьк, 1490 Пам.). 
Пор. В ВЄРХ. 
ВЬ ВЕРХЬ, УВЕРХЬ прийм. (4) (з род.) (виражає 

просторові відношення, вказує на напрям межової лінії) 
уверх (чого): тамь же есмо копець усипали, грани иа липи 
витесати велильї; отьтоль уверхь рички Дидовки до го¬ 
стинця Вииницкаго (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); а обрубь 
земленьій...именицу моєму Лопавшомьпо старине: от именя 
моего Хреииикь... краєм нив церковних Хренницких 
у Смижаль... уверхь... Смижали посеред речки аж до 
Верьхов тое Смьіжали (Хрінники, і472 АрхЮЗР 8/111, 3). 

*ВЬВ'£ДАТИ СА див. *ОУВ'£ДАТИ СА. 
ВЬ В'БКЬІ див. В В'БКЬІ. 
ВЬГНАТЛ див. ВВІГНАТИ. 
*ВЬГОРЬСКИИ див. ОУГОРЬСКЬІИ. 
ВЬ ГОТОВЕ присл. (1) напоготові: И слухи нась єщє 

тни доходять оть туль зь єго зємли, ижє весь вжо вь го¬ 
тове, и людємь своимь всимь казаль готовьшь бьіти (б. м. н., 
1498 ВО II, 414). , 
ВЬ ДЕНЬ, ^ОЕМ, У ДЕНЬ присл. (4) удеиь: іет іоЬо ко- 

піа сіеп \*ггіа1, коїогуіге 2а репіагі шоі іезі газіамгеп 
(Луцьк,1388 7.РБ 108); идіи о(т)повєда(л) же то(т) фра(н)- 
ци(к) бьі(л) с нимь во одно(м) селє вночи и вь днь (XV ст. 
ВС 21). 
ВЬДРОУГОЄ, ОУ ДРУГОЄ присл. (5) вдруге, у дру¬ 

гий раз: И тьіе Токаревскіе рекли... а то землн наши 
и вась дей о томь смотрвлк межи нась намвстникь Бе- 
рестейскій пань Янь Пасутичь... а потомь у другое 
смотрвль того пань Якубь Немеровичь (Кам’яиець, 1495 
АЛМ 85); естли пакь видить сА тяжько твоєй милости 
оу другое иамь листу дати... и оу другое присягати, а 
твоя милость намь дай опАть листь... што єсть подьпри¬ 
сягою твоєй милости (б. м. н., 1496 ВО II, 402). 
Див. ще ДРУГОЄ. 
ВЬ єдно •присл. (1) одностайно: ми Іоан Стефан воє¬ 

вода... знаменито чиним... силовали св єсми аж бихмо 
пришли на обичаи прєдков наших, яко били и предкове 
наши оусєю вирою и слоужбою... Короуни кролєвства пол- 
ского; оудїАчии били сами и зємлв молдавскаА и тотьі оуси 
подданиїи оусєю подданости записовали и вь єдио оу чи¬ 
нили (Коломия, 1485 ВИ II, 371). 

*ВЬЄХАТИ дієсл. док. (1) (у що) в’їхати: какь би бьіли 
мистровн послове оу кнзьство великое вьєхали ижбн есте 
з ни(х) порозоумвли били которнми дорогами алюбо по- 
средки оу такий тадьінки с нами хотвли би били оустоупити 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. мн. какь би бьіли... вьє¬ 

хали (1447—1492 ЛКБВ). 
*ВЬЗВАТИ дієсл. док. (1) (цсл. вьзьвати) (зробити що) 

покликати, призвати: а далви слюбоуємь... ижє... котрьш- 
жє то снє(м) нашь г(с)п(д)рь, пєтрь воєво(да), вьзовє(т) 
оучинити, ижє тоти всвхь рвчєи на вєр(х)писаннн(х) та- 
ко(ж) якь и ми по(д) присАгою на сти хр(с)ть оучинєною 
обьвоАжутсА (Хотин, 1448 Собі. II, 738). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. вьзове(т) (1448 Собі. II, 738). 
! ВЬЗВИДЖЄНИе див. *ВЬЗДВИЖЄНЇЄ. 
•ВЬЗВ'йДАТИ дієсл. док. (1) (що) розвідати, вивідати: 

мВли есмо о(т) вась листи мистра крижевницкого... гдВ 
жо толко проси(л) обьісте вьзвВдавши радами и помоцами 
вашими оу на(с) нашоу волю естли бьіхо(м) коу єднанью 
покоя стьі(м) то мистро(м) которьш хотвли держати тадьги- 
ки (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: дієприсл. перед. вьзвВдавши (1447—1492 

ЛКБВ). 
Див. ще ВИДАТИ1 2, *ОУЗЬВ€ДАТИ. 
*ВЬЗДАТИ див. ОУЗДАТИ. 
*ВЬЗДВИЖЄНЇ€ с. (6) {цсл. вьздвижениє) О в ь з д в и - 

жєнїє чєстнаго крєста (5), чеснаго 
вьздвиженїє крєста (1) (назва церковного 

свята, також календарна дата) здвиження чесного хре¬ 
ста: Нисан листь оу нашем городе оу Чжюрзеве оу иедел 
по святом Мацви, а по руску по оузвеженн чесного Хре¬ 
ста (Чюрзев, 1403 ДГМ)\ писано вь ливовв, оу срв(д), 
по вьз(д)вижєнїє ч(с)тнаго кр(с)та (Львів, 1436 Со5^. II, 

698); Писан оу Сочавв, в лвто^зз, мвсАца сєптєврїа ді день, 
на день вьздвижєнїа чєстнаго крєста (Сучава, 1499 ВО II, 
444); 

(назва храму, монастиря на честь свята) (2): мьі клїа 
воєвода... знаменито чинимь... оже даль свАт опочившьіи 
родитєль нашь ... монастирю евАтомоу вьздвижєнїю чсти- 
наго (!) крста... єдио село... ка имА баласииовци (Сучава, 
1439 Собі. II. 46); мьі алєксандрь воєвода... чинимь зна¬ 
менито... ожє... дали єсми сє(с) ли(ст) нашь мои(м) людє(м), 
монастирю о(т) горо(д)ника, идє(ж) є(ст) хра(м) чєснаго 
и животвор<и)щаго вьзви(д)жєние кр(с)та (Сучава, 1453 
Собі. II, 491—492). 
ФОРМИ: наз одн. зам. род. хра(м) чеснаго... ! вьзви(д)- 

жєииє кр(с)та 1 (1453 С05/. II, 492); зам. місц. по вьз(д)- 
виженїє ч(с)тнаго кр(с)та 2 (1436 Собі. II, 698, 702); род. 
одн. вьздвижєнїа (1499 ВО II, 444); дав. одн. вьздвижєнїю 
(1439 Собі. II, 46); місц. одн. по оузвежени (1403 ДГМ). 

*ВЬЗЛЮБЛ€НН$ИШИИ прикм. найв. ст. (і) найулюб¬ 
леніший: а на то є(ст) ввра г(с)ва ми вишєписаинаго алєк- 
са(и)дра воєводи и вВра вьзлюблєннвишаго сиа г(с)ва 
ми нлїаша воєводьі (б. м. и., 1425 Собі. ї, 169). 
ФОРМИ: род. одн. ч. вьзлюблєни Ьишаго (1425 Собі, і, 

169). 
Див. ще ПРт; ВЬЗЛЮБЛЄН И. 
Пор. ВЬЗЛЮБЛЄНЬІ. 
ВЬЗЛЮБЛЄНЬІ прикм. (101) (цсл. вьзлюблєньїи) улюб¬ 

лений: а на то вьра нашєго... алєксандра воєводи и вьра 
возлюблєинаго ми сна ілїаша воєводи (Сучава, 1414 
ОІД«А» 441); А на то ест вьра... (Стєфана) воєводи, и 
вьра вьзлюбленим сьіном господства ми Алєксаидра (и 
Пє)тра и Богдана (Сучава, 1478 ВО І, 219). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. вьзлюблєни (1469 ВО І, 138); род. 
одн. ч. вьзлюблєннаго, вь(з)люблєннаго 69 (1415 Соз^. 
І, 116; 1427 450; 1429 Собі. І, 242; 1435 
465; 1438 ОІРлАл 472; 1440 Собі. II, 65; 1445 Собі. II, 
212; 1451 Собі. II, 400; 1467 ВО І, 117; 1470 ВО І, 148 
і т. іи.); вьзлюблєнаго 13 (1429 Собі, і, 249; 1436 Собі. 

І, 481; 1439 С05/. II, 60; 1441 Л//?«А» 477; 1443 ВАМ 
41; 1451 Собі. II, 403; 1466 ВО І, ПО; 1468 ВО І, 126; 
1471 ВО І, 164; 01Д«А» 525 і т. ін.); возлюблєинаго 1 
(1414 ОІД«А* 441); вьзлюблєиого 1 (1435 Собі, і, 424); 
воузлюблєного 1 (1436 Собі, і, 455); вьзлюблєина 1 (1420 
Собі, і, 136); дав. одн. ч. вьзлюблЬиомоу (1429 Собі, і, 
248); род. мн. вьзлюблєниих, вьзлюблєнни(х) вьзлюблен¬ 
них ь 11 (1429 ДГОБК; Собі, і, 291; 1429—1430 ВАМ 25; 
1431 Собі, і, 318, 325; 1438 ОВАс 27; ОІД«А» 472; 1466 
ВО І, 105; 1472 ВО І, 170; 1473 ВО І, 182; 1475 ВО І, 206); 
вьзлюблєнихь 1 (1429 Собі, і, 270); дав. мн. зам. род. вьра 
вьзлюблєним (1478 ВО І, 219). 
Пор. * ВЬЗЛЮБЛЄНИ^ ИШИИ, ПР'бВЬЗЛЮБЛЄНИ. 
*ВЬЗМОЧИ дієсл. док. (8) (цсл. вьзмощи) змогти: а хо- 

тарь сєлшци, и поустини колко вьзмогоуть оживати два 
села досить (Сучава, 1434 01а «А» 463); т£мь ми... далижє 
и потвердили єсми правовьрноє его вьіслужєнїє... села... 
колко вьзможєть собь села и прикоуткьі осадити (Васлуй, 
і 436 ОІр«А» 469); а хо<тарь> пустинь мь колко вьзмо- 
гу(т) оживати досвіт (Васлуй, 1439 Со5^. II, 52). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. вьзможєть 1 (1436 

469); вьзможєт 1 (1436 ВАМ 33); 3 ос. мн. вьзмогоуть, 
вьзмогуть 3 (1434 ОІД«А» 463; 1436 Собі. І, 450; 1438 
Собі. II, 15); вьзмогоу(т), вьзмогу(т) 2(1436 Собі. І, 444; 
1439 Собі. II, 52); ! вьзмугуть 1 (1435 Собі. 1, 403). 
Див. ще *МОЧИ 1, *ОУЗМОЧИ. 
1 ВЬЗМУГУТЬ див. *ВЬЗМОЧИ. 
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ВЬЗНАВАТИ дієсл. недок. (1) (кого) визнавати, при¬ 
знавати: Сим листом слюбоуєм, мьі и наши сьінове... кролю 
єго милости... жадного иного пана иє искати, ани имати 
ани вьзиавати (Коломия, 1485 ВБ II, 371). 
ФОРМИ: інф. вьзиавати (1485 БО II, 371). 
ВЬЗНЄСЄИЇЄ с. (36) (цсл. вьзнєсєниє) (назва церков¬ 

ного свята, також календарна дата) вознесения, вшестя 
(4): писано... оу пнє(д)лни(к) по оузиє(с)ни гйи (Дольний 
Торг, 1411 Сові. II, 638); а то сА дбало оу иашємь дворв оу 
зоудєчєвв по оузиєсєиии пєрвьш пне(д) (Зудечів, 1430 Р 
116); и не мєль вашой милости посоль чьімь заплатити... 
але поручьіль за себе нашого боярьша Федора... сто и два- 
дьцать золотьіхь оугорьскихь чєрьлєньїхь, и имєль ихь 
послати кь немоу до ХотєнА на день вознєсєнья христова 
(б. м. н., 1499 БО II, 450); 

(назва храму, монастиря на честь свята) (31): мьі алєк- 
сандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє... дали єсмьі 
монастирєви стго оузиєсєнїа христова... одно озеро на 
прутв (Сучава, 1409 Сові. І, 71); мьі стєфа(и) воєво(д)а... 

знаменито чини(м)... ожє дали... єсмьі иашемоу стмоу мо- 

йастироу о(т) ивмца, идеже єсть хра(м) вьзнє(с)нїА га ба 
и спса нашєго, їу ха... дааиїе и потвьрж(д)єиїА двда иа- 
шего алєкса(и)дра воєводьі (Ясси, 1500 Сові. 3. 230); 
свАтоє вознесені є (1) див. СВАТЬІИ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. вьзнєсєиїє 10 (1446 Сові. II, 270; 

1447 Со5^. II, 288; 1448 Сові. II, 352; 1451 Сові. II, 400; 
1453 ОіР«А% 503; Сові. II, 494; 1470 БО І, 147, 155; 
522, 523); зам. род. хра(м) стого вьзнєсєиїє 3 (1446 Сові. 
II, 251,263; 1454 Сові. II, 516); род. одн. вьзиєсєнїа, вьзнє- 
сєнїА, вьзнє(с)нїА, вознєсєнья, оузиєсєнїа (1409 Соз^. І, 
71; 1446 485; 1463 Сові. Б. 45; 1487 БО І, 312; 
1499 БО II, 450; 1500 Сові. 3. 230); дав. одн. вьзнє(с)иїю, 
вьзнєсєиїю (1428 Со5^. І, 228; 1429 БІД«А» 455; 1438 
0/#«Л» 472; 1448 БІД № 10а; 1452 Сові. II, 410; 1454 
Сові. II, 501; 1455 Сові. II, 525, 564; 1458 ВБ І, 6; 1482 
ВБ І, 263); місц. одн. пооузиє(с)ии, узиєсєиьи, оузиєсєнии 
(1411 Сові. II, 638; 1412 Р 81; 1430 Р 116). 

*ВЬЗОПИТИ див. *ВЬЗЬПИТИ. 
'В'ЬЗР'БТИ див. *ОУЗР^ТИ. 
*ВЬЗЬПИТИ дієсл. док. (31) (цсл. вьзьпити) (на кого) 

закричати: или бьі радиль иа пороу<шєнїє> таковьі... оу- 
чАстїє да има(т) сь оиВми ижевьзьпишА на <исоуса> хри- 
ста кровь єго на ньі(х) и на чАдо(х) и(х) (Сучава, 1429 
Сові. І, 249); а кто имє(т) порушити сіє ншє (!) данїє, то(т) 
дає(ст) проклв(т)...о(т) вьсА(х) стьі(х)и(ж) вьзьпиша кро(в) 
єго на ни(х) и на чадА(х) и(х) (Сучава, 1453 Сові. II, 462); 
па(к) кто св покоуси(т) пороушити того... нашєго даанїА... 
да имат оучастїє и сь онвмьі іоудєиє, єжь вьзьпиша иа 
га ха, крь(в) єго на ни(х) и на чєдА(х) и(х) (Ясси, 1500 
Со5*. 5. 231). 
ФОРМИ: аор. З ос. мн. вьзопиша, вьзьпиша, вьзьпиша, 

вьзпиша, вьзьпишА 27 (1429 Сові. І, 249; 1435 Сові. II, 689; 
1448Со5^. II, 366; 1457 БО І, 5; 1479 БО І, 222; 1489 ВБ І, 
378; 1492 ВБ І, 511; 1499 БО II, 149; 1500 Сові. 5. 231 і т. 
ін.); вьзьпишЖ 2 (1435 Со5^. II, 682; 1443 ДГСПМН)\ 
вьзьпишє 1 (1435 Сові. II, 680); вьзАпиша 1 (1458 БО І, 9). 
ВЬЗ'бТИ див. ОУЗАТИ. 
•ВЬЗАПИТИ див. *ВЬЗЬПИТИ. 
ВЬЗАТИ див. ОУЗАТИ. 
ВЬИТИ див. ВЬІИТИ. 

' І ВЬКЄ <ВЬСЄ> див. ВЄСЬ1. 
*ВЬКОУПЛЄННЬІИ дієприкм. (1) куплений: тв<м> ми 

видввшє єго правою и вєрною слоужбою до нас дали и 
іютврьдили есми емоу єго правою отнинноу н вькоуплен¬ 
ною, село на имв Пьшканїи иа Бистрице (Сучава, 1480 
ВО І, 237). 
• ФОРМИ: пас. мин. знах. одн. ж. вькоуплєниою (1480 
ВО І, 237). 

ВЬЛЕВО див. ВЛЕВО. 
*ВЬЛЄНЇИ див. ВЬЛ'ВНЇИ. 
*ВЬЛЄНЬ див. ВОЛНЬІИ. 
ВЬЛЄШОАЄ ж. (2) (особова назва): А такождє прїидє 

прАд нами... слоуга иаш Бьлко Брьльдєскоул... и продал 
одному пасикоу... оу лАс, гдє била Вьлєшоає, тиж слоу- 
гам нашим Игнатоу и братоу его Іоноу Тинтюлоу (Сучава, 
1483 ВБ І, 274—275). 
ФОРМИ: наз. одн. Вьлєшоає (1483 БО І, 275). 
! ВЬЛОША див. БЬЛОШ. 
ВЬЛ'БНЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі Стєфан воєвод (а)... знаменито чинимь... ожє 
прїидоша перед нами... Анна ... и сьс<во)имь непотомь... 
и продали... село на имв Вьлвнїи (Сучава, 1482 ВБ І, 
260). 
ФОРМИ: наз. ВьлВнїи (1482 БО І, 260); дав. ВьлЬном 

(1482 В Б І, 260); знах. Вьлєнїи (1482 ВБ І, 260). 
ВЬМ'БСТО, ВЬМАСТО, ОУМ'БСТО, ОУМЄСТО прийм. 

(5) (з род.) (виражає об'єктні відношення, вказує на 
заміну одного предмета іншим) замість: мн романь воє¬ 
вода... чинимо знаменито... оже... пань дидрихь боучас- 
кьш, староств (!) подолскою (!) зємли... прїАль мА кь єго 
вєлєбности вь мАсто сьіна, а єго милости да ми бу&єть вь 
мАсто отца (Коломия, 1448 Сові. II, 305); а колі оу иємєць- 
комь правв кмєть осАдв(т) тогдьі нєможєть о(т)ити о(т) 
пана одно дВди(ч)ство прода(в)ши а оумвето себв кмєтА 
такь богато(г) ка(к) себв о(т)са(ди)ть (XV ст. ВС 39); А пак 
єпискоупїи свАтои иашєи от Радовцех мьі есмо еи дали 
и потврьдили, вь мвето тих вьішєпнсанних 5 црьков н с 
попми, дроугїи 5 црьков ись 5 попи оу чєрновскои волости 
(Сучава, 1490 ВБ І, 420). 
Див. ще М'йСТО2. 
*ВЬНГРЬІ див. *ОУГРОВЄ. 
*ВЬН'£ТИ див. ВЬІН'БТИ. 
*ВЬПАСТИ див. *ОУ ПАСТИ. 
*ВЬ ПИСАТИ див. ВПИСАТИ. 
ВЬПОЛН^, ОУПОЛН'б присл. (2) цілком, вповні: Не 

єсть то ди(в) ани новина ижє писа(л) такий рвчи... ка(к) 
нашь нєприятєль... жадая а хотА... мисли ваши о кото- 
рьі(х) жо нєпороушоньї вь вврє оуставичив а вьполнв мьі 
дооуфамьі а надвю мами нвкотороє о на(с) оу вести оу вот- 
пВньє (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ВЬПРАВО див. ВПРАВО. 
ВЬПОУДИТИ дієсл. док. (2) (стч. уурисііи, стп. дуу- 

р^сшс) вигиатн: И також жадного нєпрїятєлв нашєго... 
вьішєрєчєниїи крал и братїя єго милости... не нмают... 
прїимити... алєтаковаго чловвка, гдє оучюють и изнаидоут 
оу их зємлАх... мают єго вьгнати и вьпоудити проч из их 
милости зємлАх, абьі не мєшкал ни жадного часоу под 
их панством (Гирлов, 1499 БО II, 420—421). 
ФОРМИ: інф. вьпоудити (1499 БО II, 421). 
•ВЬРЗАРЄВЬ див. *ВРЬЗАРЄВЬ. 
*ВЬРУІГЬКИИ див. ВРУПКИИ. 
*ВЬРХОВНИИ див. *ВЄРХОВНЬІИ. 
*ВЬРХОВНЬІИ див. *ВЄРХОВНЬІИ. 
*ВЬСЄБЛАГЬ1И прикм. (1) (цсл. вьсєблагь) найласка- 

віший, наймилостнвіший: мьі и (!) алєксаньдрь воєвода... 
чинимь знаменито... ожє произволи господство ми вьсє 
блаш(м) произволєнием и вьсєсввтльі(м) и чистьі(м) на- 
ши(м) срьдцє(м) за дша наши(х) родитєлєи... єжє дає(м) 
и потвержаємь данїє наши(х) родитєлии нашємоу мона¬ 
стирю о(т) побрати (Сучава, 1449 Со5^ II, 377—378). 
ФОРМИ: ор. одн. с. вьсє благьі(м) (1449 С05/. II, 

377). 
•ВЬСЄВЬШІЄПИСАННЬІЙ див. *ВСЄВЬШІЄПИСАН- 

НЬІИ. 
ВЬСЄГДА присл. (І) (цсл. вьсєгда) завжди: и такождєрє 

варе кто боудє(т) игоумє(н) оу то(м) йрАдрєченио(м) монас¬ 
тирю и єлико бЛдє(т) братви а они нмаю(т) гри жати за 

И 7-371 
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спасенне доуши господства мн вьсегда (Поляна, 1448 Созі. 
II, 365). 
Див. ще ВСЄГДЬІ. 
*ВЬСЄДРЬЖИТЄЛЬ див. ВСЕДЕРЬЖИТЕЛ. 
*ВЬСЄЛЄНЬСКИИ див. *ВСЄЛЄНСКЇИ. 
*вьсєосвящєнньіи прикм. (1) преосвященний: мьі 

стєфаиь воєвода... чини(м) знаменито... оже... дали єсмьі 
вьсєосщєнномоу митрополитоу кирь калистоу романско- 
моу єдиого татарина на имВ пашка (Дольиий Торг, 1445 
Созі. II, 236). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. вьсєосщєнномоу (1445 Созі. II, 

236). 
*ВЬСЄСВігТЛЬІЙ прикм. (1) щирий, чистий: мьі и(!) 

алєксаиьдрь воєвода... чиннмь знаменито... оже произволи 
господство ми вьсє благьі(м) произволєниємь и вьсєсввт- 
льі(м) и чистьі(м) наши(м) срьдцє(м) за дша иаши(х) роди- 
телєи... єже дае(м) и потвержаємь данїє наши(х) родитєлии 
нашємоу монастирю о(т) побратьі (Сучава, 1449 Созі. II, 
377—378). 
ФОРМИ: ор. одн. с. вьсєсвЬтльі(м) (1449 Созі. II, 377). 
Див. ще *СВ^ТЛЬ1И 1, *СВ'£ТЛ'йИШИИ. 
*ВЬСЄХВАЛНЬІИ прикм. (1) (цсл. вьсєхвальнь) пре¬ 

славний, славетний: а кто сА пєрєкоуси(т) роздрушити... 

даанїа... то(т) да є(ст) проклА(т) о(т)... сти(х) сла(в)ни(х) 

и вьсєхвалньі(х) и врьховни(х) апл пєтра и павла (Сучава, 
1488 ДГСВМЩ). 
ФОРМИ: род. мн. вьсєхвалиьі(х) (1488 ДГСВМЩ). 
ВЬСИЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тЬмь ми видввшє єго право и вьрною службу до 
на(с)... дали есми єму оу нашеи зємли, оу молдавскои, 
села на имв вьсиєщи... и... бьсещи (Сучава, 1443 Созі. 
II, 155). 
ФОРМИ: наз. вьсиєщи (1443 Созі. II, 155). 
ВЬСЇЮ ч., невідм. (1) (особова назва, пор. Василіє) Василь: 

мьі Стефаи воєвода... знаменито чиним... оже тоти истии- 
нии наши слоугьі фетє и братове єго Вьсїю и Татоул слоу- 
жили нам право и вьрио (Васлуй, 1495 ВВ II, 48). 

*ВЬСКАЗАТИ див. *ВСКАЗАТИ. 
*ВЬСКРЬСЄНЇЄ с. (1) О вьскрьсєнїе хри¬ 

стово (1) (назва церковного свята, також календарна 
дата) Великдень: пи(с) тома, оу сочавв... у дє(н) вьскрь- 
сєнїА хри(с)това (Сучава, 1460 Созі. 3. 34). 
ФОРМИ: род. одн. вьскрьсєиїА (1460 С05/. 5. 34). 
*ВЬСЛАТИ див. *ВОСЛАТИ. 
*ВЬСЛЬІІІ1АТИ див. *ОУСЛВІШАТИ. 
•ВЬСПОМ^НЖТИ див. ОУСПОМ'йНОУТИ. 
*ВЬСТАТИ див. О УСТАТИ. 
ВЬСТУПАТИ СА див. ВСТУПАТИ СА. 
*ВЬСТУПИТИ див. ВСТУПИТИ. 
ВЬСТУПОВАТИ С€ див. ВСТУПОВАТИ СА. 
*ВЬСОУТЧИНЬ прикм. (1): тое вьсе щобьі имь оурикв 

и жєнв єго, васютцв, и двтемь ихь... и вьсоутчиии (1) бра- 
тїамь... иєпороушєно, николижє, на ввкьі (Сучава, 1433 
Соя*. II, 594). 
ФОРМИ: дав. мн. ! вьсоутчиии (1433 Созі. II, 594). 
Пор. ВАСОУТКА. 
*В'ЬСХОТг£ТИ дієсл. док. (32) (цсл. вьсхотвти) схотіти, 

захотіти: а коли будєть по миру, кто не оусхочєть дальи 
миру держати тогь о(т)повьсть (б. м. н., 1352 Р 6); а не 

оусьхочєт ли мА король єго млсть при соколнци оставить 

ино имаєть ми єго млсть дать ми о(т)мВиу за соколєць 
(Кременець, 1434 Р 130); а кто вьсхочєть жєн£ моєи и 
двтє(м) мои(м) слоужи(т) и они слоужа(т) сь тьі(х) ИмЬНЇИ 
жєнв моєи и дВтє(м) мои(м) (Київ, 1446 Р 154); а коли оус- 
хотв(т) ввігнати вольї о(т) нашє(и) земли до оугорь, тогди 

имають платити о(т) каждого вола по В гроти (Васлуй, 
1449 Созі. 11, 743); а коли наза(д) оусхочє(т) поити до зєм¬ 

ли мо(л)давскоєи имає(т) поити доброволиє сь своєю па¬ 
нею сь своими дитками (Сиятин, 1454 Р 163); продал есми 
єму н на потом будоучим ближним єго так, ижет он во- 
лен або хто ближньїй его кому оусхочєт продати або даро- 
вати або замеиити и на своє доброволно вжитки обернути 
(Берестя, 1466 АЗ І, 62); А пак коли оусхочєт наиясиви- 
шїи Владислав, крал оугрьскїи и чьскїи, господарь наш 
ласкавій, и прєрєчєнїи наияснвишїи Ян олбрахть, крол 
полскїи... и оучинДт воиска и... поидоут... на тоурєцко- 
го чьсарв... и тогди наияснвишїи Владислав... имал бьг 
пройти черєс Басаоабскоую землю (Гиолов. 1499 ВИ 
її, 423). ' ‘ ' ‘ ' 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. оусхотЬль (1447—1492 

ЛКВВ); майб. З ос. одн. оусхочє(т) 6(1435 Созі. II, 692; 
1448 Созі. II, 353; 1452 Созі. II, 422; 1453 £/Р«А» 503; 
ПГОВ; 1454 Р 163); усхочєть, оусхочєть 4 (1352 Р 6; 1386 
Р ЗО; 1434 Р 130); оусьхочєт, оусхочєт 6 (1434 Р 130; 1466 
АЗ І, 62; ВВ І, 96; 1475 АЗ І, 71; 1489 АЗ 1, 89; 1499 ВИ 
II, 423); вьсхочєть, всхочєть 3 (1446 Р 154; 1496 ВВ II, 
405); всхочєт 1 (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28); вьсхочєть 1 
(1486 АкЮЗР І, 295); 1 ос. мн. оусхочє(м) (1453 Созі. II, 
766); 3 ос. мн. оусхотЬть 2 (1449 Созі. II, 743; 1458 ВВ 
II, 262); оусхотАт, оусхотВт 3 (3458 ВВ 11,262; 1488 .45 
І, 88); оусхотВ(т) 1 (1449 Созі. II, 743); ! оусхотю(т) 1 (1490 
Пам.); вьсхотять 1 (1496 ВВ II, 405); баж.-ум. сп. З ос. 
одн. ч. па(к) ли бьі оусхоти(л) (1454 Р 163). 
Див. ще *ВСХОТ'йТИ СА, *ВХОТ'£ТИ, *ПОХОТ^ТИ, 

’^СХОТ'БТИ, * ХОТІТИ 1. 
*ВЬС'*КИИ див. ВСЯКЬІИ. 
♦ВЬС'ЙКЬІИ див. ВСЯКЬІИ. 
*ВЬСАКИИ див. ВСЯКЬІИ. 
ВЬ ТРЄТЄЄ, ОУ ТРЄТЄЄ присл. (3) утретє: Тв(ж) 

оуставлАємь хто скоимь имєєть гранїцю о лв(с) а воидв(т) 
чєре(с) гранїцю оу лє(с) а то(т) его застанєть має(т) оу нє- 
го оузА(т) за пєрвоє застатьє сокироу... а вь третєє заста¬ 
не^) маєть взАтї любо вола алюбо кой А а то бв(з) виин 
(XV ст. ВС 37). 

*ВЬТЬМАНЬ див. ВАТАМАНЬ. 
*ВЬХОДИТИ див. * ВВІХОДИТИ. 
*ВЬЧАТИ дієсл. док. (1) (цсл. вьчмти) (робити що) 

почати: А кине большьі того, не вьчаль єси ему правити 
и кь дочєрьі его прьіслаль еси отмєтьника гречєского за¬ 
кону, владьїку Смолєнского... сь тьімь штобьі она внступи¬ 
ла зь гречєского закону и приступила бьі кь рьшьскому 
закону (б. м. и., 1499 ВВ II, 448). 
ФОРМИ: перф. 2 ос. одн. ч. вьчаль єси (1499 ВВ II, 448). 
Див. ще -НАЧАТИ 1, ПОЧАТИ 3, * ПОЧАТИ СА, ПО¬ 

ЧИНАТИ 1, * ПОЧИНАТИ СЯ. 
*ВЬ11ІЄПИСАНЬІИ див. ВЬІШЄПИСАННЬІИ. 
ВТ>ШНАА ЧЄРНАВТ>КА ж. (1) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): мьі алєксандрь воєвода... чинимь зна¬ 
менито... оже... дали єсмьі ємоу оу нашєи зємли оу молдав¬ 
скои двВ сель на имА болодовци и вьшнАа чєрнавька (Су¬ 
чава, 1412 ВІД«А» 440). 
ФОРМИ: наз. одн. вьшиАа чєрнавька (1412 ВІЯ«А» 

440). 
*ВЬ11ІПОЛЄ с. (1) (назва містечка у ВІленській землі) 

Ушполє: Каждьш хтоньколи буда собравши всю тую чє- 

<ла)дь (1) вьшполи (!) поставите иа стго Михайла дє(и) 
(Перемишль, 1447—1492 ЛКНКВ). 
ФОРМИ: місц. одн. !вьшполи (1447—1492 ЛКНКВ). 
*ВЬШПОЛСКИИ прикм. (1): Нашимь намьстникомь 

ковєнскому вилкомирскому... и вьшполскому (Перемишль, 
1447—1492 ЛКНКВ). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. вьшполскому (1447—1492 ЛКНКВ). 
Пор. *ВЬ111ПОЛЄ. 
*ВЬАЗОВАТИ СА дієсл. недок. (1) (на що чим) зобов’я¬ 

зуватися (зробити що): а на тотьі всв рьчи о гь вьАзуемьісА 
тьі(м)то листо(м), и по(д)даваємь(с) и иашоА всА по то(м) 
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боудоучиА, ижєА хочємь держати и тримати, на ввки вв- 
ко(м) (Хотин, 1448 Сові. II, 738). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. вьАзуемисА (1448 Сові. II, 738). 
Дав. ще ЗАВ'ЯЗАТИ, *ЗАВ^ЗОВАТИ, •ЗАВ'БЗОВАТИ 

СА, *ЗАВАЗАТИ СА, *ЗАОБВАЗАТИ, *ОБВЄЗАТИ, 
*ОБВ1їЗОВАТИ, *ОБОВАЗАТИ СА, *ОБАЗОВАТИ СА. 
ВВІ1, ВИ займ. (123) 1. (множинний, вживається при 

звертанні до декількох осіб) ви (76): о(т) кнАзА о(т) кестутА 
и о(т) кнАзА о(т) либорта у торунь к мвстнчємь што ієстє 
просили иась абьіхомь вась пустили (до лучцька тьрго- 
вать) через берєстиє абьі вамь не закажали мьі хочємь 
ради то учинити вамь (б. м. н., п. 1341 Р 2); рома(и) воє¬ 
вод)... пишє(м)... су(д)цємь и шо(л)тузу и прьгарє(м) и 
оуси(м) купцє(м) вєльікьі(м) (зіс.— Прим, вид.) и мальїм 

вВдомо да є(ст) вамь, ажє помогль на(м) бь и добили єсми 
нашу очизну правою (Баків, 1447 Сові. II, 731—732); 
Казимирь бжьєю мло(с)тю король полскии... Нашимь на- 
мвстникомь... и боАромь нашимь даємь ва(м) ввда(т) 
всвмь... и(ж) хто будє(т) ва(с) (1) дєржа(т) чєлА(д) нємєц- 
кую... бьі есте при нашєи мл(с)ти воли (Перемишль, 1447— 
1492 ЛКНКВ); Мьі пьітали, по чомоу вьі сведоми? Они 
поведили, ижь з нами соуграничники Волчкевичи (Луко- 
ииця, 1478 АЗ III, 17); Про тожь, естли ваша милость 
такь чьшили, ваша милость дєлайте яко знаєте, какь межи 
вась доконьчаньє бьіло (в ориг. бьіли.— Прим, вид.); а 
чєй бьіхмо могли оучьінити промєжи вами любовь и мирь 
и доконьчаньє (б. м. н., 1499 ВИ II, 448—449). 

2. (шанобливий, вживається при звертанні до одної 
особи) ви (47): Слово тактамьішево кь королеви польскому 
вВдомо даємь нашєму бра(т) ажь єсмь сВль на столВ вели¬ 

кого црства Коли єсмь пєрвоє сВль на црьскомь столв 
тогда єсмь послаль бьіль к вамь асана и котлубугу вамь 
дати ввдаииє и иаши посли нашли ва(с) под городомь под 
троки стоАчи (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); \Уе1ікоти 
Когоіи Роїзкоти... А \уагу1і іезшо^оіт когіотз \уазгут 
ргуг^оіепіет, па ^аз пасПеіа зїа (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 141—142); и твоя милость кь намь всказьіваль, 
абьіхмо и мьі зь вашою милостью по томужь мели приятель¬ 
ство и любовь и оутвєрьдили бьіхмо ся зь вами (Троки, 
1494 БО II, 387); И тоть иашь посоль оть толе ся верьнуль 
и до нась прьієхаль, и ваша милость, какь же розоумєєтє 
сь того посольства ничого не стало вамь (б. м. н., 1499 
ВО II, 447). 
ФОРМИ: наз. вьі 20 (1392—1393 РФВ 170, 171; 1437 

01Р № 8; 1447 Сові. її, 732; 1447—1492 ЛКБВ; 1463 
ВО II, 295; 1475 ВИ II, 336; 1478 АЗ III, 17; 1484 ЯМ; 
1489 РИБ 433; 1496 ОПСВВ 62; ПСВВ 192 зв.; 1498 ВО 
II, 409); ви 1 (1480—1484 ВО II, 370); род. вась, ва(с), 
«гав (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 142; 1447—1492 ЛКБВ; 
1484 РИБ 351; ЯМ; 1498 ВО II, 409; 1499 ВО II, 449); 
дав. вамь, вам, ва(м) (п. 1341 Р 2; 1392—1393 РФВ 170, 
171; 1437 0/Я № 8; 1447 Сові. 11,732; 1447—1492 ЛКБВ; 
ЛКНКВ; 1460 ВО II, 276; 1463 ВО II, 295; 1481 ВО II, 
358; 1484 ЯМ; 1495 АЛМ 85; 1498 ВО II, 409,412; 1499 
ВО II, 447, 448, 449); знах. вась, вас, ва(с), №а$ 19 (п. 1341 
Р 2; 1392—1393 РФВ 170; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141, 142; 
1447 Сові. II, 732; 1447—1492 ЛКБВ; ЛКНКВ; 1470 ВО 
11,309; 1480—1484 ВО II, 370; 1481 ВО II, 358; 1495 АЛМ 
85; 3496 ПДВКА 61; 1499 ВО II, 448, 449); ви 1 (1475 ВО 
II, 336); ор. вами, и^аші (1392—1393 РФВ 171; 1447—1492 
ЛКБВ; 1457 Сові. II, 810; 1484 ЯМ; 1494 ВО II, 387, 
388; 1496 ВО II, 405; ОПСВВ 62; ПСВВ 192 зв; 1498 ВО 
11,409; XV ст. ДГВІС; 1499 ВО II, 447, 448, 449); наз. 
де. ва (1378 Р 26). 
ВЬІ 2 див. ВЬ. 

„' *ВЬІБАВИТИ дієсл. док. (3) (стп. \ууЬа\уіб) 1. (кого з чого) 
(звільнити кого від чого) визволити, вибавити (2); ино 

оузрЬвши невиность мою велимужинни паиови свАтоЬ 
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коруиьі польскоБ рада... вибавили мА... ис того Атства 
и с того оусего злого (Кременець, 1434 Р 130); ино оузрєвшо 

невииость мою вєлємужнии панове свтоє коруни полское 
рада... вьібавилн мА... ис того нАтьства и со всєго злого 
(Черняхів, 1435 Р 132). 

2. (кого від чого) (від відповідальності) звільнити (1): 
а іоі... о і Іоіе гесгі, Ьибеі: шуЬа\*геп (Луцьк, 1388 2РБ 108). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. вибавили (1434 Р 130; 1435 

Р 132); майб. пас. З ос. одн. ч. Ьшіеі ^уЬа^еп (1388 7.РБ 
108). 
ВЬІБИРАТИ дієсл. недок. (2) (кого, кого між ким) (від¬ 

давати перевагу кому) обирати, (виділяти одного з-поміж 
багатьох — ще) вибирати: я илїа воєвода господарь зємли 
молдавскои, прись гаю и обицоую сА ... николи иньшєго 
собв пана мимо прв(д)рєчєниого, наияснвшєго пана 
мл(с)тивого владислава, кроль, и его короунї кролєвства 
по(л)ского искати и вьібирати (Львів, 1436 Сові. II, 698); 
н ти(ж) слюбує(м) нмь дати и поставити и дали на границя 
оу хотини и оу чєрновскои воло(с)ти два пани справед¬ 
ливих) и имєновании(х), котори ймуть они межи нашими 
пани мо(л)давскими вибирати, абьі єди(н) бьі(л) иа(м) ста¬ 
ростою хоти(и)ски(м) а дроуги чєрно(в)скьі(м) оустави(ч)- 
ньі(м) (Сучава, 1457 Сові. II, 810). 
ФОРМИ: інф. вибирати (1436 Сові. II, 698; 1457 Сові. 

II, 810). 
Див. ще ВЬІБРАТИ Ч 
ВВІБРАТИ 1 дієсл. док. (4) (кого з кого, к чому і без 

додатка) (віддати перевагу кому) обрати, (виділити що 
з-поміж багатьох можливостей або кого з-поміж багатьох 
осіб — ще) вибрати: Тег ]езі1іЬу... Ьсіе зоЬе ^уЬгаІі, 
и згкоіе аЬо Ікіе ко1\УЄ, Іаш гпаіиі зиіопу Ьуіі (Луцьк, 

1388 2.РБ 106); Мьі воицєхь з бжиеи мл(с)ти ярцибискупь 
гиЬздєискии збьїкгкьвь краковскии станиславь познанскии 
яиь холмьскии бискупове влодиславь вибраний ку бискуп- 
ству влоцлавскому... слюбуємн и записуємьі сА стецку 
воєводь земле молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—323); 
Єстли би мистрь сь свои(м) закономь подлоугь свои(х) 
тьі(х) трои(х) листовь што к ва(м) посла(л) с нами оу кото- 
рьш хотвль оустоупити тадьінки о єднаньє покоя ижбьістє 
з ва(с) нЬкоторьш паньї радиьш вибравши к иа(м) рачили 
зослати к мариборкоу коу поражьнью посполоу з радою 
короуии о єднаньє покоя (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ); и мьі того сами межи ними смо(т)рвли и росказа- 
ли єсмо водьі(и)скому с тьі(х) свВтковь осмииа(д)ца(ти) 
члвко(в) вибрати, кого бьі о(и) межи ними хотвль (Віль¬ 
на, 1495 ВМЗД). 
ФОРМИ: інф. вибрати (1495 ВМЗД); баж.-ум. сп. З 

ос. мн. іезШЬу... №уЬга1і (1388 ІРБ 106); дієприкм. пас. 
мин. наз. одн. ч. вибраний (1433 Р 122); дієприсл. перед. 
вибравши (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще ВЬІБИРАТИ. 
ВЬІБРАТИ 2 дієсл. док. (4) 1. (що на ким, що з чого) 

стягнути, зібрати (що з кого) (2): што еси милостивим ко¬ 
ролю казаль пописати овєсь вшитокь што єсми вибрали 
на зємлАнохь, и ми то вчинили твою казнь, пописали есмн 
вшитко што же єсмьі вибрали ис пєрємьішльсков волости 
изь ярославльскоВ волости (б. м. н., 1386—1418 Р 34—35). 

2. (що) взяти в оренду (2): Биль чоломь королю е. м. 
бояринь Кіевскій Пирханло, штожь давно ему дана во¬ 
лость Олевско, и онь тое волости ещо и до тнхь мВсть 
не держаль н биль чоломь королю его м., аби даль ему 
тоть годь видержати, отодвинувши иншихь, а другій би 
годь кь тому придаль на окупь, што жона его и двти у ОрдВ. 
Ино король е. м. тоть годь его первьш даль ему тую во¬ 
лость вибрати на сесь годь, какь чась прїйдеть, огодвннув- 
ши иньїхь; а другій годь ново придаль его мил. ему тую 
волость вибрати на окупь женв его и двтямь, а кому пер- 
вБи его било дано, тни мають послВ его брати (б. м. н., 
1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9—10). 
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ФОРМИ: інф. вибрати (1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 10); 
перф. 1 ос. мн. єсми вибрали (1386—1418 Р 34). 
Див. ще БРАТИ 1. 
*ВЬІВЄДГ6НЬЄ с. (1) (встановлення границі) визначен¬ 

ня, виведення: тогдьі я па(н) староста пєтрашь с зємлАньї 
оучииили єсмьі межи ими завитьш рокь на (вьі)вєдьньє 
граници кто межи ими оукажеть твердь ишимь листомь 
и знамєньї што соуть на листь тоть знскаль (Галич, 1401 
Р 65). 
ФОРМИ: знах. одн. (ви)ведЬньє (1401 Р 65). 
ВЬІВЄЗТИ, ВЬІВЄСТИ дієсл. док. (7) (що) вивезти: 

з от тих коуниц боудєт ли намь кадоби, а ми коупим за 
готовьі а останок слободно имь вивезти (Сучава, 1456 
Сові. II, 791); А моунтьнскии воскь и оугорскьіи имь 
слободно ис зємли вивести (Сучава, 1460 ВЕ> II, 275). 
ФОРМИ: інф. вивезти 5 (1456 Сові. II, 791; 1460 £Ю II, 

27Ь, 276); вивести 2 (1460 ВО II, 274, 275). 
Див. ще ВЬіВОЗИТИ. 
*ВНВЄСТИ1 дієсл. док. (4) 1. (кого) (як свідків) при¬ 

вести (3): тогди облазничєве триє братєници оучинили 
с даниломь розььздь и вивели облазничєве много добрнхь 
людии на дуброву и землАнь и старцєвь (Зудечів, 1411 Р 
79); тако смн ми господарєски(м) казаниємь кролєвски(м) 
и кнА(з) фєдушковнмь вьшха(л) та(м) а кунцьрє игнать 
вивели старць (б. м. н., 1419 Р 90). 

2. (з-під права) вилучити (1): мн оуставляємь сь своими 
панн где боудє(т) знаидєньї боудоуть в сєлє(х) алюбо в 
М'стє(х) немєцьки(х) имають бити инАтн и вьшєдєньї а 
имають бити по(л)скьшь правомь осоу(же)н(и) (XV ст. ВС 
25 зв.). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. вивели (1411 Р 79; 1419 Р 90); 

інф. пас. бити... виведєни (XV ст. ВС 25 зв.). 
ВЬІВЄСТИ2 див. ВЬІВЄЗТИ. 
"ВИВОДИТИ дієсл. недок. (1) (що) (встановляти границі 

чого) визначати, виводити: мн оуставлАємь и хочо(м) коли 
хто продавае(т) дЬди(ч)ство своєм(оу) комЖ тогди тоть 
што коупїть имєєть слоужєбнїко(м) соусєдьі того имєнїя 
позвать аби прї томь били какь то(т) имєнїя ємоу виводи(т) 
што продоваєть (!) (XV ст. СЯ 42—42 зв.). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. виводи(т) (XV ст. СЯ 42 зв.). 

'Див. ще ЗАВЄСТИ, "ЗАВОДИТИ. 
ВЬІВОЗИТИ, ВИВОЗЬІТИ дієсл. недок. (5) (що) виво¬ 

зити: а до угорь и до бєсарабь слободно имь вивозити сукна 
(Сучава, 1408 Сові. II, 631); А оугорскьш коуници слобод¬ 
но имь вивозити (в ориг. вивозити.— Прим, вид.) (Сучава, 
1460 ВО II, 275). 
ФОРМИ: Інф. вивозити 3 (1408 Сові. II, 631; 1456 Со5*. 

II, 789, 791); вивозити 1 (1460 ВГ> II, 275); ! виивозити 1 
(1434 Сові. II, 668). 
Див. ще ВЬІВЄЗТИ. 
"ВНВОЛИТИ дієсл. док. (1) (стч. уууоіііі, стп. \уу\уо- 

Ііс) (що) застерегти: А се А пань Ань щькотьскии пань ви- 
слицкни староста галцкии (!) свьдчю то и познаваю... 
ижь прида пьрьдь иа(с)... филь мАковичь и своєю братьєю... 
познали то ижь суть прода(л) и оузда(л) пьрьдь нами 
па(н) коль далюєвьско(м) остаточную свою половину дьдь- 
нини тристАньць... а внволиль то па(н) коль филь мА¬ 
ковичь... ижь оу той половици дьдниньг... иь можь(т) га- 
бати филь а ни єго братьА (Галич, 1409 Р 74). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. внволиль (1409 Р 74). 
ВИГЛАДИТИ дієсл. док. (1) (що з чого) (викреслити) 

витерти, стерти: Ино дє(и) свє(т)чьі(л) о то(м) пєрє(д) ии(м) 
мєщанинь смолєнски(и) сьімо(н) татарино(в) тьі(м) обьгча- 
є(м), што(ж) дє(и) коли дє(д) и(х) семє(н) площєвичь смот- 
ревшьі межи дєтє(и) свои(х) о(т)цо(в) и(х), и казаль з доу- 
ховницн своее дь(л)ницоу о(т)ца єго иваиову вигладити 
во(н) (Вільна, 1495 ВК)- 
ФОРМИ: інф. вигладити (1495 ВК)- 
ВВІГНАТИ, ВЬГНАТИ дієсл. док. (6) 1. (кого) вигнати, 

прогнати (3): Жаловали намь кнгни федоровая Федоровича 

Соколи(н)ская ись сьіномь свои(м)... на наместника мце(н)- 
ского... пана богдана сопєжича рекомо би онь и(х) 
вьігна(л) з ьшене(и) и(х) о(т)чнньньі(х) (Берестя, 1496 
ВМКФС); И також жадного нєпрїятєль нашєго... крал 
и братїя єго милости... не имают... прїимити... але тако- 
ваго чловЬка... а их милости мают єго вьгнати и вьпоудити 
проч из их милости зємлАх, аби не мєшкал ни жадного 
часоу под их панством (Гирлов, 1499 БО II, 420— 
421). 

2. (кого від чого) (вивести) погнати (кого з чого) (3): 
а коли оусхоть(т) вигнати воли о(т) наше(і) земли до оугорь 

тогди имають платити о(т) каждого вола по В гроши (Вас- 
луй, 1449 Сові. II, 743); А коли оусхотьть вигнати воли 
от нашєи зємли до Оугорь, тогди имают платити от каж¬ 
дого вола по в грош(и) (Сучава, 1458 ВИ II, 262). 
ФОРМИ: інф. вьгнати 3 (1452 Сові. II, 759; 1499 Вй 

II, 421); вигнати 2 (1449 Сові. II, 743; 1458 вЬ II, 262); 
баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. би... вигна(л) (1496 ВМКФС). 

"ВИГОНЬ ч. (1) вигін: а имьєть лєнько заруби(ч) тьіе 
села держати... со всимь што к тьі(м) еєломь прислушаєть 
С полми с нївами сь еєножатми... сь вигони и со всими 
оуходьг и приходи (Житомир, 1433 Р 126—127). 
ФОРМИ: ор. мн. вигони (1433 Р 127). 
"ВИДАВАТИ дієсл. 'недок. (7) 1. (що) (вживати гроші 

на що) витрачати (1): А што пакь ти єсми пьнАзи вида¬ 

вали пань староста творьянь взАль на твоє потреби л 
гривень и поль тритьє гривни (б. м. н., 1386—1418 Р 35). 

2. (кого кому) (передавати кого в чиє розпорядження) 
видавати (2): 2апіигЬу ретоо зеЬо росхаїі іезто зІусЬаіі 
рОЗОІ \уа52 Іебеї І Ьо\УОГуІ <3єу 0 ІОШ регешігуі, 52ІО 80 

кпіагіет ЗгхуйгукЬауіот. А Іо >уегетіа аіесЬаІізіа Ьуіі 
к паш Кпіагі, Районе, Воіаге і \узіа гетііа. ІМузгалузга 
іо >узі гаріакаїі і тоїучіі: «^оіеіі Ьускто, згІоЬ і паз Ко¬ 
го! зат кагпії, как іеЬо уюііа, пігЬусЬто і о \\ісіе1ї, гапіаг 
іо >У2е паз іеши \уус!аіе1, коїі регетігуіа 5 піт сгупії (Лип- 
нишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 140). 

3. (що) (обнародувати закони) видавати (1): про то (ж) 

бгоу коу хвалє и єго прч(с)тои мтри а к оужиткоу нашимь 
по(д)данимь што учиніть конєць жалобамь видаваєми 
и оуставлАємьі права ктораяжь вшистци в нашєи зємли 
имають соудить и по(д) виною держать (XV ст. ВС 10); 
О видавати замоужь (кого) (3) видавати за¬ 

між: братїя роженая видаючи свои сестри замоу(ж) имє- 
є(т) каж(д)ьщ дати шєстьдьсА(т) гривень боудь(т) ли вє- 
лїкоє имєнїє а боудь(т) ли мало ино по(д)лоугь имьнїя 
братїя платАть пєнАзи (XV ст. ВС 35 зв.— 36). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. \уу<1аіе1, жісіаіеі (1433ЗНТШ 

^XXVI, 140); 1 ос. мн. видаваєми (XV ст. ВС 10); 3 ос. мн. 
видають (XV ст. ВС 8 зв., 36); перф. 1 ос. мн. єсмьі... ви¬ 
давали (1386—1418 Р 35); дієприсл. одноч. видаючи (XV ст, 
ВС 35 зв.). 
Див. ще ВЬІДАТИ 1, 2. 
ВИДАТИ, ВИДАТЬ дієсл. док. (40) 1. (що, що на кого, 

що на що) (вжити гроші, засоби на. що) витратити (6): 
патізіпікохуе і зіагсо\Уе іусЬ уюіозіеу ^ паз, гапіигзіа 
пергуіаїеіі пазгиіи гетііи ізкагаїі а іезгеге Ьозіі, згіо 
іси иеггут и гіетіі, згіо іезто иегваїі ргу дизгу \узє іезто 
па пісЬ \^усіа1і (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 141); 
Се А кнАгини ИвановаА Семеновича КобрииьскаА... запи- 
соую мужєви своемоу... на тих двух дьлнидах дьдинн 
и отчизни моеь... двь тисАчи золотих оугорских, штож 
мужь мой кнАзь Йван вндал двь тисАчи золотих на таА 
моА имЬиьА (Добучини, 1487 А5 І, 239); Пань Литаворь 
Хребьтовичь, маршалокь, а пань ©едко, писарь, брали 
лнчбу вь митника Меньского вь Мартнна Яньчелевича: 
Сь первого году положнль на личбь, што видаль 200 
копь н 40 копь и 3 копи, и 16 грешей (Вільна, 1499 РЕА 
III, 34). 
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2. (кого кому) {передати в чиє розпорядження) видати 
(17): ажє побьгнєть русинь а любо руска или во львовь 
или холопь чии или роба видати его (б. м. н., 1352 Р 6); 
Терег рак регешігуіе іо ігпіеїо Ьуіу; ІоЬЗуЬу рго \¥8І іуіе 
пакіабу пазгуіе гетіі а іеьгсге ЬусЬто і опусЬ Оаппікомг 
хуусіаіі, 52Іо паш (Заіі 8Їа (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
141); а хто погадаеть на великого кнАзА животь,а забьжить 
вь нашїоу землю, того зрадуоу маемь вєликомоу кнАзю, 
зь нашоь зємли, видати (Сучава, 1442 Собі. II, 716); а та- 
ко(ж) коли би вишо(л) андрєи тру(ш)кови(ч) или боу(д) 
какьіи ишкодни(к) покутскьі до нашєи зємли, а ми што 
бихо(м) и(х) видали (Банилів, 1455 Собі. II, 770); (А кто 
би погадал на живот прїятель нашего) Алєксандра (вели¬ 
кого кнАзА литовского и забєжит в нашоу землю, ми маєм 
того зрадцоу) видати с нашєи зємли прїатєлєви нашємоу 
Алєксандроу вєликомоу (кнАзю литовскомоу) (Сучава, 
1499 ЕЮ II, 443). 

3. (відпустити що кому) видати (3): А комоу дамо в нихі> 
гроши земАномь и двораномь наши(м) з мита нашого и 
тни би ждали рокоу... иижли комоу в ии(х) дамо иа истра- 
воу тьімь они маю(т) видати нєжьдоучи рокоу (Краків, 
1487 АМЛ); а и гдЬ коли слоужєбникь бєрє(т) воли а па(н) 
свои(м) сєло(м) изь свои кмєти боронить а не хочє(т) вн- 

да(т) тогдьі на(м) маєть заплатить винЖ ЄІ а ти воли прє(д) 
нами постави(т) (XV ст. ВС 16 зв.); А иное на листи твоее 
милости давал пану Станиславу Глебовичу а иное видал 
князю Дмитрею ПутАтичу, воєводе Киевскому (Вільна, 
1496 АЛРГ 72). 

4. (кого) (зрадити) видати (1): Оу другому пакь льть 
стала межи на(с) замАтнА нашь плємєньни(к) Бєкбула(т)ь 
и Хо(ч)жа Медина оучинилсА намь ворогь и оуста(ли) 
на на(с)... тьи исиьш бекбулать нашь ворогь нась вьідаль 
и побьгль о(т) нась (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 

5. (кого) видати заміж (1): Коли хто оучинитсА опькал- 
нїко(м) о нєко(т)рои дьвцє а возмєть єє собь во опьканїє 
ись єє очиною алюбо изь дьди(ч)ствомь а она боудьть го(д) 
замоужь а о(н) єє нєхочєть видать длА того штоби єє имє- 
нїє пожУвать ми сказоуємь и(ж) така дьвка бьзь волї 
обпькальнїка своєго имєєть собь моужа оузА(т) (XV ст. 
СЯ 41 зв.); 
О видати замоужь (1),замоужь вида- 

т и (5) видати (віддати) заміж: а коли оць за своєго живота 
дЬвкоу замоужь видасть а о(т)прави(т) вЬномь тогдн по 

смртї єго иная браті я є(г) нє могоу(т) иньшє(г) изнска(т) 

алЕ в то имєнїє имьтї досить в чомь о(т)прави(т) оць 
(XV ст. ВС 36); видати л и ч б у (на чім) (1) виписати 
рахунок (на що): Ключникь берестейский господару личбу 
делал з воскових грошей, што ему дано на воскь 2 сте 
копь и 70 копь и 2 копе. Видал личбу на немь 11 копь без 
шести грошей (б. м. н., 1495 АЛРГ 60); видати во 
право (1) видати (в о право) (1) віддати під 
суд: ©ра(н)ци(к) а ©а(л)ко индри(х) три братєнїки дер¬ 
жали одно(г) мльїнарА индри(х) третій бра(т) о нєкотьш 
(!) простоупкн вида(л) во право прїшє(д)ши дроу(г)и бра(т) 
0а(л)ко жаловаль на индриха и(ж) би ємоу мльшарА нє- 
исправєдливє вида(л) (XV ст. ВС 23—23 зв.); видати 
сь права (кого кому) (1) віддати за законом: Пишеть 
король е. м. вь листь своемь до пана Олехна, впоминаючи 
судь свсй, што е. м. смотрьль со всими пани радою своєю 
подль жалоби пана Остафя боярина Полоцкого тьш люди, 
которьш видаль сь права кнегини ©едоровои (б. м. н., 
1498 АЛМ 169); клАтвоу видати (1) див. КЛА- 
ТВА; на смерть видать (1) див. СМРЬТЬ. 
ФОРМИ: інф. видати 14 (1352 Р 6; 1442 Сові. II, 716, 

719; 1445 Сові. II, 726; 1457 Со&і. II, 810; 1462 ВИ II, 292; 
1468 ВО II, 302; 1487 АМЛ; 1499 ВИ II, 443); видать З 
(XVст. ВС 38 зв.; СЯ 41, 41 зв.); вида(т) 1 (XV ст. ВС 
16 зв.); перф. З ос. одн. ч. видаль, видал, вида(л) (1392— 

1393 РФВ 170; 1487 АЗ І, 239; 1495 АЛРГ 60; 1496 АЛРГ 
72; 1498 АЛМ 169; XV ст. ВС 20, 21 зв., 23 зв.; 1499 РЕА 
III, 34, 35); і ос. мн. їехшо... шугіаїї (1433 ЗНТШ ЬХХ'УІ, 
141); 3 ос. мн. видали (1494—1495 АЛРГ 60; 1497—1498 
АЛРГ 80); майб. З ос. одн. видасть ^ХД^ ст. ВС 8, 11, 
35 зв., 36); 3 ос. мн. видадоуть (XV ст. ВС 31 зв.); баж.-ум. 
сп. З ос. одн. ч. ижє би... видаль (XV ст. ВС 23 зв.); 1 ос. мн. 
ЬусНшо... \уус!а1і 1 (1433 ЗНТШ ^XXVI, 141); што бн- 
хо(м)... видали 1 (1455 Со&і. 11,770); єсли бихоумь... ви¬ 
дали 1 (1462 ВИ II, 293). 

Див. ще *ВЬ1ДАВАТИ 1, 2. 
*ВЬЇДЕЛАТИ дієсл. док. (1) (що) закарбувати: и пан 

Яньчинский рек: тот дуб стоит на моей зємли а словет 
Дягилев дуб; мой чоловек Дягил виделал его своєю ру¬ 
кою, потому словет Дягилевь дубь (Володимир, 1498 
АрхЮЗР 8/IV, 119). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. виделал (1498 АрхЮЗР 

8/1V, 119). 
ВЬІДЕРЖАТИ дієсл. док. (13) (стп. \уусІ2Ієг2ес) (що) 

орендувати: Биль чоломь королю е. м. боярииь Кіевскій 
Пирхайло, штожь давно ему дана волость Олєеско, и онь 
тое волости ещо и до тьіхь мьсть не держаль и биль чоломь 
королю его м., аби даль ему тоть годь видержати, ото- 
двинувши иншихь (б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 
9—10); а дє(р)жати имь тоє мито до того жь рокоу за нє- 
дєлю пєрє(д) свАтьки какь чотьі(рн) годи вн(и)доуть а 
мають намь вь кажьдьі(и) годь давати готови(з)ною ви¬ 
державши по(л) года шєстьдєсАть копь шнроки(х) гро- 
шє(и) а дроугоую по(л) года вьідє(р)жавшьі такєжь намь 
маю(т) дати шє(ст)дєсАть копь грошє(и) (Петрків, 1489 
АМВ); Продали есмо мито берестейское... краковАнину 
Гендрнху Карловичу на три годи... Первий год видер¬ 
жавши, маеть нам дати чотириста копь грошей, а другий 
год видержавши, маеть нам дати пАт сот копь грошей, а 
третий год видержавши, мает нам дати тежь пАт сот коп 
грошей (Вільна, 1498 АЛРГ 82—83). 
ФОРМИ: інф. видержати (1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 

10); майб. З ос. одн. видержить (1498 АЛРГ 82); 3 ос. мн. 
видє(р)жать (1487 АМЛ); дієприсл. перед, видержавши 
8 (1498 АЛРГ 82, 83); виде(р)жавши 2 (1489 АМВ). 
Див. ще ДЕРЖАТИ 4. 
ВЬІДРАТЬ дієсл. док. (1) (що на кому) (силою взяти) 

видерти (що в кого): Ть(ж) которн(и) соу(д)я алюбо кото- 
рн(и) старшій алюбо и(х) намєснїкь хотАчи кого оутєгать 
не имаючи на нихь жалоби ни одноє ани вини разьмовитоє 
позови на нє(г) чинА(т) а хотАчи на ни(х) нєшто видрать 
(XV ст. ВС 15 зв.— 16). 
ФОРМИ: інф. видрать (XV ст. ВС 16). 
*ВЬІД'йТИ див. ВИДАТИ. 
*ВЬІЄЗДИТИ дієсл. недок. (2) (подаватися куди з пев- 

ною метою) виїжджати, виїздити: и ми пє(р)во сєго ви¬ 
силали та(м) того межи ними смотрьти, ма(р)шалька на¬ 
шого намистинка ли(д)ского, пана станислава пє(т)рашко- 
вича а намьстника дороги(ц)кого пана якуба дово(и)новича, 
и они та(м) внє(з)дили и того межи ними смотрєли (Вільна, 
1495 ВМЗД). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. виє(з)дили (1495 ВМЗД). 
Див. ще ВЬІЄХАТИ 1, ЕЗДИТ, *ЄЗЬДЖИВАТИ, 

'БХАТИ 1. 
ВЬІЄХАТИ дієсл. док. (9) 1. (податися куди з певною ме¬ 

тою) виїхати, поїхати (7): а сє Азь па(н) пєтрашь староста 
галицкьш и снАтински сввдочю то своимь лнстомь... ижє 
пришєдь перед мА васко мошєнчичь и позваль коундрата 
борсничА о границю о вашичиньскоую... тогдьі я па(н) 
староста пєтрашь с зємлАнн оучинили єсмьі межи ими за- 
витиії рокь на (вн)вєдЬньє граници... тогди А па(н) ста¬ 
роста на той рокь своимь животомь внЬхаль на тоу гра¬ 
ницю (Галич, 1401 Р 65); жаловали на(м) погорє(л)скии 
на нєго, што(ж) о(т)нА(л) в ни(х) зє(м)лю и(х) влостную... 
и ми того сами межи ними смо(т)рЬли и росказали есмо 
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водьі(н)скому с тьі(х) свьтковь осмина(д)ца(ти) члвко(в) 
ввібрати... а твій мели святки присАгнувшьі свЬтчити и 
та(м) казали є(с)мо на тое дьло внієхати, намистинку доро- 
ги(ц)кому па(н)у я(к)убу дово(и)новичу... слушати при- 
сАги тві(х) свьтко(в) (Вільна, 1495 ВМЗД)\ За Ребко бапи- 
зг(к)о>УІС2 рузаг \уеІукоЬо кпіагіа аіехапбга... 52І0 іезшу 
кируї ушіпеусо... у гегпіаш іусЬ 1о1\уагкомг йгапусїа гппе 
іе5І 2 Ьигшузігогп гпізіа Веге&іеузкоЬо г рапогп Магкош 
Ьампгуїохуусгот... оі пеЬо \у ІусЬ Іо[\уагкасЬ Ьгапусіи Іутп 
гегпіаш зІиЬагп шоуіт гаиюсіуі у шпі зіа \у іот кгуиба 
шуНеІа і г Ьу патізпук папа петігуп Мукіавг хашеХ гетіі 
шоіеу рапи Магки у іа о іот оЬзуіаї рапа петіги у рап 
петуга ргузіаї ко тпі патізпука 5шлеЬо... а БІигеЬпука 
з\уоіеЬо... у кагаї іт тпі Ьгапусіи гам^езіу у іа іат па іиіи 
гетіи \ууіесЬаі розроіи г рапот Магкот (Тришин, 1500 
ДПЖН). 

2. (до чого) прибути, приїхати (1): мві велики князь 
Швидрикгяль Руски... чинимь знаменито... ижь видЬвь 
и знаменавь службу... пана Богуша Оверкича Тимоха, 
которвій... хоть чи... рвщерства своего доказовати, до 
земли и панства нашого, великого князтва Литовского, 
значне и оказа(ле) вьтхаль (Луцвк, 1438 Р 140). 

3. (перед кого) виїхати назустріч (кому) (1): але коли 
па(н) на(ш) коро(л) его мл(с)ть приближи(т) сА до рускои 
земли, а мьі имає(м) пєрє(д) его мл(с)тв ввієхати на ввіиме- 
иованоє мистце (Серет, 1453 Сові. її, 765). 
ФОРМИ: інф. ввієхати (1453 Сові. II, 765; 1495 ВМЗД); 

перф. 1 ос. одн. ч. виЬхаль, \ууіесЬаІ (1401 Р 65; 1500 
ДПЖН); З ос. одн. ч. вьі-Ьхаль (1438 Р 140); 1 ос. мн. єсмо 
вьіиха(л)и 1 (1404 Р 68); єсмо... виїхали 1 (1422 Р 97); 
смм... вниха(л) І (1419 Р 90); баж.-ум. сп. 1 ос. мн. а бихмо 
вьіьхали (1422 Р 97). 
Див. ще *ВЬ1ЄЗДИТИ, ЄЗДИТ, *€ЗТ>ДЖИВАТИ, *ПРИ- 

ЄЖДЖАТИ, ПРИЕХАТИ, *ПРИ1;ЗДИТИ, *$ІЕСНАТ11 
51А, *СЬЄХАТИ, ПХАТИ. 

*ВЬ1ЖЄЧИ діесл. док. (1) (що) ввіпалнти: Такь же на- 
поминае(м) тебе што еси приславши люди свои горо(д) 
нашь браславлв зжогь и мєсто ввіжогь и люди наши... 
оу свою землю звєль (б. м. н., 1496 ПЧФГ). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. вижогь (1496 ПЧФГV 
Див. ще *2ЕС2У, *ЗЖЄЧИ, *ПОЖЄЧИ, *ПОЖИГАТИ. 
*\УУ2\УАЇМ[Е с. (2) (стп. м^ег^апіе) (вимога з'явитися 

куди) виклик: А ]е5иіЬу к ігеіети \уугпапіи (!) пе ргізгоі, 
>уїпа коіога)а роїогопа 61а їуротеіапіа, зибі таіеі гар- 
ІаШі (Луцвк, 1388 1РІ 105). 
ФОРМИ: дав. одн. ! іууглаліи (1388 ІРЬ 105 )\знах. одн. 

! луугпаліе (1388 ІРЬ 105). 
*ВЬІЗВАТИ дієсл. док. (1) (кого) викликати, запросити: 

А се А кнА(з) лєвь вьізвали єсмьі с литовьскоь земль два 
братьньцА тутєниА а моижька (Львів, 1443—1446 Р 147). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. вьізвали єсми (1443—1446 Р 

147). 
Див. ще ЗВАТИ 2, ПОЗВАТИ 1. 
*ВЬ13ВОЛИТИ дієсл. док. (2) (що від кого, що кому) 

викупити, взяти назад із застави: І іег іе&ДіЬу... сЬгезіі- 
апіп, газіа^и відкуй іуугіуоііі, іак, как Ьу )ети 1ісЬ\уу пе 
гаріаііі; а іусЬ іо НсЬіу, ]езШЬу сгегег тезіес пебаї, і 
опут ргітпогаіиі’ дхиЬі] ІісЬіуу (Луцьк, 1388 ІРЬ 106); 
нижли зять мои князь Михайло маеть отложити за тьіе 
Горки Станиславу НедоспЬлскому осмьдесят коп грошей 
и осмь копь, а половину тую вьізволит Горокь собь, што 
оиь держить у своих пенезех (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 
8/1V, 28). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. вьізволит (XV ст. АрхЮЗР 

8/IV, 28); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. іезіПЬу... и'угшоїіі 
(1388 1РІ 106). 

*ВЬІЗВОЛЯТИ дієсл. недок. (І) (кого з чого) звільняти 
(кого від чого): А што есми на брата своего мовиль, штобьі 
ие з делного платиль за Мнкуличьі, ино ся есми доведаль, 

што и з дельного платиль иио я ис того брата своего визво¬ 
ляю, иж єсть невинень (б. м. и., 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18). 
ФОРМИ: теп. І ос. одн. визволяю (1459 АрхЮЗР 8/IV» 

18). 
*ВЬ13НАВАТИ дієсл. недок. (29) 1. (що, що чим, що з 

чим) (офіційно повідомляти) заявляти (25): мьі па(н) ива(н) 
срь(м)скии староста рускьш вьізнава(м) то си(м) наши(м) 
листо(м)... ижє пришєдши прєд на(с)... пани махна узвєр- 
товская и о(т)ступила узвартова пань яхнб кьіяскои и уз- 
дала на вЬкьі (Львів, 1414 Р 85); ми богдань воєвода... 
вьізнавами ис тьімьто нашимь листомь... ожє пришли 
єсмо... оу сердечноую приазнь... ис паномь дєтрихомь боу- 
чацкимь (Сучава, 1449 Сові. II, 746); пань моужьіло боу- 
чацски... Визнаваемт» симь нашьімь листомь... и(ж)... хо- 
тячи пана михаила канцлиря молдавско(г) намь братомь 
оучьінити... дали єсми ємоу... оу снятинв... мєшканє 
(Снятин, 1454 Р 162—Ґ63); Я кн(А>зь Юри Василевич 
Жаславский визнаваю сим моим листом... ижєт продал 
єсми пану Сєменоу олизаровичоу имєнє иа Вольїни (Бе¬ 
рестя, 1466 Л8 І, 62); Се я Банко Скєрдьєвич... визнаваю, 
иж я... кн(А)зю Семену Василєвичу... продал єсми вьчную 
отчизну свою (Володимир, 1470 Л5 І, 64—65); Я Андруш- 
ко Русинович зємлАнин луцкий визнаваю сим моим ли¬ 
стом... продал єсми чаруковьского подворА мьстьцє в окол- 
ном городи в Луцку, отчииу и дьдиноу свою, кн(є>г(и>ни 
Мари Сємєновой Ровенской на вечность (Луцьк, 1494 
Л8 І, 101); 

(на кого) (давати показання) свідчити (про що) (3): Я, 
Степань Кунацковичь, визнаю самь на себе симь моимь 
листомь... которое имеие отчина и дедииа моя, на имя 
Кольнятичи, било вь застави у пана Василя Семашковича 
вь чотьірнадцатн копах грошей (Луцьк, 1449 АЛМ 8); 
Я Йван Тимофєевич Коуль, боАрин господарский Тетерин- 
ский з женою моєю Марьєю Хламотинною и снньми на¬ 
шими Гришком а Кмнтою вьізнаваем сами на себе сим на¬ 
шим листом штож взАли єсмо вь киАзА ВасилА Єго Милости 
Андрьєвича Полоубенского тридцат коп грошей широких 
(Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 

2. (що) (підтверджувати) визнавати (1): и Богда(н) пе¬ 
ре^) нами рєкь што(ж) теща єго кнгни ма(р)я ись сьіномь 
свои(м) кнзе(м) федоромь подавали и записали ему тьіє 
двє имє(н)и свои вєчно в чотьіро(х) соть копа(х) грошє(и) 
двестє копь записала ему по дочце своє(и) а по єго жоне 
а дроутую двестє копь взАла в нєго на свои потреби и тоую 
двєсте копь грошє(и) записали ємоу ви(з)наваючи на тьі(х) 
свои(х) имєнья(х) (Берестя, 1496 ВМКФС). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. вьізиаваю 7 (1434 Я 129; 1440— 

1492 АкЮЗР II, 105; 1466 Л5 І, 62; 1467 СП № 13; 1470 
Л8 І, 65; 1490 Пам.; 1494 Л5 І, 101); вьізнавамь, вьізна- 
ва(м) 2 (1414 Р 85; 1459—1460 ЗНТШ СІЛІІ, фотокоп.); 
визнаю 1 (1449 АЛМ 8); 1 ос. мн. визнаваємь, визиаваємь, 
вьізнаває(м), визнаваєм 9 (1420 ПГАГ; 1435 Р 132; 1436 
Сові. II, 701; 1445 Р 148; 1448 Сові. її, 734; 1454 Р 162; 
1455 Сові. II, 773; 1491 Л5 І, 96; 2-а пол. XV ст. СПС; 
1492 АЗ III, 23); визиавами 4 (1421 Р 93; 1435 Р 134; 
1462 ВБ II, 284; 1468 ВБ II, ЗОЇ); визнавами 3 (1449 Сові. 
II, 746; 1462 ВБ II, 289, 292); визнаваюмь 1 (1458 Сові. 
II, 814); дієприсл. одноч. ви(з)наваючи (1496 ВМКФС), 
Див. ще *ВЬІЗНАТИ 1, ^ПОЗНАВАТИ, #ПОЗНАТИ 2, 

^ПРИЗНАТИ, *ОУЗНАВАТИ, #ОУЗНАТИ 1. 
* ВЬІЗНАНЬЄ с. (5) (показання) свідчення (3): тако 

земАне исмовивши сА н старци и визнали аже по лисичии 

бро(д) зємлА црквная стго спса... тако... подлугь того вьі- 

знаиья... дали єсмо влдць листь и нашєю пєчатью потвер¬ 
дили есмь ему аже єсть его по лисичи бро(д) (Погоничі, 
1422 Р 97—98); Иио оу том оуставши слоуга наш Михоул 
Боузат и привел оуси свои околни мєжїаши, иио они єще 
знали и сведетєлствовали о том, аже загоубил слоуга нашь 
Михоуль Боузат своа привилїа... иио ми видьвши доброє 
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и правоє их вьізнанїе и правое <с>ведєтєлство, а ми та- 
ксждєрє и от нас есми дали и потвердили слоузь нашємоу 
Михоулоу (в ориг. Моухоулоу.— Прим. вид.) Боузатоу 
тоє село (Сучава, 1481 БО І, 258); 

(признання в чому) зізнання (в чому), визнання (чого) 
(2): Бартолть жалова(л) на Ондрея и(ж) ємоу сєножать 
покоси(л), а Ондрей вьізналь але рєкль и(ж) коупиль во 
єго владар А и заплати(л) а то(т) влодарь оумєрль мьі с ли¬ 
шачи ондрєво вьізнанье а то(г) оумєрль(г) сказоуємь онд- 
рєєви абьі то досвє(ч)ль жєбьі то є(г) коуплєное (XV ст. 
ВС 31). 
ФОРМИ: род. одн. визнання (1422 Р98); знах. одн. ви- 

знанье, вьізнаиїє, визнаниє (XV ст. ВС 31; 1480 ВИ І, 
239; 1481 ВО 1, 258). 
Пор. *ВЬІЗНАТИ. 
! \¥¥2МШЕ <\¥У2\¥АІМІЕ> див. *\У¥2\¥АШЕ. 
! \У¥2і\АМН <\УУ2\УАN10) див. *\¥¥2\УАМЕ. 
*ВЬ13НАТИ дієсл. док. (15) 1. (що) (підтвердити) ви¬ 

знати, посвідчити (10): Тег изіашіі ]е5Піо, і і габіп... пїе 
та)еі ргізіаКаіІ па безіаіегот Ьогі ргікагапі... іоіко о \ує- 

Ііко] гес2І, коіога]а Ьу ЬуІа ріаібезіаі; Ьгшеп зегеЬга 1і- 
іоЬо; аЬо Ьисіеі регеб оЬІісгпозііи пазгоіи \уугпапіа (!) 
а гпаіеР ргізіаЬаіі регесі згкоіоіи ^ сі^еге] (Луцьк, 1388 
1РВ 105—106); мьі єсмо вислали нашєго оурАдника па(н) 
лейка старостоу зоудєчєвско(г) иа тоу то границю па(н) 
ивашко дьдошицкии постави(л) старць обьчии па(н) тато- 
мирь постивиль (!) старць обьчии тоти старци сгодили сА 
с обою стороноу на одино слово визнали оуказали староую 
границю и врочища межи дьдошичи и межи баличи (Зу- 
дечів, 1413 Р 83); тако зємАнє исмовивши сА и старци и 

визнали ажє по лисичии бро(д) зємлА црквная стго спса 
из вька из давного (Погоничі, 1422 Р 97—98); Ино ми... 
оучинили есми ємоу закон... аби он привел оуси свои окол- 
ии мєжіаши перед нами... аби и они визнали и свєдєтєл- 
ствова(ли) о том, а же єст так (Сучава, 1481 ВВ І, 258); 

(дати показання) посвідчити (1): Гдв колі дьвка, алюбо 
жонька алюбо вдова боудь(т)... оусилована... а лю(ди) 
то пєре(!) соудо(м) визнають... тогдьі то(т) имєєть казнєнь 
по(д)лоу(г) виньї пїсаньї о сїльствє (XV ст. ВС 36—36 зв.); 

(визнати свою провинність) признатися (2): Барто(л)ть 
жалова(л) на ондрея и(ж) єго рани(л) а одреи (!) вьізналь 
а рєкль оу дворцє сА стало (XV ст. ВС 31). 

2. (що, без додатка) (обітницю, присягу) дати, скласти 
(2): мьі такожє... обицоуємь и слюбоуемь... оуськьш слю- 
би... владиславови, королеви полскомоу... нлїаша воєво¬ 
ди... при тоу(м) то голдь вьізнанньш... оуставичнии безь 
прєстанїє вьчнии бачити стерєчи и... иа каждьш ча(с) 
ховати (Львів, 1436 Сові. II, 701—702); про тожь мьі... 
слюбоуемь... ижє хочємь вшитки слоужбьі... я иншьА 
слюбьі, кторьіАжь... пєтрь воєво(д)... королеви полско- 
м(у)... оучини(л) взна(л) и записа(л) ... на вБкьі, держати 
(Хотин, 1448 Сові. 11, 738). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн, ч. визиаль 2 (XV ст. ВС 31); 

взиа(л) 1 (1448 Сові. II, 738); 3 ос. мн. визнали, вьізналї 
6 (1413 Р 83; 1421 Р 96; 1422 Р 98; 1430 Р 116; 1480 ВО 
І, 239); вьзнали 1 (1422 Р 98); майб. З ос. мн. визнають 
(XV ст. ВС 36); баж.-ум. сп. З ос. мн. аби... визнали (1481 
ВВ І, 258); май б. пас. З ос. одн. ж. ! ЬшІеІ... ^угпапіа 
(1388 £РЬ 106); дієприкм. пас. мин. знах. мн. визнаннии 
(1436 Сові. II, 702); предик. пас. дієприкм. било... визнано 
(1422 Р 98). 
Див. ще * ВИЗНАВАТИ 2, * ПОЗИ АБАТИ, ДОЗНА¬ 

ТИ 2, * ПРИЗНАТИ, *ОУЗНАВАТИ, *ОУЗНАТИ 1. 
! ВЬІИВОЗИТИ див. ВЬІВОЗИТИ. 
*ВЬІИМАТИ дієсл. недок. (5) 1. (що) виймати (1): как 

ге і іугпі гагу, кибу РаІЇіа зг^аЬ ісЬ, сегк\уі па$гу гЬІі, 
Вогеіе Шо чууутаіа, гпесга па гіешііи, поЬашу їоріаіі 
(Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 

2. (що на кого, що кому) залишати (що кому), зберігати 

за ким право (на що) (2): мьі алєксандрь воєвода... знаємо 
чини(м)... и(ж) есмьі дали своєю доброю волею... сєрє(т) 
мисто а волховєць ись сели... и сь оусими оужи(т)кьі, 
що(ж) к тому мисту к сєрєту и во(л)ховцю слухаєть ничого 
собь наза(д) и напєрє(д) не виймаючи... кнАгини ри(м)гаиль 
(б. м. н., 1421 Сові. І, 141—142); Я Йван Тимофеєвич 
Коуль... продали єсмо... землю... со всим пожитком, ни¬ 
чого на себе не в ьі маючи (!), аки оставлАючи (Друцьк, 1492 
АЗ III, 23). 

3. (у формі дієприслівника, у знач, прийменника) (кого) 
за винятком (кого), виключаючи (кого) (1): и бьіль би твоя 
милость зь нашьімь господарємь зь єго милостью вь доб- 
ромь прьіятєльствє за одинь на кожьдого єго милости нє- 
приятєля, и на Татарь, виймаючи братью єго милости 
(Трони, 1494 ВВ II, 387); 

(із запереченням) (без винятку) не виключаючи (1): 
записуемь... влодиславови, кролєви польекому... вьрно 
служити... посполу стати противу іхь нєприАтелємь ни 
одного не вьімаючи (!) (Сучава, 1393 Сові. II, 607—608). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. і ви маю чи 2 (1393 Сові. II, 

608; 1492 АЗ III, 23); виймаючи 1 (1421 Сові. І, 142); вий¬ 
маючи 1 (1494 ВВ II, 387); теуутаіа 1 (1433 ЗНТШ БХХУІ, 
141). 
Див. ще * ВЬІИМОВАТИ, *ВЬІНИМАТИ 3, 4, ВЬІНІї- 

ТИ 1, 2, *ВЬ1 АТИ. 
*ВЬІИМЄНОВАНЬІИ прикм. (4) названий, згаданий: 

але коли па(н) на(ш) коро(л) єго мл(с)ть приближи(т) сА 
до рускои зємли, а мьі имає(м) пєрє(д) єго мл(с)ть вьієхати 
на вьіимєнованоє мистцє (Серет, 1453 Сові. II, 765); Тое 
оусє вьішєписанное и вьшмєнованноє имаємь издєржати 
и по(л>нити (Сучава, 1468 ВВ II, 302). 
ФОРМИ: дав. одн. с. виимєнованому 1 (1453 Сові. II, 

766); виимєнованном(у) 1 (1453 Сові. II, 765); знах. одн. с. 
виимєноваиноє 1 (1468 ВВ II, 302); виимєнованоє 1 (1453 
Сові. II, 765). 

*ВЬ1ИМЄНОВАТИ дієсл. недок. (1) (що) залишати 
(що кому), зберігати за ким право (на що): я єще будучи 
в добром здоровю... дала есми ему... имєне оу вотчизну 
на имА Любчо... зо всим тьімь, што к тому имєню з вєка 
прислухаєт, ничого не вьіимєнуючи (Ровно, 1488 АЗ І, 242). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. виимєнуючи (1488 АЗ І, 242). 
Див. ще * ВЬІЙМЄНЬІВАТИ, *ВЬ1МЄНИВАТИ, *ВЬІ- 

МЄНАТИ 1. 
* ВЬІЙМЄНЬІВАТИ дієсл. недок. (1) (що на кого) зали¬ 

шати (що кому): и ми... даемь и дали єсьмо у вь Остроз- 
скомь повЬтЬ Межнрьчье... со всимь сь тнмь, што кь нимь 
зь вька и здавна слушало... ничого на себ'Ь не вьійменьї- 
вая (Луцьк, 1446 АкЮЗР І, 18). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. виймєнивая (1446 АкЮЗР 

І, 18). 
Див. ще *ВЬ1ИМЄНОВАТИ, *ВЬІМЄНИВАТИ, *ВЬІ- 

МЄНАТИ І. 
*ВЬ1ИМЕНЯТИ дієсл. недок. (1) (у формі дієприслів¬ 

ника, у знач, прийменника) за винятком (чого), виключаю¬ 
чи (що): И мьі ему того человека ДитАтьковича дали вечно 
ему, и его жоне... со всими платьі и доходи потому, какь 
и отцу нашему служиваль и дай даивал, вьщмеиеА конА 
маеть ставить на неделю в Чернобьіли подавному (Вільна, 
1493 АЛРГ 56). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. виименеА (1493 АЛРГ 56). 
Див. ще *ВЬІМЄНАТИ 2. 
* ВЬІИМОВАТИ дієсл. недок. (26) (стч. ууітоуаіі) 1. (що 

на кого, що кому) залишати (що кому), зберігати за 
ким право (на що): А іако баіето і баїезгто іети ІЬиіи 
па&ги бібіпи па ігпіе Зегшоїіпсгі... ге чузгіт рга>ует, у з 
рІаІЬі, у г босЬобі, згоЬі пісгоЬо пі >уіутиіисгі (Краків, 
1407 АрхЮЗР 8/1, 3—4); и ми... дали єсмо ему... две дво¬ 
рища тягльіхь... со всими пожитьки и вольностьмн, ничого 
иа себе не вьіймуючи и ие оставуючи (Луцьк, 1445—1452 
АрхЮЗР 8/IV, 12—13). 
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2. (у формі дієприслівника^ у знач, прийменника) за 
винятком (чого), виключаючи (що) (2): а коли мьі по¬ 
жадаємо какоую помоч оу великого киАзА, на наши нє- 
прїАтєли, а кнАз вєликїи имаєть намь дати такоую по¬ 
моч, без льети и хитрости, вьшмоуючи єго милости, 
брата нашєго, господарю, кролА полского и оугорского 
и црА татарского против тьіх намь помоч нє дати (Ясси, 
1445 Сові, II, 726); Тє(ж) то(г) хочє(м) штобьі каж(д)ни 
соу(д)я оу своємь соудє... мело оуставнаго слоужєбнїка 
чєрєсь которо(г) имєть позьівати... вьшмоуючи бьі сА хто 
поустиль вйньї пєрє(д) соудомь тогдьі то(г) можє(т) посла¬ 
ми) которнмь коли (XV ст. ВС 15 зв.); 

(Із запереченням) не виключаючи (22): и слубили есми 
н слубуємь вЕрнє бьіти а ни иного господарА шюкати, анє 
имати, але королеви... на єго оусБ неприАтєлЕ помагати, 
ни одного нє воимуючи (!) (Сучава, 1393 Сові. II, 607); а 
стєцко... присАгль и записало сА кролєви... помагати лро- 
тиву каждого нєприятєлА никого не вьшмуючи (Ланчиця, 

1433 Р 123); и присАгль єсмь бгу... ижь хочу ВЕрнє... слу¬ 
жить крулеви полско(м)... и хочу стоАти при нихь вЕрно 

своєю радою и помочью противу кажтому (!) члвку и нє- 
лриАтєлю нико(г) нє вьіимуючи (Черняхів, 1435 Р 133); 
И такиж имаємь бьіти каждомоу королєвскомоу приАтєлю 
приАтєлє, а нєприАтєлєвЕ королєвскомоу имаємь бьіти нє- 
приАтєлє, жадного нє вьіимоуючи (Сучава, 1468 БО II, 
301—302). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. вьшмуючи, ! воимуючи, шу- 

ітшіисгі (1393 Сові. II, 607; 1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 1433 
Р 123; 1434 Сові. II, 664; 1435 Р 133; 1439 Сові. II, 712; 
1442 Сові. II, 717; 1449 Сові. II, 746; 1455 Сові. II, 770; 
1468 ВИ II, 301—302 і т. їн.). 
Див. ще *ВЬ1 ИМАТИ 2, З, *ВЬІНИМАТИ 3, 4, 

ВМН^ТИ 2, *ВЬ1АТИ. 
*ВЬІИМОЛВА ж. (1) відмовка: а то слюбоуємьі при чти, 

при вЕрЕ держати и полнити без вьіимолвьі (Сучава, 1434 
Сові. II, 666). 
ФОРМИ: род. одн. вьіимолвьі (1434 Сові. П, 666). 
Див. ще *ВЬІМОЛВА. 
*ВЬ1ИНЯТИ див. ВЬІНІгТИ. 
-ВЬїИСЛОУЖЄНЇЄ див. БИСЛОУЖЄНЇЄ. 
ВЬІИТИ, ВВІ ТИ, ВЬИТИ діесл. док. (25) 1. (вибратися 

звідки) виїхати; (вимушено — ще) покинути (що) (11): 
а мито имаю(т) платити о(т) тарь по д гроши, коли 
пріиду(т), оу нашєи зємли, и коли пакь вийду(т) о(т) 
напшу зємли,_тако(ж) по д гро(ш), да платЕ(т) (Сучава, 
1448 Сові. II, 741); н да(л) имь паньмихаиль чА(ст) пинЕзєн 
напрє(д), а остато(к) имає(т) имь дати, коли оньї виидоу(т) 
и оуздадоу(т) емоу вє(с) хотарь старьі тА(х) то сєлишчь 
(Сучава, 1452 Сові. II, 422); Мьі пань моужьіло боучацски 
староста снятински... Визнаваємь... и(ж)... хотячн пана 
михаила канцлиря молдавско(г)... приятєлємь вЕчньїмь 
оучьінити... дали есми емоу... коли бьі ся емоу пригодило 
вьіти ись зємли мо(л)давскоєи пєрє(д) каки(м) натискомь 
оу снятине оу горо(д) мєшкане (Снятин, 1454 Р 162— 
163); И також слюбьіл нам наияснЕишїи Ян Олбрахть, 
крал полскїи... иж бьі мьі от нЕкоторого нєпрїятєлЕ моц- 
нєго, которомоу би ми отпєрєтьі нє могли, та вьидємо ис 
нашєи зємли, либо до Угор, алибо до их милости кролєв- 
ства полскаго, тогди их милости зємли да соут, отворєни 
иам (Гирлов, 1499 ДО II, 421—422); 

(покинути приміщення) вийти (1): И пани вошла вь 
клеть со мною посполу и велЕла мне передь собою по¬ 
лотна поділити на нольї (!) и я поделиль;... а какь полотна 
подвливши, нани (!) ещо зь клети не вмшла (Вільна, 
1498 АЛМ 163); 

(визволитися) звільнитися, вийти на волю (1): а Бори(с) 
в то(т) ча(с) иа мо(с)квє бьі(л) в по(и)мании, а ка(к) де(и) 
Бори(с) му(ж) мо(и) о(т) то(л) ви(и)деть и я запи(с) положу 
(Вільна, 1495 ВМБС). 

2. (повернути куди) вийти (1): а хотарь имь нижии о(т) 
марьішєвьци... а отолА (!) <чр£зь> сєрєть горв до великої 
буковиньї кде вишєль путь оть добрЕно(вц>ь на конєц 
полА (Роман, 1392 Сові. І, 7). 

3. (прибути куди) прийти (2): а остато(к) имає(т) имь 
дати, коли оньї... оуздадоу(т) емоу вє(с) хотарь... заиоу(ж) 
та(к) сА єднали и(ж) бьі прАдрєчє(н)ньі, па(н) мань з детми 
своими да(л) по(д)бньі день ланоу михаилоу, аби вишли 
с паньї и мєжиаши и сь и(х) старьі(м) привилие(м), абьі дали 
и оузнамєнали паноу михаилоу тоть оувє(с) хотарь (Суча¬ 
ва, 1452 Сові. II, 422); а тако(ж) коли бьі вьшю(л) андрєи 
тру(ш)кови(ч) или боу(д) какьш ишкодни(к) покутскьі до 
нашєи зємли, а мьі што бихо(м) и(х) видали (Банилів, 
1455 Сові. II, 770). 

4. (на кого) (збройно виступити) напасти (1): по идик- 
гиєву посольству вьішоль на мене аксакь темирь желЕзнаА 
нога о(т) чорного пЕска. Тогда аксакь пришоль такь тайно 
на нась ажє нє бьіло намь никакоЕ вЕсти а ни слова (б. м. н.. 
1392—1393 РФВ 170). 

5. (з кого) народитися (від кого) (1): мьі Стєфаиь воєвода 
...чинимь знаменито... ожє... дали єсми монастирю о(т) 
молдавици две чєледи циганскьш... и ни єдинь о(т) наши(х) 
рАдца примЕса кь тБмь вьїшєписанньімь циганомь да нє 
имаєть такождє и... кь детємь и(х) и кь вьсєму плємєню 

и(х), що из те(х) две вншєрє(ч)нньі(х) чєледє(х) вьшдєть 
(Дорогуня, 1434 ДГСММ).' 

6. пройти, минути (5): А держати имь тое мьіто до 
того жь року — две недели по семой суботе, какь вийдуть 
трьі годи (Краків, 1487 РИБ 226); а почати имь тьіє ко(р)- 
чмьі варити на рокь на мАсниє запоустьі великого поста 
какь трєти(и) годь вьі(и)дєть пє(р)воє ихь коупли и варити 
имь тьіє ко(р)чмьі до того жь годоу, какь шєсть годовь 
вьі(и)дєть (Краків, 1489 АКВ)\ 
О в н ит и з рукь (кого) (1) (про документ) бути 

складеним (ким): а то(т) листь вншо(л) єсть з рукь ивашка 
по(д)скарбєго а пса(л) ванко (Снятин, 1424 Р 100); и с 
обьічаєв в нити (1) див. ОБЬІЧАИ 1. 
ФОРМИ: інф. вийти 3 (1449 Сові. 11, 747; 1457 С05/. 

11, 811); вьіти 2 (1454 Р 163); вьити 1 (1499 ДО II, 422); 
! бити (1499 ДО 11,422); перф. З ос, одн, ч, вншоль, вьі- 
шо(л) 2 (1392—1393 РФВ 170; XV ст. СД 42); вишєль 1 
(1392 Сові. І, 7); вьішо(л) єсть 1 (1424 Р 100); 3 ос. одн. ж. 
вишла (1498 АЛМ 163); майб, 3 ос, одн. ви(и)деть 3(1489 
АКВ; 1495 ВМБС)\ внидєть 1 (1434 ДГСММ)\ 1 ос. мн. 
вьидємо (1499 ДО II, 422); 3 ос. мн. вииду(т), виидоу(т) 
З (1448 Сові. 11,741; 1452 СовіІ 11,422; 1455 Сові. II, 771); 
вийдуть» ви(и)доуть 2 (1487 РИБ 226; 1489 АМВ)\ 
баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. аби... вишол 1 (1462 ДО II, 289); 
коли би вишо(л) 1 (1455 Сові. II, 770); 3 ос. мн. аби ви¬ 
шли (1452 Сові. II, 422). 

*ВЬ1ИХАТИ див. ВЬІЄХАТИ. 
*ВЬ1КЛАДАТИ діесл. недок. (1) (що) викладати, з’ясо¬ 

вувати: мели єсмо о(т) вась листи мистра крижєвницкого... 
Которьіми(ж) напрє(д) оузновлАєть и оуспоминаєть свои 
пєрвЕишии листи. Викладаючи оньї не в которьі(х) члон- 
цє(х) (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ:дієприсл.одноч.викладаючи (1447—1492 ЛКБВ). 
*ВЬ1 КОПАТИ діесл. док. (3) зорати: Я кн(А>зь Юри 

Василєвич Жаславскии визнаваю... ижєт продал єсми 
пану Семєноу Олизаровичоу имєнє на Вольїни... зо всими 
ролАми викопаними и нє викопаними н со всими сЕножаг- 
ми, которьіє ж єст тепер и которьієж и на потом мают бьіти 
вьїкопаньї (Берестя, 1466 А8 І, 62). 
ФОРМИ: інф. пас. бити викопаньї (1466 АБ І, 62); діє- 

прикм. пас. мин. ор. мн. викопаними, викопаними (1466 
А8 1, 62). 

*ВЬЇКОРЄНИТИ діесл. док. (1) викоренити: оуставлАємь 
и сказоуємь коли(ж) нєкоторьі(и) ищєпьі са(до)вьі во ого- 
родв боудоуть щиплєньї а боудоуть викорени (!) алюбо 
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вьірваньї маєть заставить во огородь щепьі а вїньї шєсть 
гривень на томь (XV ст. ВС 29 зв.). 
ФОРМИ: майб. пас. З ос. мн. боудоуть ! викорени (XV ст. 

ВС 29 зв.). 
ВИКУПАТИ дієсл. недок. (3) (що, що в кого) (маєток, 

відданий у заставу) викуповувати: а што наложит кнАз 
Михайло и кнАз Костєнтин Ивановичи Острозкии на тоє 
йме не по звьдом<у> людей добпьіх, а кто будєт тоє имєнє 
викупати и он маєт тот наклад отложити кн<А>зю Михай- 
лоу и кн<А>зю Костєнтиноу Ивановичом (Острог, 1488 
АЗ І, 88); а по єго животь вь жоньї его и вь дьтєй нихто 
не мьль того имЬиія викупати, нижли отець нашь е. м. 
коли бьі его ему потребь (Кам’янець, 1494 АЛМ 54). 
ФОРМИ: інф. викупати (1488 АЗ І, 88; 1494 АЛМ 54); 

майб. З ос. одн. будет викупати (1488 АЗ І, 88). 
Див. ще ВИКУПИТИ, ОКОУПИТИ, *ОТКОУПИТИ. 
ВИКУПИТИ, ВНКОУПИТЬ дієсл. док. (11) 1. (що, 

що кому, що від кого, що в кого) (маєток, відданий у за¬ 
ставу) викупити (10): а се пань михаило ивановичь за- 

ставиль своє село чєрєпьінє григорєву сну двдвьского ос- 

ташкови... во к гривень без одноь гривни а рокь о(т) спсва 

днє а до спсова днє ажє не викупить єго на тоть рокь имь- 
єть держати то село опАть до другого року (Львів, 1386 
Р 31); а пак ли тоє пєрворє(ч)ноє село намь сА бьі слюбило 
а любо которому нашєму слузь поволили бьіхо(м) є вику¬ 

пити тогдьі тьі(х) И копь имаеть бьіти дано слузь нашєму 

юркови (Коломия, 1424 Р 102); Мьі великий кнзь витовть 
дали єсмо єську нєшєвичю дворище Арополково... а коли 
бихомь хотьли любо сами взАти в нєго то селище его... 
или кому бьіхо(м) приволили викути (!) тогдьі имаемь 
заплатити ему пАтьдєсАть гривє(н) полугрошки (Острог, 
1427 Р 109); и прода(л) (косте)... єдно селище на йме оть- 
нижещи... що єго па(н) косте вьікупи(л) о(т) стьниговьі(х) 
сьіно(в) (Сучава, 1445 Сові. II, 218); Биль намь чоломь 
часникь (!) нашь федко Гавриловичь, и положиль передь 
нами листь отца нашого, короля е. м. которьімь ему даль 
н дозволиль викупити имЕніе, на имя Микуличи, у Дмитра 
Холиневского (Кам’янець, 1494 АЛМ 54). 

2. (заплативши викуп, звільнити кого з полону) вику¬ 
пити (1): коли вашєй милости посоль, Богушь дьякь, бьіль 
оу нась, онь ту знашоль... одну паню оть Татарь викуп¬ 
лена (б. м. н., 1499 ВИ II, 450). 
ФОРМИ: інф. викупити 3 (1424 Р 102; 1429 Р 112; 1494 

АЛМ 54); викоупить 2 (XV ст. ВС 34 зв., 35); ! викути 
1 (1427 Р 109); перф. З ос. одн. ч. вьїкупиль, викупи(л) 
(1445 Сові. II, 218; 1449 АЛМ 8); майб. З ос. одн. викупить 
(1386 Р 31); дієприкм. пас. мин. наз. одн- ж. зам. знах. 
знашоль... паню... викуплена (1499 ВО II, 450); знах. 
одн. ж. викоуплєноую (1484 В О 1, 285). 
Див. ще ВИКУПАТИ, ОКОУПИТИ, *ОТКОУПИТИ. 
*ВЬІКОУПЛЄНЇЄ с. (7) куплений маєток, придбання: 

тЬ(м) мьі видавши єго правою и вьрною слоужбою до нас... 
дали и потвердили єсми ємоу... правоє его о(т)ниноу и вьі- 
ксуплєнїє, село на имь бозїанїн (Сучава, 1446 Сові. 
II, 247); И пак оу том и оу тотжє час прїидє прАд нами... 
НастА, кньгинА пана ЇОга вистАрника... и прода- 
(ла> свою правоую отниноу и вьїкоуплєнїє, єдноу фалчоу 
винограда (Гирлов, 1499 ВО II, 147). 
ФОРМИ: знах. одн. викоуплєніє, викуплєниє, викоуп- 

лєнїє (1446 Сові. II, 247; 1471 ДГСМПБ; 1479 ВО II, 
221, 228; 1480 ВО І, 246; 1499 ВО II, 147). 
Див. ще *ВЬІКОУПЛЄНЇЯ. 
Пор. ВИКУПИТИ. 
*ВЬІКОУПЛ€НЇЯ ж. (3) куплений маєток, придбання: 

ТБм ми... жаловали єсми єго особною иашєю милостїю 
и дали и потвердили есмн ємоу... правоє его отниноу и ви- 
коуплєнїю, один о село на имь Снминичанїи ... що же ои 

коупиль... от Косте Грама (Сучава, 1480 ВО І, 243); жа¬ 
ловали єсми єго особною нашеи мнлостїю, дали єсми и по- 
тврьдили єсми ємоу... правій єго отни(ни) и вьїкоуплєиїи: 
єдно сєло...щожє коупил отець єго (Васлуй, 1497 ВО II, 112). 
ФОРМИ: знах. одн. викоуплєнїю (1480 ВО І, 243; 1488 

ВО І, 347); знах. мн. викоуплєиїн (1497 ВО II, 112). 
Див. ще *ВЬІКОУПЛЄНЇЄ. 
Пор. ВИКУПИТИ. 
*ВЬІЛАМАВАТИ СА дієсл. недок. (1) (стч. ууіатоуаїі 

зе, стп. мгуїато^ас зі^) (від чого) ухилятися: а особно 
ижє ми доброую (з)авждьі мели єсмо яко и нинє мамьі 
волю тако яко коро(л) хрєстья(н)(с)кии коу покоєви и коу 
єдногБ а справєдливость нашоу вьісвєтли(в)ши о(т) ров- 
ности не хочє(м) сА вьіламавати вароуючисА розлиянья 
(к)рови хрестьяньскои (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ). 
ФОРМИ: інф. сА вьіламавати (1447—1492 ЛКБВ). 
*ВЬ1ЛНА див. * БИЛЬНА. 
*ВЬІЛЧИНЬ див. ВЛТ>ЧИН. 
ВЬІЛЧА див. ВЛЬЧА. 
! ВЬІМАТИ див. *ВЬ1ИМАТИ. 
*ВЬ1МЕЛОКТ> ч. (2) (оплата за помел зерна) мірчук: 

будуть воньї тоє село ... держати... зь мльїнами зь мльїнис- 
чами изь ихь вьімелками (Троки, 1498 ГВКОО); и мьі... 
ємоу имьнє н(а>шє... даємь и записуємь... из млини и их 
вьімилки, а посполите мов А чи зо сси ми доходи и зо вен ми 
потребами (Вільна, 1499 АЗ І, 117—118). 
ФОРМИ: ор. мн. вьімелками 1 (1498 ГВКОО); вьімилки 1 

(1499 АЗ І, 117). 
Див. ще *ВЬіМОЛОТОКЬ. 
*ВЬІМ€НИВАТИ дієсл. недок. (4) (стч. уутепоуаіі) 

(що на кого) залишати (що кому): и ми... дали єсмо пану 
Андрью за єго вьрную службу село михлинь... со всими 
оуходьі и приходи ничого на себе нє вьімєнивая (Київ, 
1433 Р 118); А дали есмь ему вьчне то непорушьно зо есьми 
уходьі и приходи, ничого на себе не вьіменевая (Луцьк, 
1447 АрхЮЗР ВПУ, 11). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. вимєнивая, вимєниваА 2 (1433 

Р 118); вименевая 1 (1447 АрхЮЗР 8/IV, 11); вим^ниваючи 
1 (1445 АкЮЗР І, 17). 
Див. ще *ВЬ1ИМЄНОВАТИ, *ВЬІЙМЄНЬІВАТИ, *ВЬ1 

МЄНАТИ 1 
*ВЬІМЄНАТИ дієсл. недок. (10) (стч. уутепоуаіі) 1. (що 

на кого, що кому) залишати (що кому) (8): мьі, великий 
князь Швитрикгаил... чинимь знаменито... ижє видєв 
и зиамєиав службу намь вьрную... Йвана Мукосьевича... 
дали єсмо и записали за его вьрную службу села... зо всимь 
с тьім, што к тимь селамь звька здавна слушало и тьіми 
рази слушаеть, ничого на нас не вименяя (Луцьк, 1430 
АрхЮЗР 7—8); дали єсмо Ємоу Село липоую... Со 
всьми правьі Со всьми пожитки нічого собь нє вьімєнАючи 
(Луцьк, 1451 Р 158—159); продал єсми своє имьнье... пану 
Василю Хребьтовичу... со всим стьім и потому, какь к тому 
имьнью слушаеть... ничого на себе не вьіменяя (Володи¬ 
мир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 141). 

2. (у формі дієприслівника, у знач, прийменника) за 
винятком (чого), виключаючи (що) (2): а пакьли бьі самихь 
нась нашь милни прьіАтєль на помочь жадаль, и мьі сами 
нашомоу приАтєлю маємь бьіти, со всимь жьівотомь, 
до помочи, вьімьнАючьі то, чого боже не дай, нижьли боу- 
дємь имЕти какоую налогоу, на нашоу землю, Или нємощь 
оть бога на нась (Сучава, 1442 Сові. II, 716). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. вименяя, вмменАя, вьімєнАА, 

вимЬняя 5 (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1451 Р 156; 1461 
АЗ І, 54; 1492 АЛМ ЗО; 1498 АрхЮЗР 8/IV, 141); вимє- 
нАючи 2 (1451 Р 159; 1452 Р 161); вим-Ьняючи 1 (1473 
АрхЮЗР 8/IV, 102); вимЬнАючи 1 (1442 Со5^. II, 716); 
! вимєнАюго 1 (1442 Сові. II, 719). 
Див. ще *ВЬІИМЄНОВАТИ, *ВЬ1ЙМЄНЬІВАТИ, *ВЬЬ 

ИМЕНЯТИ, *ВЬІМЄНИВАТИ. 
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*ВЬ1МИЛ0КТ> див. *ВЬІМЕЛ0КТ>. 
*ВЬ1М0ВА ж. (1) змова: а николи не имаєм бьпги в ради, 

алибо оу вьімовЬ, прАз сА алибо прАз кого иного, гдє бьі 
врєченного Казимира кроль и Короуньї его нєпожиточнє 
алибо оувлочство било бьг мовєно, алибо правовано (Су¬ 
чава, 1462 ВО II, 284). 
ФОРМИ: місц. одн. оу вимові (1462 ВО II, 284). 
ХУТМОАУІТУ дієсл. док. (3) 1. (висловити) вимовити, 

сказати (1): їо]е и ргізіаЬі ^уто\\дїі ша)еі, как ]еши 
іаіа га$іа\уа газїахтіа (Луцьк, 1388 2.РЬ 104). 

2. (іменем) назвати (1): І іеі гпоЬ Ьу... х^гіаіі ігпепет 
газіа^у, \\ьіакі)е гесгі, коіогу^е Ьу Ьуіі ]еши газІа^епу, 
коіогут кої^е ітепет ЬуІіЬу ^ушо^епі (Луцьк, 1388 
ІРЬ 103). 

3. (висловлюючи умову) застерегти (1): мн, хотАчи єго 
освьцєности... оу... полности вьрьі нашои оупєвнити вьі- 
знавамьі тим то листом... бьіти повинни и обвєзаноу коу 
дєржаню зоуполна чести и вьрьі нашєи, коу оуставичнои 
слоужбь и тиж помочи пристаиности, а то под обьічаєм 
тиж внмовєнньмь на доль писанньїм (Сучава, 1462 ВИ II, 
284). 
ФОРМИ: Інф. адутошії (1388 ЕРЬ 104); б аж.-ум. сп. 

пас. З ос. мн. ЬуІіЬу \ууто\Уепї (1388 ІРС 103); дієприкм. 
пас. мин. ор. одн: ч. вьімовєннЬмь (1462 ВИ II, 284). 

*ВЬІМ0ВИТЬ СЯ дієсл. док. (1) (у що) (довести свою 
невинність) виправдатися (в чому): ниоучили(с) (!) нєко- 
торьі(и) лю(ди) потварью иньши(х) людей о моужєбойство 
обьмо(л)вА(т) а длА давности, а любо зашли(х) часові», 
нєможєтсА оу то вьімовить (XV ст. ВС 33). 
ФОРМИ: інф. сА... вьімовить (XV ст. ВС 33). 

*ВЬІМ0ВЛАТИ дієсл. недок. (2) (що на кого) залишати 
(що кому): я ларио(н)... промєни(л) есми па(н)у пєтроу 
яновичоу... тоє своє имьньє... со вси(м) с тьі(м) ка(к) 
и са(м) есми тоє имє(н)є чємєри(н) дрьжа(л), не оставлАю- 
чи, ани вьімо(л)влАючи на сєбь ничого (Луцьк, 1467 СП 
№ 13); а промєни(л) есми ему тоє имє(н)є дА(д)ковичи... 
со всє(м) с тьі(м), ка(к) А в нєго коупи(л) и са(м) дрьжа(л), 
не оставлАючи, ани вьімовлАючи на себе ничого (Луцьк, 
ШОПам.). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. вьімовлАючи 1 (1490 Пам.)\ 

вммо(л)влАючи 1 (1467 СП № 13). 
*ВЬ1МОВЛАТИ СЯ дієсл. недок. (2) (чим) відговорюва¬ 

тися, відмовлятися: Иже дховньш и свє(т)скьш имєнїя 
держать, а намь сА тьімь вьімовлАють, а нашєи слоужбьі 
на воинє не чїнА(т), про (то) хочемь и прїказоуємь штобьі 
такьіи по(д)лоугь сїльї и вси имєнїя своє (!) с намї на вои- 
ноу хо(ди)ли (XV ст. ВС 12); имаємь хо(л)довати кролєви 
єго мл[с)ти по(л)скому, та(к), какь коли наши пєрє(д)ци 
хо(л)дь чинили и служили, ничи(м) сА НЄ ВЬІМОВЛЬЮЧИ 
(Серет, 1445 Сові. II, 729). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. ся... вьімовлАють (XV ст. ВС 12); 

дієприсл. одноч. сА... внмовлЬючи (1455 Сові. II, 729). 
Див. ще ВЬІ МОЛ ВИТИ СА, *ВЬ1МОЛЬВАТИ. 
♦ВЬІМОВЛЦТИ СЯ див. *ВЬ1МОВЛАТИ СЯ. 
*БЬІМОЛВА ж. (2) О в ьі м о л в у и м є т и (1) мати 

виправдання: мьі оуставлАємь и прїказоуємь хто колї 
боудєть иозванній на соудь имєєть о(т)повєдать а бДдє(т) 
ли винова(т) имєєть бьіти казнєнь вїною а жа(д)ноє вьі- 
мо(л)вьі нє имєєть (XV ст. ВС 15 зв.); имати вьімол- 
в у (1) див. ИМАТИ 2. 
ФОРМИ: род. одн. вммо(л)вьі (XV ст. ВС 15 зв.). 
Диз. ще *ВЬІИМОЛВА. 
ВЬІМОЛВИТИ СА дієсл. док. (1) (з чого) відмовитися, 

вимовитися (від чого): И коли боудєт пана иашєго королА 
приказаниє, и боудєт потрєбнаА хвилА и час, абьіхомь єго 
мнлости помоч и послоушєнство оудилали... И ис того нє 
имаємь єго милости вьімолвити сА, анн короунь полскои 

1 ни оу чєм (Сучава, 1468 ВО II, ЗОЇ). 
ФОРМИ: інф. вьімолвити сА (1468 ВО її, ЗОЇ). 

Див. ще *ВЬІМОВЛАТИ СЯ, *ВЬІМОЛЬВАТИ. 
*ВЬІМОЛВЛАТИ див. *ВЬІМОВЛАТИ. 
*ВЬІМОЛОТОКТ> ч. (1) (оплата за помел зерна) мірчук: 

И то єсмо дали... сь всьми пожиткьі... сь млиньї и с тьі(х) 
млиновь вьімолоткьі (Луцьк, 1445 Р 148). 
ФОРМИ: ор. мн. вьімолоткьі (1445 Р 148). 
Див. ще *ВЬІМЕЛОКЬ. 
*ВЬіМОЛТ>ВАТИ дієсл. недок. (1) (ким) відмовляти¬ 

ся, вимовлятися: ПригожаєтсА и(ж) о нєкоторьш простоуп- 
кьі, позьівани боудоуть прє(д) наст», а они вьімольвАють 
своими старшими, а любо паньї своими, а изь и(х) жє прї- 
казанія то чинА(т) (XV ст. ВС 15). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. вьімольвАють (XV ст. ВС 15). 
Див. ще *ВЬІМОВЛАТИ СЯ, ВЬІМОЛВИТИ СА. 
*ВЬ1МЬІСЛИТИ дієсл. док. (1) видумати: а тьіе земли 

продаль есми... со неї;ми ужитки, которне ниньчи суть 
или напотомт» могуть бьіти людскимь розумемь вьімьісленьї 
(Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106). 
ФОРМИ: інф. пас. бьіти вьімьісленьї (1451 АкЮЗР II, 

106). 
Див. ще *ВЬІМЬШІЛЯТИ. 
*ВЬІМЬ!ШЛЯТИ дієсл. недок. (1) (що) видумувати: 

Пла(ч)лївьш жалобьі прє(д) на(с) прїшли ка(к) слоужєб- 
нїци по зємли єздА(т)... оубогьія кмєти алюба (!) села дхов- 
ньіхь алюбо оубогьі(х) зємлАньї утїскають новая права 
на нєго вьімьгшлАють (XV ст. ВС 14 зв.). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. вьімьшілАють (XVст. ВС14 зв.). 
Див. ще *ВЬ!МЬ!СЛИт 
* ВВІМКНИ ВАТИ див. *ВЬ1МЄНИВАТИ. 
* ВЬІ Міг НИТИ дієсл. док. (1) (стп. ^ушіепіс) (що) від¬ 

мітити, відзначити: Пак ли бьі тот дєн так намьнєнньї, 
намт>... нпкотора потрєбизна... пригодила сь, а то бьі... 
королю єго милості... бьіло явно, на инши час подобньї 
имает єго милость ден и мвсцє отложити... а то зособна 
вьімьнивши, иж корол єго милость... имаєт напрєд намь- 
нєнноє тот дєн и мьсцє двома алибо трєма мьсАцьма обвв- 
стити (Сучава, 1462 ВО II, 285). 
ФОРМИ: дієприсл. перед. вьімЬнивши (1462 ВО II, 285). 
*ВЬ1МіїНЯТИ див. *ВЬІМЄНАТИ. 
*ВЬ!НИМАТИ дієсл. недок. (5) 1. (кого) (робити виня¬ 

тком) виключати (1): мьі илїа воє(вода), господа(р) (зєм- 
л)и молдавскои... слюбоуємь нашємоу родитєлю, кнАзоу 
вєликомоу, жигмонтоу, ємоу прїятєлємь бьіти... а нєприя- 
тєлє(м) єго нєприАтєль... єдно вьінимаємь, нашєго госпо- 
дарв, король полского, противь єго и противь короунь, 
нє имаємь николи стояти (Сучава, 1435 Сові. II, 691). 

2. (що) (відбирати) вилучати (1): а пакли бьі пань Баско 
нє дальї тьхь ста купь пану Ивашкови... тогда имаєть пань 
Васко дати оувазаньє пану Ивашкови оу РоудАнць, со 
всЬмь правомь... а нє вьінимая ничого с того села (Львів, 
1421 Р 92). 

3. (що кому) залишати (1): о(т)ступили тоь дьдниньї пану 
коль такс Ако сами дьржали и со всьмь правомь и с всь(м) 
обиьздо(м) (!) ничьго собь нь вннимаючи ни зоставлАючи 
(Галич, 1409 Р 74). 

4. (у формі дієприслівника, у знач, прийменника) 
за винятком (2): такє(ш) кєдьі коли бьі сА пригодило по¬ 
мочи оу кролєвьствь пол(с)комь на далєкиь сторонні... 
тогдьі коли на(с) обошлють и оупомАнуть кро(л) влоди- 
сла(в) и ихь послєднии, имамн помагати подлу(г) всєь 
иашєь мочи, противу всЬхь ихь нєприАтєлии, нє вьіни- 
муючи ни одни(х) (Сучава, 1395 Сові. II, 612); видьвшє 
мл(с)ти нашєго милого господарА, кролА, до нась и слю- 
боуємьі... сло ужити вьрно и приААти, доброую радо у ра¬ 
дити до иашєго живота, на оуського єго нєприАтєлА, нє- 
вьінимающи николи никогожє (Сучава, 1402 Со5^. II, 621). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. вьінимаємь (1435 Со5^. II, 691); 

дієприсл. одноч. вьшимающи 1 (1402 Сові. II, 621); вмни- 
маючи 1 (1409 Р 74); ! вмнимуючи 1 (1395 Сові. II, 612); 
вьінимая 1 (1421 Р 92). 



ІВЬІНИМУЮЧИ — 219 — ВЬІПОВЄДАТИ 

Див. ще *ВЬІИМАТИ, *ВЬІИМОВАТИ, ВЬГНЦТИ 
2 З *ВЬ1 АТИ. 

’ї ВЬІНИМУЮЧИ див. *ВЬІНИМАТИ. 
ВЬІНіїТИ дієсл. док. (20) І. (що) (дістати звідки) вий¬ 

няти (4): Мьі Петро воєво(д)... с пани радою нацією... про¬ 
сили єсмьі нашего болірина... абьі пошє(л) до тоурко(в) 
по(д)ніти нашоу тіготоу... мочї имєт ли ниже що та(к) 
и добро и пак ли не мочї имє(т) с то(г) спросити а виніти 
тогди дати и тотьі дві тисічи зла(т) оугорскьі(х) абьі на(м) 
оупокои бьі(л) (Васлуй, 1456 ЗСФ); Мьі Бовблян опитали, 
и Бовбляие рекли вси: «правда ест, тьіе грани сам княз 
великий Швитригайло привернуль свон кон и, вьінемши 
ксрдь, своєю рукою тьіе грани зарубал (Володимир, 1498 
АрхЮЗР 8/1V, 119). 

2. (у формі дієприслівника, у знач,. прийменника) 
(чого, що, о що, за що) за винятком (чого), виключаю¬ 
чи (що) (11): Оі іусЬ іо гесге) габпоЬо ЬаЬапіа песгі- 
песгі, и^упіа^згі обполе кгіягаотце, шокго]е сЬизіу 
8луієіоіє, козіе!по]е, коіогусЬ габпут оЬусгаіеш пі обіп 
ргі]шо^а!і пе шаіеі (Луцьк, 1388 2РП 103—104); Коли 

мти оу дітей оумрє(т) опіка(л)нїКБ и(х) не можєть діди(ч)- 

ства прода(т) ани граничи(т) до колі діти прїидоуть лі(т) 
до розоумоу тогдьі все имбнїє о(т) опБка(л)ника возмоуть 
а боудоуть ли позванї иє имають алі и(х) лі(т) соудья 
имєєть смотрєти вьшАвши тьі(х) члонбковб напїсаньі(х) 
(XV сг. ВС 35); Нихто нєима(т) нїкнмб позьіва(т) толко 
слоужебникомь вїдівшї (!) о простоупкоу прї дворе, ко- 
торьіи исправлАєть позовб протїВБ ко(г) бє(з) правого по¬ 
вода (XV ст. ВС 6); Продал есми имєне... с людми... из 
дубровами — вьінявши за трєтию част зо всихб имєней 
моих отчизньіхб (Володимир, 1475 А8 І, 72); А також мьі, 
Огєфан воєвода... ани жаднои раді ани помочи Тоурком 
ие имаєм дати, вбнівши коли бьі нікотораА моц або сила 
тоурєцкого ЧБсарі... пришла бьі н нас поневолили бьі соби 
на помоч, и бьіли бьіхом им на помоч без нашєи воли (Гир- 
лов, 1499 ВБ II, 423—424). 

3. (від чого) вилучити, відокремити (1): О панє(х) алюбо 
о паниа(х) которьіи(ж) позьшають ко(г) алюбо которьіи 
Паней ипаиєнь бьітность длА крєпостї (!) и(х) вьінетьі соуть 
о(т) збора лю(д)ска(г) и моузького аби не мєлї оутїскоу 
моузьско(г) (XV ст. ВС 12). 

4. (із чого) забрати, взяти (1): МартинБ жалова(л) на 
микоулоу н(ж) ємоу вьінА(л) ис калитьі осмь копб гро(ш)и 
квальто(м)ь на (до)броволнои дорозі оу торговоую днн- 
ноу (XV ст, ВС 31 зв.); 

() в н н А т и на рукн (І) взяти иа поруки: По- 
ручили(с) кнА(з) вєлико(м) скнрьгаилу за гридка за костАн- 
тинови(ч) вьінАли єго на свои ру(к) за побіГБ и за все ли- 
хоє (б. м. н., бл. 1392 Р 46); л ї ц о м б в ьі и н я т н (1) 
див. *ЛИЦ€. 
ФОРМИ: Інф. виніти (1456 дСФ); перф. З ос. одн. ч. 

вьінА(л) (XV ст. ВС 31 зв.); З ос. мн. вьінАли (бл. 1392 Р 
46); майб. З ос. одн. вьіимєть (XV ст. ВС 17 зв.); З ос. мн. 
вьіимоу(т) (XV ст. ВС 36 зв.); дієприсл. перед. вьінАвши, 
вьінявши, теупіатозгі 6 (1388 2РЬ 103; XV ст. ВС 15 зв., 
26зв., 35; СЯ 41; 1475 А5 1,72); вьінемши 2 (1498 АрхЮЗР 
%П\У 119); вбнівши 1 (1499 ВБ II, 424);вьінАмьши 1 (XV ст. 
ВС 11); винАвбши 1 (XV ст, СЯ 40 зв.); ! вьінАвни 1 (XV ст. 
ВС39); 1 вмшавши 1 (XV ст. ВС 27 з в.); ! відавші 1 (XV ст. 
ВС 6); теп. пас. З ос. мн. вьінєтьі соуть (XV ст. ВС 12). 
Див. ще «ВЬІИМАТИ 1, З, *ВЬКИМЕНЯТИ, *ВЬІИМО- 

ВАТИ 2, *ВЬІМ€НАТИ 2, ’ВЬІНИМАТИ 2, 4, *ВЬІАТИ. 
*ВЬ1ПИСАНЬ€ с. (2) 1. (заява про що на письмі) напи¬ 

сання (1): а то такБ ач прєрє(ч)ньш воєвода... коруні ві- 
рою прнстаиєть яко єго передьковє вірни бьілн и служили 

подлугь вьіписаиья и зрАжеиья пєрвьіхБ листовь оца и 
предкові єго воєвод б молдавскихь (Ланчиця, 1433 Р 121). 

2. (передана маєтку) запис (1): о вьіпїсанїю имєнїю 
(XV ст. СЯ 9). 

ФОРМИ: род. одн. вьіписаиья (1433 Р 121); місц. одн. 
о вьіпїсанїю (XV ст. СЯ 9). 
Пор. *ВЬ1ПИСАТИ 1. 
*ВЬЇПИСАТИ дієсл. док. (17) 1. (викласти що в письмо¬ 

вій формі) написати (9): пак ли нє иміємб ему заплатити 
на тотб днь яко ту виписано тогдьі ми в то(т) днь 6єзб 

никоторьіє о(т)волокьг имаємБ ему дати нашь городБ снА- 
ти(н) (б. м. н., 1411 Р 77); але ижь вєлможиьш стєфаиБ ... 
воєвода землі молдавскои... просилБ на(с) а бьіхомБ єму 
о(т)пустили... слюбуючи намБ... служити прияяти чинити 

по(д)лугБ листовб оца пєрвьіхь И ПЄрЄДКОВБ єго яко жь 
на нихб досить явно єсть виписано (Ланчиця, 1433 Р 121); 
а то на вікьі слюбую по(д) чбстбю и по(д) вірою тою, яко 
вьіписанно (Сучава, 1434 Сові. II, 664); а тогдьі маю(т) мні 
тоє имє(и)є дА(д)ковскоє подати та(к) доброє... ка(к) я 
и(м) да(л), и вб вєрхоу виписано стои(т) (Луцьк, 1490 
Пам.). 

2. (перелічити що в письмовій формі) назвати, вка¬ 
зати (7): ІІшузШі іезшо 8 рапу габаті пазгіші і баї і 
рга^а і тйпоБІі... коіогуі зиГ піге) Іош Іізіе пазгош 
^урізапу (Луцьк, 1388 2РЬ 103); тоє вьсє вьіписанноє 
да будє(т) имб нєпорушєнно, до нашего живота (Сучава, 
1448 Сові. II, 741); А сє(т) мьі Стєфань воєвода... вьі- 
знавамьі и оузАвлАмьі ис тим то нашимБ... миле вьі- 
писаньїмь маистатомь... ажє мьі и слюбоуємь,.. Кази¬ 
мирові... королеві полскомоу... абьіхомь ми их милости 
верни... бьіли на вєки (Сучава, 1468 ВО II, ЗОЇ). 

З- (з чого) (зробити витяг) виписати (1): и ми казали 
и(мб) тотб листб судови(и) пана ивано(в) вАжєвича пєрє(д) 
нами положити, н онн того листа судового пєрє(д) нами 
и є положили, ии(ж)ли повідили на(м), што(ж) дє(и) тотб 
листб вписа(н) єстб в книги судовий н минуту виписаную 
с тьіхб кни(г) пєрє(д) нами вказивали (Вільна, 1495 ВК). 
ФОРМИ: дієприсл. перед, виписавши (1484 ЯМ); 3 ос. мн. 

теп. зиі \уурі8ашу 1 (1388 2РЬ 103); виписаии 1 (1404 Р 
68); дієприкм. пас. мин. ор. одн. ч. вьіписанммБ (1468 
ВО II, ЗОЇ); наз. одн. с. виписано (1490 Пам.); виписаннсє 
1 (1448 Сові. II, 741); знах. одн. ж. виписаную (1495 ВК); 
наз. мн. ч. игурізапу, виписаии (1388 2РП 108; 1449 АЛМ 
8); род. мн. виписани(х) (1448 Сові. II, 734); предик. пас. 
дієприкм. виписано 4 (1411 Р 77; 1433 Р 121, 124; 1499 
АЛМ 8); виписано 1 (1482 А8 І, 81); виписанно 1 (1434 
Сові. II, 664). 
Див. ще *ВЬІПСАТИ, ЗАПИСАТИ, *ЗАПИСОВАТИ 5, 

*ЗАПИСЬЇВАТИ 1, ИСПИСАТИ, * НАПИСАТИ, *НАПСА- 
ТИ, *ОТПИСАТИ 2, ПИСАТИ, ПОПИСАТИ 2, *ПОПИ- 
СОУВАТИ 2, *ПСАТИ. 

*ВЬІПОВЄДАНЇЄ с. (2) позбавлення прав: о внповєда- 
нїю кого вьіповєдають с права. Запїси оучинєньї длА па- 
но(в) а длА неправідлнвостї прото ми оуставлАємь и запї- 

соуємь колн(ж) которьш члвкб домбнн имаєтьсА (!) имаєть 
право ко дєди(ч)ствЛ што(ж) иньшїи держать а оу три годьі 
н за три мєеєци нє габаєть его жадньїмь правомБ тогдьі мьі 
сказоуємь томоу пєрвомоу заисканиоє (XV ст. ВС 20 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. о виповєданїю 1 (XV ст. ВС 20 зв.); 

о виповіданьи 1 (XV ст. ВС 6 зв.). 
Пор. *ВЬГПОВЄДАТИ. 
•ВЬЇПОВЄДАТИ дієсл. недок. (2) (стп. \^уро>^іабас) 

О внповєдати с права (кого) (2) позбавляти 
права: о вьшовєданію кого виповєдають с права. Запїсьі 
оучинєньї длА пано(в) а длА исправідливостї прото мьі оус¬ 

тавлАємь и запїсоуємь колн(ж) котории члвкб домбнии- 

маєтьсА имаєть право ко дєди(ч)ствЛ што(ж) иньшїи дер¬ 
жать а оу три годьі н за трн мєеєци нє габаєть єго жаднимь 
правомБ тогди ми сказоуємь томоу пєрвомоу заисканиоє 
(XV ст. ВС 20 зв.). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. виповєдають 1 (XV ст. ВС 20 зв.); 

виповідаю(т) 1 (XV ст, РСбзв.), 
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*ВЬІПРАВА ж. (1) придане, виправа: С (!) я па(н) дмнтрь 
порицькии... сознаваю... оузА(л) єсми по своєи жєиЬ... 
(полтораєта коп> широки(х) гро(ш)и чє(с)кои монвтьі а 
по(л)тора(с)та ко(п) виправою (б. м. н., п. 1450 ПИ 
№ 9). 
ФОРМИ: ор. одн. виправою (п. 1450 ПИ № 9). 
! ВИПРАВИТЬ дієсл. док. (4) 1. (кого до кого) (послати) 

вирядити, виправити (2): Прото ми помнєчьі прьіязии и маю¬ 

чи записи прє(д)ковь твоєє мл(с)ти з ншьіми прє(д)ки и 

твоее мл(с)ти з нашьімь отьцемь... послали и виправили 

єсмо нашихь пословь до твоєє мл(с)ти (б. м. н., 1492— 
1493 ПВФЧ); И тими рази ажь богь дасть по(д)ближаємься 
та(м) по(д) оукраинньї к тнмь нашьшь паньствомь и оть- 

тоуль дасть богь вьіправимь и шлємь до тебе ншьі(х) по¬ 
словь и о прьія(з)ни и о мироу (б. м. н., 1495 ПДСВВ). 

2. (що від кого) видобути (2): а такьже коли бьіхомь 
имь жольду нє поплатили и щькодь тогдьі имь поволєва- 
ємь (!) и тьімь што суть с ними нась оупоминати намь лаАти 
нашихь купцєхь брати нашихь людєхь доколи свои 
запись о(т) нихь виправими (Сучава, 1433—1443 
АРМ). 
ФОРМИ: Інф. ! виправить (1433—1443 АРМ); перф. 

1 ос. мн. виправили єсмо (1492—1493 ПВФЧ); май б. 1 ос. 
мн. виправими і (1433—1443 АРМ); виправнмь 1 (1496 
ПДСВВ). 
ВЬІПРОВОДЇТЬ дієсл. док. (1) (кого) вивести, випро- 

вадити: а нє можєть ли тоть староста в иа(с) того о(т)ри- 
ма(т) што ми нє хочємь дати ємоу справи аби сА очисти(л) 
томоу в чомь ємоу виноу дано тогдьі то(т) староста имєє(т) 
его випроводіть до гранїци зємьскоє (XV ст. ВС 38 зв.). 
ФОРМИ: інф. випроводіть (XV ст. ВС 38 зв.). 
'ВЬІПРОСИТИ дієсл. док. (4) (що в кого) випросити: и за 

тимь дей отець того Яцка Вьшторть тьш ихь зємли вьіпро- 
силь за пусто у отца нашого, короля его милости (Вільна, 
1495 РИБ 602); паклибн он в г<о>с(по>д(а>рА великого 
кн(А)зА тоє имьньє випросил на вЬчность, ино А ємоу 
тоє имьньє записиваю вЬчнЬ (Боковичі, 1496 А5 І, 245). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. внпросиль (1495 РИБ 602); 

пперф. З ос. одн. ч. биль... внпросиль (1495 РИБ 602); 
баж.-ум. сп. З ос.одн. ч. паклибн випросил (1496 А5 1,245). 
Див. ще ПРОСИТИ, *ПРАШАТИ, СПРОСИТИ 2, 

ОУПРОСИТИ. 
'ВЬІПСАТИ дієсл. док. (2) (стч. уурзаіі) (на чому) (ви¬ 

класти що в письмовій формі) написати (в чому) : а по лєн- 
ковє животь и дьтє(м) лєньковн(м) тако жь таА села дер¬ 
жати Со вси(м) какь на сємь листу випсано вьчно непо¬ 
рушно (Житомир, 1433 Р 127). 
ФОРМИ: предик. пас. дієприкм. випсано (1433 Р 127). 
Див. ще *ВЬІПИСАТИ, ЗАПИСАТИ, *ЗАПИСОВАТИ 

5, *ЗАПИСЬ1ВАТИ 1, ИСПИСАТИ, * НАПИСАТИ, *НА- 
ПСАТИ 2, 'ОТПИСАТИ 2, ПИСАТИ 1, ПОПИСАТИ 2, 
*ПОПИСОУВАТИ 2, *ПСАТИ. 

*\У УРІІ8Т087УТ V дієсл. док. (1) (що) спустошити: 
А і іоЬо шазга тіїозі (!) пе зтоігуіе, згіо паш і опоіе реге- 
шігуіе \усгупіІо, згіо \уазгу з Бисгапу \та!і Ргузгесі г Сиска 
окоіо Вегезііа, окоіо Катепса \\ье ризїо \усгупі1і а іізгсге 
жзіозіу іу Ргизгапиіи, КоЬгуп... іо чке хууризіозгуїі (Лип- 
нишки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 141). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. шупцяїозгуїі (1433 ЗНТШ 

ЬХХУІ, 141). 
Див. ще 'ПУСТОШИТИ. 
'ВЬІРАЖАТИ дієсл. недок. (1) викладати, формулюва¬ 

ти: Про то Мн Александрь... Княжа Литовское... ведомо 
чинимо... Ижь... права и вольности имь самьімь и потом- 
комь ихь надаемь и позволяемь, яко нижей описано 
такь внражаемь (Луцьк, 1389 РЕА І, 26). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. внражаемь (1389 РЕА 1, 26). 
Див. ще *ВЬ!РАЗИТИ. 

'ВЬІРАЗИТИ дієсл. док. (1) назвати: Аби тогдьі тне 
речи вишь внраженние на вечине часи н веки могь тоть 
листь иашь, виразивши инжей нмеиами светкн при томь 
бьілнхь, оньїмь дали єсмо н печатью Нашою змоцнили 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 
ФОРМИ: дієприсл. перед, виразивши (1389 РЕА І, 27). 
Див. ще 'ВИРАЖАТИ. 
'БЬЇРАХОБАТИ дієсл. док. (і) (що кому) віддати готів¬ 

кою: а што коли А наложю на тоє имє(н)є на чємєри(н) 
дрьжачи Єго в себе, тогдьі вен ти(и) мои наклади має(т) мнь 
игумє(н) пєрєсопницкни ларио(н)... поплатити а дєсА(т) 

ко(п) гро(ш)и приданоую вирахва(т)и (Луцьк, 1490 Пам.). 

ФОРМИ: інф. вирахва(т)и (1490 Пам.). 
'ВВІРВАТИ дієсл. док. (1) вирвати: коли(ж) нєкото- 

рьі(и) ищєпьі са(до)вн во городи боудоуть щиплєньї, а боу- 
доуть викорени, алюбо внрваньї, маєть заставить во ого- 
родь щепи, а вїни шєсть гривень на томь (XV ст. ВС 29 зв.). 
ФОРМИ: майб. пас. З ос. мн, боудоуть... вирвани (XV ст. 

ВС 29 зв.). 
'ВЬІРЄЧИ дієсл. док. (2) (стп. \гуг2ес) (що) (анафему) 

виголосити, проголосити: коли(ж) которнмь свє(т)комь 
боудє(т) вироучєна (!) клАтва тогди то(т) которьш свє(т)кн 
вєдє(т) бє(з) оуразоу жалоби своєя имєєть моць иньшїи 
свє(т)кьі имєновать и вєсгь а нє мо(ж)ть ли иньши(х) свє(т)- 
ко(в) имєнова(т) одно тьш што имь клАтва внрє(ч)на а хо¬ 
чємь аби то(т) которьш клАтвоу вьідаль... аби да(л) раз- 
рєшєнїє тьімь свє(т)комь штобьі правда не била оутїснєна 
(XV ст. ВС 19 зв.— 20). 
ФОРМИ: теп. пас. З ос. одн. ж. вирє(ч)на (XV ст. ВС 

20); майб. пас. З ос. одн. ж. боудє(т) ! внроучєиа (XV ст. 
ВС 19 зв.). 
Див. ще 'ВИРІКАТИ, РЄЧИ 1. 
'ВЬЇРНОСТЬ див. 'В'ЙРНОСТЬ. 
'ВЬІРУЧИТИ дієсл. док. (1) (кого у кого) звільнити, 

вибавити (кого від кого): А ивашко, ень пєтровь, дьди(ч) 
валаскщи па(н) вилчА поручАємь и виручили єсмо оу нашє- 
го господарА... романа (Берестя, 1400 Созі. II, 617—618). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. виручили єсмо (1400 Созі. 

II, 617). 
'ВЬІР'Й КАТИ дієсл. недок. (1) (стп. д^уггекас) (оголо¬ 

шувати рішення) постановляти: И такиж потвєржаєм... 
иж ест било старьш записи алибо завєзанА пригодло би 
св нам оучинити которьш бьілви (!) алибо на потоум могли 
би бити, а противкоу паноу нашємоу кролю... тотьі за¬ 
писи оумарьмо тим то листомь, скажено н оуморєно чн- 
иимь, внрькаючи от сєго часоу на потоум жаднои моди нє 
имьти ани твєрдости (Сучава, 1462 ВБ II, 285). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. вирікаючи (1462 ВБ II, 285). 
Див. ще 'ВЬІРЄЧИ, РЄЧИ 1. 
! ВЬІСА <ВСЄ> див. ВЄСЬ*. 
'ВЬІСВЕТЛИТИ дієсл. док. (1) з’ясувати, вияснити: 

а ...ижє ми доброую (з)авждьі мьли єсмо яко и нинє мамьі 
волю тако яко коро(л) хрєстья(н)<с>кии коу покоєви а коу 
єдноть а справєдливость нашоу внсвєтли(в)ши о(т) ровнос- 
ти нє хочє(м)сА вьіламавати вароуючисА розлиянья <к)ро- 
ви хрєстьяньскои (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: дієприсл. перед, висвєтливши (1447—1492 

ЛКБВ). 
'ВЬЇСЄдЄ і И дієсл. док. (і9) (в о воли) в ьі с є - 

дєт и (1) вибути строк звільнення від повинностей і по¬ 

датків: А три члвк новьіхь во воли нє еєдєли трє(х) годь 
а два внеєдєли (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90); волю (в о - 
л и) в ьі с є д є т и (14), (воли) вьісєдети (1), в н- 
еєдєти волю (1), висєдєти (волю) (2) див. 
ВОЛЯ 6. 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. внсєдє(л) (бл. 1471 ЛКЗ 91); 

З ос. мн. внеєдєли (бл. 1471 ЛКЗ 90, 90 зв., 91, 91 зв.. 
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92 зв.); майб. З ос. мн. виселять (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв., 
■92 зв.); дієприсл. перед. вьісєдє(в) (бл. 1471 ЛКЗ 91). 

*ВЬІСЛАТИ дієсл. док. (6) (кого) відрядити, послати 
(4): пришєдь перед мА васко мошєнчичь и позвала коун- 
драта борсничм о границю... тогдьі коундрать оу(ка)заль 
свою границю... а васко мошєнчичь на той рокь не сталь 
на завитьш а ни людии не вьіслаль тогдьі (Галич, 1401 Р 
65—66); мьі єсмо вьіслали нашєго старосту зоудєчєвско(г) 
па(н) лєнка с паньї на тоую границю (Зудечів, 1430 Р 116); 

(виселити кого звідки) вислати (2): Ино которого єсмо чо- 
ловєка вєдали вь нашой земли, што ємоу добра не хотєль, 
а какь сь нимь мирь взємьшьі, того єсмо тогдьіжь зь земли 
нашоє вьіслали (б. м. н., 1496 ВО II, 405). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. вьіслаль (1401 Р 66); 1 ос. мн. 

єсмо вьіслали, єсмо... вьіслали (1413 Р 83; 1421 Р 95; 1430 
Р 116; 1496 ВО II, 405); 3 ос. мн. вьіслали (1497 АЛРГ 79). 
Див. ще *ВЬ1СЬ1ЛАТИ, ЗОСЛАТИ, ОДОСЛАТИ С^, 

*ОТОСЛАТИ, ПОСЛАТИ 1, ПОСИЛАТИ, *ПРЬІСЬІЛАТИ, 
* СЛАТИ, СЬСЛАТИ, *СЬІЛАТИ. 

*ВЬ1СЛО-УХгЬ ч. (1) (особова назва): и король его ми- 
лссть нашого суда не пересужьіваль, вельль таки его 
милость Мезкиру тую землю держати и увяжчого ему даль 
Вьіслоуха (Вільна, XV ст. РИБ 610). 
ФОРМИ: знах. одн. Вьіслоуха (XV ст. РИБ 610). 
ВВІ СЛУГА ж. (8) земельне володіння, одержане за служ¬ 

бу: Сє А кнзь долголдать долголдатови(ч)... што єсми 

вьіслоужи(л) оу ога и оу велико(г) кнзА витовта г(с)дпД 

своєго даю о(т) своєє вьіслоугьі вьрноє по своєи дши ись 
своєю кнгинєю стмоу николє поустьіньскомоу иониноу 
манастьірю тоую зе(м)лю (Київ, 1427 Р 108); а мєнє... при 
моюи вотнинь при исбаразискои волость... при моюи ви¬ 
слузі имаєть мА єго млсть оставить (Кременець, 1434 Р 
130); а в то ся имьнье не мают вступовати ни дьти мои, 
а ни близьшии мои прирожоньїе, бо то єсть моя вьрная 
вислуга (б. м. н., 1476 АрхЮЗР 8/ІУ,_і54); и за тоую сто 
коп грошей широких продали єсмо Єго Милости дворєц 
наш, вьіслоугоу отца мсєго которнйжє дворєц и зємли 
вислоужил отець мой (Друцьк, 1492 АЗ III, 23); Я князь 
Константьінь Ивановичь Озтрозкій... чиню знакомито... 
штожь... зь вислуги своее, штомь вислужиль на господа¬ 
ря моемь, на великомь Князи Алексаидрь Литовскомь 
имьнье Здетелу, ино сь того имьнья своєго Здетельї запи- 
сальесми... на... церковь... двь копБ грошей (Вільна, 1499 
АСД VI, 2—3). 
ФОРМИ: наз. одн. вислуга (1476 АрхЮЗР 8/IV, 154); 

род. одн. вислоуги (1427 Р 108; 1499 АСД VI, 2); знах. одн. 
вьіслоугоу, вислугу (1446 Р 154; 1451 ДГІПХ: 1476 
АрхЮЗР 8/Г/, 154; 1492 АЗ III, 23); місц. одн. при ви¬ 
слузі (1434 Р 130), 
Див. ще ВИСЛОУЖЄНЇЄ. 
* ВЬІСЛ УЖЄНИ€ див. ВИСЛОУЖЄНЇЄ. 
*ВЬІСЛОУЖЄНЇЄ див. ВИСЛОУЖЄНЇЄ. 
*ВЬ!СЛУЖЄНЬЄ див. ВИСЛОУЖЄНЇЄ. 
* ВЬІСЛ УЖИТИ дієсл. док. (8) (що на кому, у кого) 

(придбати службою) вислужити (що в кого): Сє А кїїзь 

долголдать долголдатови(ч) мл(с)тью бжьєю што єсми 

шслоужи(л) оу бга и оу вєлико(г) кнзА витовта г(с)дрА 
своєго даю о(т) своєє вислоуги вЬрноє по своєи дши... 
стмоу николє поустьіньскомоу иониноу манастьірю тоую 
зє(м)лю (Київ, 1427 Р 108); и дали и потврьдили єсмьі єму 
<оу нашєи) зємли єго правою о(т)нину, на имв бонтєщїи... 
и мьсто о(т) млинь иа брьла(д) що вьіслужи(л) отець єго 
илїАшь бонта, оу родитєль нашєго, оу алєксандра воє- 
во(д)а (Васлуй, 1442 Сові. II, 101); а на той сторони ста- 

Воу в смордвь дворище барановича вьіслоугоу оца єго 
штожь оць єго вислужить на вєлико(м) кнзн внтовтБ и то 

єсмо ємоу дали (Луцьк, 1451 ДГШХ); Я князь Констан- 
тьінь Ивановичь Озтрозкій... чиню знакомито... штожь 
придаль єсми и записаль зь вислуги своее, штомь вьіслу- 
жиль на господари моемь на великомь князи Александрь 
Литовскомь,' имбньє Здетелу, ИНО СЬ ТОГО ИМБНЬЯ своєго 
Здетельї записаль єсми на вьчность на соборную Церковь 
на Пречистую Богоматерь у Вилни... дьь копь грошей 
(Вільна, 1499 АСД VI, 2—3). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. єсмь вьіслоужи(л), єсмь... 

вислоужи(л) 2 (1446 Р 154, 154—155); єсми вислоужи(л) 
1 (1427 Р 108); штомь вьіслужиль і (1499 АСД VI, 2); 
З ос. одн. ч. вислужи(л), вислоужил 2 (1442 Сові. II, 101; 
1492 Л5 III, 23); вислужиль 1 (1451 ДГШХ); дієприкм. 
пас. мин. род. мн. вислужєнихь (1475 А5 І, 72). 

*ВЬ1СЛОУХАНЬЄ с. (1) вислухання, заслухання: Коли 
би сА то дБяло...тогди коли єсмо пчивистє с вами оу кнАзь- 
ствб вєлико(м) бьіли ижбьіхо(м) длА того о(т)сюль пєвньїи 
пани ради кролє(в)ства к на(м) до литвьі призвали били 
коу внслоуханью обьічаєвь доро(г) и посрвдковь которьіми 
оу таковьш тадьінки мьли бьі бьілн почати бьіти (Брест 
Куявськин, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: дав. одн. вислоуханью (1447—1492 ЛКБВ). 
Пор. * БЬіСЛУХАТИ. 
* ВЬІСЛ УХАТИ дієсл. док. (6) (чого, що) (уважно про¬ 

слухати) вислухати, заслухати (що): И ми... тоть запись 
его вислухавши, и иа то єсмо дали Нисану Симьсичу нашь 
листь зь нашою печетью (Краків, 1489 РИБ 432); Я Ва- 
силєн Волчкович из братомь своим Лвомь... вьізнаваєм 
сами на себе сим и<а)шим листомь хто на нєго посмотрить 
або чтучи єго вьіслухат (!)... штож... продали єсмо кн(А)зю 
Костєнтину... Острозскомоу... землю пустовьскую (Став¬ 
ків, 1491 АЗ І, 96—97); и ми тьі(х) прьівилею(в) на обє 
стороне вьіслоухали и сведцьтва пна воєводина а пана юрье- 
ва (Вільна, 1499 ВФ). 
Фи^МИ: перф. 1 ос. мн. вислоухали (1499 ВФ); майб. 

З ос. одн. ! вьіслухат (1491 Л5 І, 96); дієприсл. перед, ви¬ 
слухавши 2 (1489 РИБ 432; 1495 АЛМ 85); вислухавши 
2 (1495 БСКИ; РИБ 620). 
Див. ще * ВЬІСЛУШАТИ, *ВЬІСЛЬШІАТИ, СЛОУХА¬ 

ТИ 1, СЛУШАТИ 1. 
*ВЬІСЛОУХТ> див. *ВЬІСЛО-УХТ>. 
*ВЬ1СЛУШАТИ дієсл. док. (1) (що) (уважно прослухати) 

вислухати, заслухати: и мьі єсмьі єсми (!) вьіслушали листь 
па(и) воитковь што єму писа(н) и оставили єсми воитка 
при сулимовв (Львів, 1412 Р 81). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. єсми єсми (!) вислушали (1412 

Р 81). 
Див. ще * ВЬІСЛ УХАТИ, *ВЬІСЛЬ1ШАТИ, СЛОУХА- 

ТИ 1, СЛУШАТИ 1. 
* ВЬІСЛ ЬІШАТИ дієсл. док. (1) (що) (уважно прослухати) 

вислухати, заслухати: тогдь єсмо вьісльїшали рБчь обою 
зо обоу сторону н прнбкову н воиткову (Львів, 1412 Р 81). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. єсмо висльїшали (1412 Р 81). 
Див. ще * ВЬІСЛ УХАТИ, * ВЬІСЛ УШАТИ, СЛО УХА¬ 

ТИ 1, СЛУШАТИ 1. 
*ВЬІСЛЖЖЄНЇЄ див. ВИСЛОУЖЄНЇЄ. 
ВЬІСОКО присл. (1) високо: а покоул оусхочєт кн(А>зь 

Сємєнь той гребли держати високо, тоє єсть оу єго воли 
(б. м. н., 1475 АЗ І, 71). 
Пор. ВЬІШЄ1, НАИВЬЇШЄ, ПОВЬІШЄ К 
^ВЬІСОКЬІИ прикм. (9) (який має велику відстань 

знизу догори) високий (2): питали єсмо Старихь боярь 
и мужєи старихь што бьіла зємлА о(т)шла о(т) скльнА 
кь блудову оу дєсАтину иио то єсмо опАть привернули кь 
Склнию по високую могилу (Луцьк, 1445 Р 150); а хотарь 
тАмь селомь да є(ст) о(т) вєликьіи друмь... а о(т)толА на 
високий дьль (Сучава, 1446 ПГСПМР); 

високая доуброва (4) (назва діброви у Мол¬ 
давському князівстві): и єщє єсмьі придали имь к томоу 
монастнрєви три села по(д) високою доубровою (Сучава, 



вьісоцько — 222 — 'ВВІХОДИТИ 

1428 Сові. І, 233); и дали єсми ємоу... єщє силиіцє поу(д) 
(біс.— Прим, вид.) мьятинами... и оу вишнїи конєць гра¬ 
бок) на баши где мавєи сиди(т) и по(д) високою добровою 
гдє миклоуигь сиди(т) (Сучава, 1437 Сові. І, 541); висока 
п а с и к а (3) (назва пасіки у Молдавському князівстві): 
того ради и г(с)воми, даємь и потврьждаємь... имєнуємаа 
села на побрать... и сь млино(м) на тєлнцн и висока пасика 
(Сучава, 1443 ДГСПМН); мьі пєтрь воєвода... знаменито 
чини(м)... ожє... дали єсми сє(с) листь на(ш) людє(м)... 
о(т) пасьїки о(т) високои (Побрата, 1448 ДГПР). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. високий (1446 ПГСПМР); наз. 

одн. ж. висока (1443 ДГСПМН); рад. одн. ж. високои 
1 (1448 Д/77Р); ! високою 1 (1446 ПГСПМР); знах. одн. ж. 
високую (1445 Р 150); ор. одн. ж. високою, високою 
(1428 Сові. І, 233; 1437 Сові. І, 541); місц. одн. ж. на 
високои (1429 Сові. І, 269). 
Пор. 'ВЬІШШИИ, НАИВЬІШИИ. 
ВЬІСОЦЬКО с. (2) (назва села у Волинській землі) Ви- 

соцьк: досьталося пану Барсану Аньдрьеви Жоравьникн 
и Висоцько селище и сь тьімь, што к Журавьникомь и кь 
Висоцьку селищу изь вька вєчного тягьло (Звиняче, XV ст. 
АрхЮЗР 8/1V, 193). 
ФОРМИ: наз. одн. Висоцько (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 

193); дав. одн. Висоцьку (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193). 
ВЬЇСТЄРЄГАТИ дієсл. недок. (2) (кого, кого від чого) 

перестерігати, остерігати: и такжє имаємьі єго вистєрє- 
гати о(т) всьхь зли(х) рєчєи (Сучава, 1433 Сові. II, 653); 
слюбоуєм томоу паноу Казимироу кролю... правоу вьроу 
ховати... алибо их всАх противности, котор'іи пришли коу 
нашємоу вьдомоу, маєм оуставично вьістєрєгати (Сучава, 
1462 ВО II, 284). 
ФОРМИ: інф. вистєрєгати (1433 Сові. II, 653; 1462 Вй 

II, 284). 
Див. ще ВЬІСТЄРЄЧИ. 
XV У5ТЕ РЕНАТ 5ІА дієсл. недок. (1) (стп. чуузігге^ас 

бі^, стч. ууБЇгіЬаН зе) (від чого) остерігатися (чого): роз- 
роїііуіе шаіиі; иІіаЬаїі і чуузІегеЬаі зіа (Луцьк, 1388 ЇРЬ 
107). 
ФОРМИ: інФ. щ^егеЬа* зіа (1388 1РІ 107). 
Див. ще 'СТЕРЕНИ СА. 
ВЬІСТЄРЄЧИ дієсл. док. (і) (кого) перестерегти, остерег¬ 

ти: я илїа воєвода... оучинили є(с)ми кь сєи слоужбь... 
паноу владиславоу, кролєвн... слоужбьі... ховати... гдє 
бьі коли того нсного пана нашєго... лихоє оу волотство 
ражено, а любо молвєно и овиїємь мили зь и(х) оусь(х) 
противнн(х) рєчїи которьі бьі коли коу нашєи знаємости 
пришли оуставичнїи обьіслати и вьістєрєчи (Львів, 1436 
Сові. II, 698). 
ФОРМИ: інф. вистєрєчи (1436 Сові. II, 698). 
Див. ще ВЬІСТЄРЄГАТИ. 
*ВЬІСТИЯРНИКЬ див. ВИСТИАРНИКЬ. 
ВЬІСТОЯТИ СА дієсл. док. (1) (про маєток) перейти у 

власність кредитора за давністю користування: Им'Ьнїя 
дьди(ч)но котории(ж) то оу пєнАзА(х) запїсоують нєко- 

тори(х) оу наши(х) сторона(х) дьржано до йі ль(т) а по- 
томьсА вистояло (XV ст. СЯ 41 зв.). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. с. сА вистояло (XV сі.СЯ 41 зв.). 
ВЬІСТОУПИТИ дієсл. док. (12) (з чого) відмовитися, від¬ 

ступитися (від чого) (8): Пришоль перед нас кн<А>зь Ба¬ 
сил єй из братом своимь... а поведали намь, штож оумо- 
вили межи собою о ивачевськии стави... и рукоу дали собь 
с того не виступити, твєрьдо держати (Луцьк, 1463 Л5 
І, 55—56); а єстли А ис тоеи мєньї вистоуплю, а любо 
нєкоторьш по мнь боудоучии... тогдьі А а любо по мнЬ боу- 
доучии, королю двестє роублє(в) заплати(т) (Луцьк, 1467 
СП № 13); а с того дьлоу не вьістоупити з нас никоторомоу... 
бо єсмо тоє подЬлили соб<є> вЬчнє и непороушно, а котрий 
з нас вьістоупить с того дьлоу, тогдь осподарю королю... 
п Атсоть коп (Хвалимичі, 1475 АЗ III, 14); А нинє.... кь до- 

чєри єго прислаль єси отмєтьника грєческого закону, вла¬ 
дику Смолєнского... сь тьімь штоби она виступила зь грє¬ 
ческого закону и приступила би кь римьскому закону 
(б. м. н., 1499 ВО II, 448); 
О з ь доконьчанья виступити (2) див. 

ДОКОНЧАНЬЄ; зь крєстьного (хрєстьного) 
цєлованьА (виступити) (2) див. *КР€СТЬНЬІИ. 
ФОРМИ: інф. вистоупити, виступити (1463 АЗ І, 56; 

1475 АЗ І, 70, 71; АЗ III, 14; 1478 А5 І, 76); перф. З ос. 
одн. ч. виступиль (1498 ВЙ II, 413; 1499 ВО II, 447); майб. 
І ос. одн. вистоуплю (1467 СП № 13; 1490 Пам.); З ос. одн. 
вистоупить (1475 А5 III, 14); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. 
хто-би... вистоупил (1475 АЗ І, 70); 3 ос. одн. ж. штоби.« 
виступила (1499 ВИ II, 448). 
Див. ще *ОТСТУПАТИ, ОТСТОУПИТИ З, ОТСТУПОУ- 

ВАТИ. 
* В ЬІ СУМО ВАТИ дієсл. док. (1) вирахувати, вичислити: 

Продал єсми имєнє... винявши за третию част зо всихь 
имєней моих отчизнихь, вислуженихь и куплених в зємь- 
ли тутошней волинской лєжачихь... внсумовавши што 
болить нє стоит за третию част всих имєней моихь (Воло¬ 
димир, 1475 АЗ І, 72). 
ФОРМИ: дієприсл. перед, висумовавши (1475 А5 І, 72). 
'ВЬІСЧОПЬ ч. (1) (назва урочища у Волинській землі): 

я Любарть Кгедеминовичь... записаль єсми и даль село 
своє Рожисче святому Иоанну Богослову... противь ост- 
ровов нашихь: Переделокь и Струги, Глимеща и Висчопа, 
и Т о по л ного (Луцьк, І 322 АрхЮЗР 1 /VI. 1—2). 
ФОРМИ: род. одн. Висчопа (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
*ВЬ1СЬ1ЛАТИ дієсл. недок. (1) (кого) відряджати, по¬ 

силати: и ми пє(р)во сєго висилали та(м) того межи ними 
смотрьти, ма(р)шалька нашого намБстника ли(д)ского... 
а намьстника дороги(ц)кого (Вільна, 1495 ВМЗД). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. висилали (1495 ВМЗД). 
Див. ще * ВЬІСЛАТИ, ЗОСЛАТИ, ОДОСЛАТИ С'Ь, 

*ОТОСЛАТИ, ПОСЛАТИ 1, ПОСИЛАТИ, 'ПРЬІСЬІЛА¬ 
ТИ, *СЛАТИ, СЬСЛАТИ, *СЬІЛАТИ. 

*ВЬІТЕБСК ч. (1) (назва головного міста у Вітебській 
землі) Вітебськ: помню... хоживали подь княземь вели- 
кимь Витовтомь дяди твоего оть Витебска до Смоленска 
(б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: род. одн. Витебска (п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ВЬІТЕСАТЬІ дієсл. док. (3) (що на чому) вирізати, ви¬ 

тесати: тамь же есмо подле рики згару конєдь (!) усипати 
велили и на граби грань витесати (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 7). 
ФОРМИ: інф. витесати (1430 ГВКЛ 7, 8); перф. 1 ос. 

мн. есмо... витесали (1430 ГВКЛ 8). 
ВЬІТИди*. ВЬІИТИ. 
*ВЬІТОЛТЬ див. ВИТОВГЬ. 
'ВВІХОДИТИ дієсл. недок. (10) І. (із чого, від чого) 

(про дорогу) вести (від чого), виходити (з чого) (8): а хо- 
тарь тАмь сєломь де є(ст)... право на дАль... а о(т) толь... 
на доубь роубвжїє гдє поуть о(т) млини виходить во(н) 
не льса (Сучава, 1446 ПГСПМР); а хотарь... на єди(н) 
боу(к) знамєна(н) що є(ст) бли(з)ко вєликои дороги гдє 
вьходи(т) дорога из лБса... на едноу во(л)хоу знамєнаноу 
о(т)толь потоко(м) долоу до гдє вьходи(т) пото(к) из лЬса 
(Сучава, 1490 ДГСХМ); А хотар томоу еєлоу... оу край 
доуброви... от толь... чєрєс Лихїи поток опАт оу конєць 
поле, гдє вьходит поут от лєса (Сучава, 1491 ВО І, 449). 

2. (з чого) (брати початок — про річку) випливати, 
витікати (3): и дали и потврьдили єсми... нашему монасти¬ 
рю... на Пруть едно озеро... и една грьла, що сь зоветь 
грьла Булхакова, и другая грьла, що виходить изь озера 
долу до мосту (Сучава, 1473 ШКН 164—165); и дали и при- 
ложили єсми... монастироу о(т) нємца болото крива А и озе¬ 
ро... сь грьлою, на имь кишчина, що єсть исвєрха, о(т) 
по(д) конєць писка, о(т) гдє виходить грьла из днистра 
н тєчє(т) долоу (Ясен, 1500 Сові. 3. 230),, 
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ФОРМИ: теп. З ос. одн. вьіходит, вьіходи(т), вьходит, 
вьходи(т) 7 (1484 ВО І, 285; 1488 ДГСПМ; 1490 ДГСХМ; 
1491 ВО 1, 449; 1499 Вй II, 136); виходить 2 (1473 ШКН 
165; 1500 Созі. 5. 230); виходить 1 (1446 ПГСПМР). 

♦ВВІХОДЬ ч. (3) 1. оплата феодалові за право виходу 
з села або переходу до іншого господаря (2): а люди кото- 
рьш осаднт кнАз Михайло и кнАз Костентин... на том имени, 
ино которьги оусхотАт осести оу том имени, тьіи мают дати 
кн(А>зєм их м(и)л<о)сти по копе грошей виходоу (Острог, 
1488 АЗ І, 88); а нєзасєдєльш, коли оусхотя(т) о(т) не(г) 
про(ч) поити, ка(к) в зє(м)ли обьічаи єсть, вьіхо(д) о(т)да(в)- 
ши волно ємоу поити гдь хоче(т) (Луцьк, 1490 Нам.). 

2. данина (1): (а) што межи твоєь зємль суть кнА(ж)ниА 
еолости давали виходь бьлои ордь то намь наше дайте 
(б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: род. одн. виходоу (1488 А5 І, 88); знах. одн. 

виходь, вихо(д) (1392—1393 РФВ 170; 1490 Пам.). 
ВЬІШ див. ВЬІШЄ \ 
ВЬІША ч. (1) (особова назваг молд., слов. вьіше): мьі Стє* 

фан воєвод... чиним знамєнїто... оже приидоша првд на* 
ми... болвре Мьлинь и Вьіша... и дали и отстоупнлн слоу- 
гам нашим Ньгоулови и Татоулови... села... на имь Роу- 
си... и... Рєдьни (Сучава, 1458 ВО І, 20). 
ФОРМИ: наз. одн. Виша (1458 ВО Ґ, 20). 
ВЬІШЄ1, ВЬІШЄЙ, ВЬІШЬШЄ, ВИШЄ, ВЬІШ присл.. 

в. ст. (50) 1. (викладений раніше на письмі) вище, раніше 
(48): и ми панове... слюбуємь... влодиславови, кролєви 
польскому...вьрно служити, а николи сА розділити на вьки 
и с крольвьствомь польскимь, Акоже вишьше писано (Су¬ 
чава, 1393 Созі. II, 607—608); тое вьсе што би имь оурикь 
сь вьсьмь доходомь имь и дьтємь и(х) каж(д)ому своА 
ча(ст), якоже в(ьішє> стоить (Сучава, 1428 Созі. 1, 221); 
Ино я, Степань Куначковнчь Гуща вьішей писаний, за¬ 
писую князю Федору... тую третюю часть отчизньї именія 
моего... якь вь семь моемь листу вишей виписано (Луцьк, 
1449 АЛМ 8); мьі сами с нашимь живото(м) боудє(м) пе¬ 
ре^) его мл(с)тїю, яко вьіше на то(м) листоу проАвлАємь 
(Хотин, 1455 Созі. II, 774—775); Іо Стєфан воєвода... на 
тьіє слюби и прись гьі, що вишє пишем... слюбоуєм поспо- 
лоу и сь сьіном нашим Богданом (Гирлов, 1499 ВО 11, 425). 

2. (в напрямі до верхньої частини чого) вгору, уверх (2): 
яко да оутврь(димь) на(ш) црьковь монастирю о(т) би- 
стрици... на имь ботна и сь оусими озерами... и о(т) черв¬ 
леного кешєнєва до дн(л) загорни, а вишє нистромь и пс- 
ии(ж) и оуси пасикьі (Сучава, 1455 Созі. II, 531); яко да 
оутврьдим црьковь... сь оусими озерами... от Червленого 
Кешєнєва до дил Загорни, и вишє Днистром и пониже 
оуси пасики (Дольний Торг, 1458 ВО І, 8). 
Див. ще З ВЬІШЄ1, ПОВЬІШЄ1. 
Пор. ВЬІСОКО, НАИВЬШіе. 
ВЬІШЄ2, ВЬІШЄЙ прийм. (45) (з род.) 1. (виражає прос¬ 

торові відношення, вказує на місцезнаходження чого) 
вище (43): а хотарь ємоу вьіше страхотьнь гори жє- 
жиею на ворловоую могилоу (б. м. н., бл. 1400 Созі. 
I, 27); а межи тими городи и межи нашєю землею рускою 
то границь будуть вЬчнии... али жь до великои рьки дньст- 
ра вишє села потока (Ланчиця, 1433 Р 125); и є(ст) вино¬ 
град) вьіше нємєцкого города (Дольний Торг, 1443 Созі. 
II, 185); и даємь стомоу монастирю молдавици поеадоу, 
що є(ст) на молдавь, вишє о(т) бани (Сучава, 1453 Созі. 
II, 453); а ми також... єсми дали и потврьдили слоузь 
нашємоу... тотоу сєлищоу за Проутом, гдє бил трьгь Сьра- 
ти, по вишє оустїє Сьрати (Сучава, 1489 ВО І, 373); Пакь 
господство мьі даль сьм имь... привиліе от Александра воє¬ 
воді... на тоти села, що... дмд нашь Алєксандрь воєвода... 
даль три села на Бистрицн, вишє Бакова (Гирлов, 1499 
Вй II, 162); и дали господствоу ми петь сель... три на Бист¬ 
риця, вишє Бакова (Ясси, 1500 ВО II, 173). 

2. (виражає кількісні відношення) більше, понад (1): Оу- 
рд(д)нїци соу(д)и коморники о жало(б) мали(х) которихь 

то поклодаємь (!) о(т) трнцати гнївєнь (!) ажь нїжє не (имє)- 
ють вьньци бра(т) памє(т)но(г) одна два гро(ш)а вище 
три(д)цатї гривень д гро(ш)и (XV ст. СД 43—43 зв.). 

3. (виражає об'єктні відношення, вказує на перевищення 
норми) зверх, крім (чого) (1): Про памєт: Водорацкий ви- 
шєй дани взАл 100 суднов и судно (Вільна, 1496 АЛРГ 
73). 
Див. ще 3 вишє2, ПОВЬІШЄ2. 
♦\УУ5/ЕЛ МЕМЕМУЛ див. ♦ВЬІІЬЄМ'Е НЄНЬІИ. 
ВЬІШЄЙПИСАНЬІЙ див. ВЬІШЄПИСАННЬІИ. 
♦ВЬІШЄМІЇНЄНЬІИ прикм. (5) вищеназваний, вище¬ 

згаданий: Іітузіііі їезто ... і баїі ргачуа і чуоіпобіі... >уу52е} 
тепепоі шезгкаіисгіш чу Іот рапзічуіе пазгот (Луцьк, 
1388 ХРЬ 103); и волен пан вьлєнский кн(А)зь Костєн- 
тинь... тьіе зємли вишє мьнєньїє отдати и продати (Став¬ 
ків, 1491 АЗ 1, 97); и ми... ємоу имьнє н(а)шє... даєм... 
так широко и долго... как же и пєрво того держали тьіи 
вьіше мєн(є)ньін кн(А)жата: кн(А)зь Василєй а кн(А>зь 
АндрЬй (Вільна, 1499 А$ І, 117—118). 
ФОРМИ: дав. одн. ж. ^узге) тепепоі (1388 ХРЬ 103); 

наз. мн. с. вишє мєи<є)нии (1499 АЗ І, 118); наз. мн. ж. 
вишємЬиєнни (1491 АЗ 1, 97); знах. мн. ж. вишє мЬнєньїє 
(1491 .45 І, 97); ор. мн. вишємєиєиими (1499 ГОКІР)- 
ВЬІШЄПИСАННЬІИ, ВЬІШЄПИСАННЇИ, вишєпи- 

САННЇИ, ВИШЄПИСАНЇИ, ВЬІШЄПИСАННЬІ, ВЬІШЄ 
ПИСАНЬ!, ВЬІШЄЙПИСАНиЙ прикм. (1354) (поперед¬ 
ньо зазначений) вищеназваний, вищезгаданий (909): а на 
то оусе и слюбуємь безь льсти и безь хитрости и с тьми 
со оусвми вьішєписаньїми вБчньїи тонь (і) запись твердо 
дєржАти (Сучава, 1393 Созі. II, 607); а хотарь тьмь ви- 
шєписаннимь селомь и селище (м) да є(ст) сь вьсьми ста¬ 
рими хотари куда из вька оуживали (Сучава, 1443 
ПГСММ)\ а коли бихмн то(г) не пополнили и не заплатили 

пан(у) Михайлу на тотьі дни вишєписа(н)ньі(х), а мьі сА 
по(д)даємь ажєбьі оузА(л) оу нашемь имБнии оу Карлов'Ь 
пА(т)дєсАть воловь (Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фо- 
токоп.); И оу том оуставши наш вьрнии пан Моушат двор- 
ник и заплатил он вьси тоти вишєписанньш пиньзи р злат 
татарских оу роуки слоузА нашємоу паноу Щефоулоу 
питарю (Ясси, 1476 ВО І, 208); и тии вси пошлини ему 
есмо отпустили сь того- села паньцерного тихь пошлинь 
вьішей писаньїхь не надобе ему давати (Вільна, 1499 РИБ 
777); па(к) кто сБ покоуси(т) поро ушити того вьішєпнсан- 
наго нашего даанїА и потвьрж(д}єнї.А, таковїи да єсть про- 

клА(т) о(т) га ба (Ясси, 1500 Созі. 5., 231); 
(попередньо з'ясований) вищевикладеннй (445): (а н>а 

булшею крьпости все вьшеписаному вєлАли єсмьі нашєму 
в(Брно>му пану псаию логобєту писати и привБсити нашу 
(пе)чать к семоу листу нашєму (Сучава, 1409 СозЄ 1, 65); 
а на болшее потвєржєнїє вєлбли есми привБсити нашоу 
печать малоую кь семоу листоу нашємоу, але тБмь потвєр- 
жєнїемь потвєржаемь, яко и великою пєчатью до колб 
нмуть сьврьшити наше дБло вишєписанноє (б. м. н., 1415 
Созі. І, 122); а то все вишє писаное слюбоує(м) здержати 

и попо(л)нити при ншои чти и цри хри(с)анскои ВБрБ 
(Снятин, 1454 Р 163); а про лБпшую справедливость и на 
твєрдость вьіше писаних речей и пєчати свои привБсєлн 
(!) есмо к сєму н(а>шому листоу (Луцьк, 1463 АЗ І, 55); 
И курило послаль сА о то(м) до книгь зє(м)ски(х), што(ж) 
в книги та А рє(ч) вьгшє(и) писака А неоувєдена (Вільна, 
1495 БСКИ)\ Ми Гєоргїє архїєпнскопь Соучавскои и земли 
молдавской, Василіе Єпископь Долнби єпискоупіи Рома- 
нова трьга... слюбили есмо... о вьси рьчи вишє писаннїи вь 
вьсАхсловАх,вишєписанномоу наияснБишомоу паноу Яноу 
Олбрахтоу... кролєви полскомоу... непороушєнно дрьжати 
(Гирлов, 1499 ВО II, 425—426); А на болшоую крБпость 
и потврьждєнїє томоу вьсємоу вишєписанномоу, вєльли 
есмьі нашємоу вБрномоу паноу Тьоутоулови логофєтоу 
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писати и нашоу пєчат завісити к семоу листоу нашємоу 
(Ясси, 1500 ВБ II, 176). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. вишєписании 8 (1459 ВБ І, 32; 

1460 БО 1, 41; 1466 ВБ І, 113; 1469 ББ І, 138; 1470 БО 
І, 150; 1473 БО ї, 187; 1474 РГС; 1499 Ви її, 156); вьішє- 
писаиьі 5 (1462 БО І, 54; 1467 Сов/. 8. 69; 1470 ББ І, 141, 
155; 1472 БО 1, 172); вьішєписаннмй, вишєписа(н)ньі(и) 
5 (1471 ДГСМЇІБ; £>/Я«А» 527; 1473 ШКН 165; 1479 
Созі. 8. 98; 1499 БО II, 422); вишєписаннїи, вишєписаннїи 
2 (1499 ББ II, 425, 443); вишєписанїи 1 (1470 ББ І, 153); 
вьішей писаний 1 (1449 АЛМ 8); род. одн. ч., с. вншєпи- 
саниаго, вишєписаииаго, вишєписанна(г), вьішписаина(г), 
ви(ш)писанна(г)? ви(ш)писаинаго, вишєписаньнаго 357 
(1400 БІЯ«А» 433; 1408 Созі. І, 61; 1420 Созі. І, 136; 1434 
ДГСММ; 1448 Созі. II, 324; 1457 ИКР; 1469 ББ 1, 134; 
1479 ББ І, 224; 1484 ББ І, 286; 1500 ББ її, 173 і т. ін.); 
вишєписанаго, вьішєписанаго, вишєпи(с)наго 34 (1400 
Созі. І, 37; 1411 Р 77; 1432 Созі. 1, 338; 1441 Б/Я«А» 477; 
1454 Созі. 11,513; 1466 ББ І, 110; 1479 Созі. 8. 102; 
ПГБСА; 1492 ББ І, 506; 1495 ББ 11,39 і т. ін.); вншєпи- 
санного, вишєписаниого, вьішєписанно(г) 17 (1409 Созі. 
І, 65; 1436 ВАМ 29; 1445 Созі. II, 729; 1447 Созі. II, 289; 
1452 Созі. II, 432; 1456 Созі. II, 582; 1458 Б/Я«А» 513; 
1461 ББ І, 84; 1468 ББ І, 128; 1491 ББ І, 467 і т. ін.); 
вьішеписаиого, вишєписаиого 4 (1414 Созі. І, 111; 1436 
Созі. 1,484; XV ст. НРРГ; 1490 БС 148); вьішєпи(с)ннааго, 
вмшєписаинааго 2 (1444 БЇР<&А» 481; 1448 Созі. II, 342); 
! вьі(ш)писа(н)нго, ! вишєписаниго 2 (1453 Созі. II, 462; 
1467 МіН. Бос. 126); ! вьішписааиаго 1 (1460 Созі. 3. 41); 
! вишеписаино 1 (1468 ББ І, 126); ї вишєписа(н)ио(м) 1 
(1459 Созі. 3. 22); дав. одн. ч.,с. вьлшєписаиномоу, вишєпи- 
саиномоу, ви(ш)писанномоу, вьі(ш)пи(с)ииом(у), вьішьпи- 
санному, вишепи(с)нномоу, вишєписсаииомоу, №у$2еру- 
ваппоти, І вишеписаииом 421 (1411 Созі. 1,95; 1420 Созі. 
І, 136; 1439 Созі. 11,32; 1445 Созі. II, 219; 1454 ПГПММ; 
1467 ББ І, 119; 1479 ББ І, 224; 1483 Созі. Б. 31; 1490 ББ 
І, 388; 1500 ББ II, 176 і т. ін.); вьішєписаномоу, вишєпи- 
саиому, ви(ш)писаиомоу, ви(ш)пи(с)иомоу, вьшєписаному 
52 (1409 Созі. І, 65; 1433 Р 121; 1443 Созі. II, 145; 1456 
Созі. 11,583; 1468 ББ І, 131; 1479 БС 141; 1489 Созі. 3.134; 
1490 ББ І, 404; 1491 ББ І, 467; 1495 ПГБСР і т. ін.); 
вьішей писаному 3 (1442 Созі. II, 717; 1498 ГВКОО); ви- 
шєписанноумоу 2 (1438 Созі. II, 8; 1458 ББ І, 20); вишє- 
писааномоу 1 (1460 Созі. 3. 41); знах. одн. ч. вьішєписани 
(1470 ББ І, 150); ор. одн. ч., с. вмшєписаниьімь, вьішєпи¬ 
саний мь 4 (1415 Созі. І, 122; 1426 ВАМ 22; 1431 Созі. 
1, 317; 1443 Созі. II, 131); вмшєпис<аном'ь> 1 (1436 Сов*. 
I, 444); місц. одн. ч. о вишєписаиномь 1 (1443 Ссзі. II, 
132); наз. одн. с. вишєписаиноє, вишєписаиноє, ви(ш)пи- 
санноє, вишєпи(с)нноє, ! вьшієписаннає 127 (1428 Созі. 1, 
218; 1432 ДГБ/Н\ 1446 Б/Я«А» 485; 1455 Созі. II, 
531; 1464 Созі. 3. 59; 1470 Б!Д«А» 523; 1475 Созі. 
Б. 3; 1480 ББ І, 246; 1495 ВАМ 71; 1500 Созі. 3. 
230 і т. ін.); вишєписаиоє, вишєписаиоє, вн(ш)писаноб 
19 (1449 Созі. II, 392; 1453 Созі. II, 445; 1459 
514; 1463 Созі. 3. 45; 1468 ББ І, 130; 1474 РГС; 
1480 ББ І, 243; 1490 ББ І, 403; 1495 ВБ II, 46; 
1499 АЗ І, 118 і т. ін.); вишєписанио, вьішпи(с)ино 3 (1445 
Созі. II, 219; 1449 Созі. II, 386; 1493 Созі. 3. 176); вко¬ 
лисано 1 (1453 Созі. II, 468); вишєписсааноє 1 (1448 Созі. 
II, 342); ї вишєписаньї 1 (1429 Созі. І, 249); зам. род. ч. 
вишєписаиноє Петра воєводь! 1 (1448 Б/Я № 10а); зам. 
дав. на боулшєю крБпо(ст) все вишєписаиноє вєлбли є(с- 
ми)... привБсити... пєча(т) 1 (1458Б/Я*А» 513); знах. одн. с. 
вишєписаиноє, вишєписаиноє, вьі(ш)писаиноє, жу$ге 
етуруваппоіе 54 (1415 Созі. І, 122; 1435—1436 Созі. І, 
494; 1446 Созі. II, 251; 1457 Созі. 11,811; 1468 ВО II, 
302; 1475 ББ II, 329; 1481 ББ І, 249; 1499 ББ II, 147 
і т. ін.); вьішєписаноє, вишєписаиоє 5 (1448 Б/Я № 10 Ь; 
1454 Р 163; 1457 ВБ 11,257; 1499 ГОК/Р)\ вьішейписаное 

1 (1497 РИБ 683); зам. наз. мн. вьішєписанноє... села... 
да соуть 1 (1500 ББ II, 173); наз. одн. ж. вьшіє(и)писанаА 
1 (1495 БСКИ)\ вмшєписанна, вмшєписанн(а) 2 (1440 
ББАс 1497 ВБ II, 119); род. одн. ж вьішєписаниои 
(1497 ББ її, 99, Ї00); дав. одн. ж. вьшієписаниои, вишєпи- 
еаинои, вишєписа(н)но<и) 10 (1476 ВБ І, 209; 1491 ВБ І, 
473; 1493 ББ II, 27; 1497 ВБ II, 109, 119; Созі. 8. 212; 
1499 ВБ II, 136, 156, 160); ї вишєписанною 2 (1488 БО 
І, 325; 1493 ПГВСЦ)\ вишєписаннБи 1 (1491 ББ І, 464); 
знах. одн. ж. вьішєписаииоую, вишєписанноую, ви(ш)пи- 
са(н)ноую 5 (1425 Созі. її, 422; 1448 Созі, II. 362; 1460 
ВБ І, 41; 1462 ВБ І, 67; 1497 ББ II, 100); вишєписанною 
1 (1491 ББ І, 452); наз. мн. вишєписаннии 1 (1448 ДГПР)\ 
вьішєписаннїи 1 (1499 ББ II, 425); вишєписанїє 1 (1468 ББ 
I, 126); ! вишиписани(х) 1 (1437 Созі. 1, 541); наз. мн. ч. 
вьлшє писаним, вишєписанньї 2 (1443 Созі. II, 128; 1465 
и/Я«А» 518); вишєписаньї І (1440 ББАс 32); вишєписаннїи 
1 (1499 ББ II, 423); наз. мн. с. вишєписаннаа, вмшєписан- 
иаА, вишєписаннаА 6 (1446 Созі. II, 251; 1454 Созі. II, 
517; 1462 ВБ 1, 63, 65; Созі. Б. 11; 1464 ББ І, 85); род. мн. 
вьішєписанньїх, вьішєписанньі(х), вишєписа(н)нм(х) 12 
(1436 БІЯ«А» 469; Созі. І, 473, 476; 1437 Созі. І, 515; 
1438 Созі. II, 26; 1447 Созі. II, 288; 1448 ДГПР; 1464 
Б/Я«А» 517; 1499 ББ II, 154, 156); вишєписанних, вишє- 
писаниих 10 (1438 Созі. II, 15; 1441 ББАс 35; 1442 Созі. 
II, 101; 1458 ВБ 1, 19; 1475 ББ І, 200; 1482 ББ І, 263; 
1490 ББ\,420; 1499БО 11,130,426); вьішеписани(х), вьші- 
шєписаиьіх, вишєпи(с)ньі(х) 4 (1454 Созі. II, 513; 1463 
АЗ І, 55, 56; 1467 СП № ІЗ); вишєписани(х), вишєписаиихь 
З (1454 Созі. II, 508—509; 1458 Созі. II, 815; 1490 Пам.)\ 
вьішєйписаньїх'ь 2 (1492 АЛМ 31; 1499 РИБ 777);^ишєпи- 
саиии 1 (1437 МіН. 203); вишєписа(и)ни 1 (1472 ДГСВМ)\ 
вишєписаннихь 1 (1441 ББАс 37); І вишєпксаниьі(м) 1 
(1438 Созі. II, 7); дав. мн. вишєписаииим, вишєписанним, 
ви(ш)писанни(м) 18 (1470 Б/Я«А» 522; 1475 ББ І, 200, 
1479 Созі. 3. 98; 1488 ББ І, 342; 1490 ББ І, 434; 1491 
Созі. Б. 37; 1493 ББ II, 19; 1495 ББ II, 59; 1497 ВБ II, 
107; 1499 ВБ II, 163 і т. ін.); вишєписаииим, вьішєписаи- 
ньшь, вишєписаниимь, вишєписанним 13 (1434 ДГСММ; 
1435 Созі. II, 691; 1436 £)/Я«Л» 469; 1443 ПГСММ\ 1446 
ПГСПМР; 1448 Созі. II, 314; 1473 ШКН\ 1490 ББ І, 
392; 1495 ПГБСР\ 1499 ВБ II, 167 і т. ін.); вишєписаним, 
вишєписаним'ь, вишєписаиимь 4 (1443 ВАМ 41; 1480 ВБ 
I, 239; 1488 ББ І, 356; 1490 ББ І, 404); вишєписани(м), 
вишєписаним 2 (1453 Созі. II, 766; 1495 ББ II, 249); 1 ви- 
шєписани(х) (1437 Созі. 1, 541); знах. мн.ч. вишєписаииїи, 
вишєписаннїи 36 (1484 ББ І, 276; 1487 ВБ 1, 291; 1488 
ББ І, 317; 1490 ББ І, 400; 1491 ББ 1, 449; 1492 ББ І, 506; 
1493 ПГБСП; 1494 ББ II, 32; 1497 Созі. 3. 223; 1500 ББ 
II, 175 і т. ін.); вишєписаннии, вишєписаинии 12 (1467 
ББ І, 122; 1476 ВБ І, 208; 1481 ББ І, 248; 1487 ВБ І, ЗО; 
1488 ВБ І, 354; 1495 Созі. 3. 193; 1497 ББ II, 98, 102; 
Созі. 3. 208; 1499 ББ II, 147, 154, 168); вишєписанїи, ви¬ 
шєписанїи 13 (1483 ББ І, 269; 1484 ВБ І, 285; 1486 ББ І, 
289; 1488 ДГСБМЩ; 1490 ББ І, 396; 1491 ББ І, 456; 
1494 ББ II, 38; 1495 ВБ II, 55 і т. ін.); вишєписании 2 
(1466 П/Р«Л» 519; 1483 Созі. 3. 121); вишєписанних, 
вишєписанних 4 (1475 ББ І, 206; 1482 ВБ І, 262; 1493 
Созі. 5. 176; 1500 Созі. 3. 234); вишєписаниихь, ви(ш)пи- 
сании(х) 2 (1453 Созі. II, 466; 1459—1460 ЗНТШ, СІЛ II, 
фотокоп.); вишєписаннх 2 (1480 ВБ І, 244; 1482 ББ І, 
260); вишєписаини, вишєписании 3 (1478 ББ І, 219; 1479 
ББ І, 221; 1490 ББ І, 397); вишєписани 2 (1487 ББ І, 297; 
1490 ВБ І, 387); вишєписани 1 (1462 ВБ І, 52); знах. мн. ж. 
вишєписаннїи, вишєписаннїи 3 (1495 ББ II, 92; 1499 ВБ 
II, 419, 425—426); вишєписании 1 (1453 Созі. II, 766); 
вишєписани 1 (1453 Созі. II, 766); знах. мн. с. вишєпи- 
саиїи, вишєписанїи 2 (1493 Созі. Б. 45; 1499 ББ II, 163); 
вишєписаннїи, вишєписа(н)нїи 2 (1491 Созі. Б. 37; 1500 
ББ II, 173); вишєписаннии 1 (1499 ВБ II, 154); вишєипн- 
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санми 1 (1499 РИБ 777); вьшієписаньї 1 (1447 Сові. II, 273); 
вьішєписаина, вишєписанна 3 (1459 Вй 1, 32; 1462 ВО 
I, 67); вьішєписаннаа, вишєписаннаа 3 (1447 Собі. II, 273; 
1462 БО 1, 67; 1472 0//?«Л» 528); вьішєписанньіх,вь;шєпи- 
санньі(х), вьішєп(иса)нньі(х) 3 (1436 Сові. І, 455; 1447 
Сові. II, 288; 1490 ВИ 1, 392); вишєписанииє 1 (1441 ОВЛс 
37); вьішенписаиьіе 1 (1497 РИБ 683); ор. мн. вьішєпи- 
санньїми (1393 Сові. II, 607); місц. мн. оу вм(ш)писаньі(х), 
вишєписаньїх 2 (1449 Сові. II, 391; 1457 ВО І, 4); оу ви- 
шєписани(х) 1 (1490 ОС 148); на вьішєписанних 1 (1490 
ВО 1, 392); на вьішєписанних 1 (1492 Сові. 8. 162). 
Див. ще *ВЄРХОУВЬІПИСАНЬІИ, *ВЄРХОУОПИСА- 

НЬІИ, *ВЄРХУПИСАНЬІИ, *В€РХУПСАНЇИ, *ЗВЄРХУ- 
ВЬІПИСАНЬІИ, *НАВЄРХПИСАННЬІИ, *НАПР'ЙДЬВЬІ- 
ПИСАНЇИ, *ПЕРВЕИВЬІПИСАННЬ1И, *ПЕРВЕЙПИСА- 
НЬІИ, *ПЄРВОВЬІПИСАНЬІИ, *ПЄРВОИНАПИСАНЬІИ, 
*ПЕРВОНАПИСАНЬ1И, *П€РВОПИСАНЬІИ, *П€РВ'6И- 
НАПИСАНЬІИ, *ПЕРЕДЬПИСАНЬІИ, *ПРЄДЬПИСА- 
НЬІИ, *ПР'ЙЖ€НАПИСАНЬІИ, *СВЄРХАВЬІПИСАНЬІИ, 
*УВЄРХУВЬІПИСАНЬІИ. 
ВЬІШЄРЄЧЄННЇИ, ВИШЄРЄЧЄННЇИ прикм. (8) ви¬ 

щеназваний, вищезгаданий: ми Стєфань воєвода... чинимь 
знаменито... ожє... дали єсми монастирю о(т) молдавицн 
двб чєлБди диганскьіи... и ни єдииь о(т) наши(х) рАдда при¬ 
муса кь тбмь вьшієписанньїмь циганомь да не имаєть та- 
КОЖДЄ И КЬ ДБТЄМЬ и(х) И К'Ь вьсєму плємєню и(х), що из 
тв(х) двб вьішєрє(ч)нньі(х) ЧЄЛБДЄ(х) вьіидєть (Дорогуня, 
1434 ДГСММ); И також жадного нєпрїятєлБ нашєго, ко- 
торїи колвє нєпрїятел наш хотАл бьі назвати сб господа¬ 
рем нашєн зємлн молдавскои, и оупадноул бьі оу кролБ 
єго милости... а вьішєрєчєннїи крал и братїя єго милости... 
не имают таковаго чловБка прїимити (Гирлов, 1499 БО II, 
420); Ино мьі впамата(в)ши (!) єго к на(м) вврную слоуж- 
боу з ласки нашоє тоє село вьішєрєчєнноє сомино... дали 
єсмо ивашкоу роусиновичоу (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. вьішєрєчєннїи, вишєрєчєннїи (1499 

ВО II, 419, 420); дав. одн. с. виш(є)рєчєномоу (1493 ВО 
II, 6); знах. одн. с. вишєрєчєиноє, (вьішє)рєчєнноє (1478 
ВО І, 219; 1499 ГОКІР); род. мн. вишєрє(ч)нии(х) (1434 
ДГСММ); дав. мн. вьішєрєчєньі(м) (2-а пол. XV ст. СПС); 
ор. мн. вьішєрєчє(н)ньіми (1481 ГПМ). 
Див. ще *НАПЄР€ДРЄЧ€НЬІИ, *НАПРЄДЬРЄЧЄНЬІИ, 

*П€РВОРЄЧЄНЬІИ, *ПЄРЄДЬРЄЧЄНЬІИ, ПРЄДРЄЧЄ- 
НЇИ, *ПРЄЖЄРЄЧЄНЬІИ, ПРЄРЄЧЄНЬІИ, *ПРОРЄЧЄ- 
НЬІИ. 

! ВЬІШИПИСАНЬІХ див. ВЬІШЄПИСАННЬІИ. 
*ВЬІШИТИ дієсл. док. (1) (що) вишити: княнни (!) олена 

вишила сии вздоухь великомоу архистратигоу михаилоу 
(б. м. н., 1466 ОБРИ 128). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. вьішила (1466 ОБРИ 128). 
*ВЬІШНЄВЄЦТ> ч. (9) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): понєжє оу мислили єсмьі добро(ю на>шєю мис- 
лїю... и дали єсми жонБ нашєи кнА<гини> марєньї мона- 
стирь иа вьішнєвц'Ь (Сучава, 1429 Сові. І, 248); а хотарь 
той паснци: почєнши из долоу гдє оупад(а)єть Моловатєць 
оу Вишнивєць, та гори Вишнивцем до верха, и полБни 
по верха Вишнивца вьси до хотарБ кнБгннина (Сучава, 
1470 ВО І, 148). 
ФОРМИ: род. одн. вишиивца 2 (1470 ВО 1, 148: 0/7?«Л» 

522); вьшінєвца 1 (1429 Сові. І, 248); дає. одн. вишнивду 
(1470 0//?«Л» 522); знах. одн. вьішнєвєць 1 (1429 Сові. 1. 
248); вишнивєць 1 (1470 ВО 1, 148); ор. одн. вишнєвцємь 
1 (1429 Со5*. І, 248); Вишнивдєм 1 (1470 ВО 1, 148); місц. 
одн. на вьшінєвца (1429 Сові. І, 248). 

*ВЬ1ШНЄВТ>ч. (1) (назва міста у Белзькій землі) Виш- 
нів: мьі алєксандрь воєвода... знаменито чнни(м)... ожь 
єсмо просили... пано(в) ра(дї) кролєвскои, то є(ст)... 
по(д)столи лвовскьі, пана штнбора изь вьіш(н)єва, ... и 
иньш панове русци, ижє ми слюбуємь и слюби(л) єсми слу¬ 
жити королю єго мл(с)ти (Банилів, 1455 С05/. 11, 769). 

ФОРМИ: род. одн. вмш(н)єва (1455 Сові. II, 769). 
ВЬШІНИВЄЦЬ ч. (1) (назва села на Буковині): тБм мьі 

видбвшє є(г) правою и вБрною слоужбою до нас... дали... 
єсми єму... села на имб шизкоуци... и вьшінивєць (Суча¬ 
ва, 1456 Сові. II, 577). 
ФОРМИ: наз. одн. вишнивєць (1456 Сові. II, 577). 
ВЬІШНІИ прикм. (51) 1. верхній, горішній (47): тБмь 

мьі... дали єсми емоу... ещє сили ще поу(д) мьятинами где 
роужи(ч) сиди(т)... и оу вишніи конєць грабо(в) на баши 
где мавеи сиди(т) (Сучава, 1437 Сові. 1, 541); коли кн(А>- 
зю Семену спустити вьішній ставь, а в тотжє час кн(А>зю 
Василью спустити свой ставь нижнїи (Луцьк, 1463 А8 
І, 55); а хо(та(р)> томоу о(т) половини половина село, о(т) 
рьшкани, ви(ш)наа ча(ст), да є(ст) о(т) половини полови¬ 
на, о(т) оусє(г) хотарь (Сучава, 1500 Сові. 5. 234). 

2. (про бога) Всевишній (1): а кто не сьдєржить нангь 
запись, тоть да єсть проклАть (в ориг. покрАть.— Прим, 
вид.) от вьішнаго бога (Коломия, 1448 Сові. II, 306). 

3. вищевказаний, вищенаведений (1): А... корол его ми- 
лость и Короуна абьі нам полнили и здержали, подлоуг 
слюбов и записов... што их проДвлАємьоу вишиєм писме- 
ни (Сучава, 1462 ВО II, 292); 

<^> вишняя доуброва (1) (назва діброви у Мол¬ 
давському князівстві): а хотарь ємоу є(ст)... горБ до моста... 
о(т) того моста прости...на край вишнеи доубровоу (б. м. н., 
1400 0//?«Л» 433); вишніи моятини (1) (назва 
місцевості у Молдавському князівстві): и дали єсмн ємоу... 
єщє... оу вишніи мояти(н) села що кнБгинина била (Суча¬ 
ва, 1437 Сові. 1, 541). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. вьшінін, вьшінии 3 (1446 ПГСПМР; 

1480 ВО 1, 243); род. одн. ч. вьішиаго (1448 Соз^. II, 306); 
дав. одн. ч. вишнємоу (1475 ВО 1, 206); знах. одн. ч. вишніи 
4 (1437 Сові. 1, 541; 1475 ВО І, 206); вьшінін 2 (1463 А8 
I, 55; 1489 ВО І, 373); .шор одя. с. оу вмшнєм (1462 ВО II, 
292); наз. одн. ж. вишньА 11 (1490 ВО 1, 432; 1494 ВО II, 
38; 1495 ВО 11. 41, 74, 77, 78; 1497 ВО II, 109; Сові. 8. 
212); вишньа, ви(ш)нБа 3 (1495 ВО II, 43," 1497 Сові. 8. 
209; 1500 С05/. 5. 234); вишнаа, ви(ш)иаа 2 (1500 Сові. 5. 
234); вишнєА 2 (1491 ВО І, 472); вишнаА 2 (1467 ВО І, 
121; 1483 ВО І, 274); вмшньа 2 (1469 ВО І, 134; 1497 ВО 
II, 119); вишнАа 1 (1497 ВО II, 119); вишнє(а> 1 (1488 
Сові. 5. 127); вьішнБА 1 (1495 ВО 11,74); вБшн'БАі (1490 
ВО І, 432); род. одн. ж. вишнои 3 (1494 ВО II, 38; 1495 
ВО 11,78; 1497 ВО II, 119); вишнеи 1 (1400 0/Д«Л» 433); 
вишнои 1 (1497 Сові. 8. 212); вишнеи 1 (1465 ВО І, 88); 
вишини 1 (1491 ВО І, 472); знах. одн. ж. вьішноую 2 
(1487 ВО І, 302; 1488 ВО І, 354); вишнію, вишиию 2 
(1473 ШКН 165); вишнїє 1 (1491 ВО І, 473); род. мн. 
вишиих (1499 ВО II, 147); знах. мн. вишиіи (1475 ВО І, 
206). 
Див. ще ВИШНЇИ ЖИКОВ, *ВИШНЇИ ЛОУГЬ, 

КОБ'ЬЛЇЄИ ВИШНЬІИ. 
*ВЬШІН'йВгйЦКИИ прикм. (1): А мнБ кн<А>зю Михай¬ 

лу Васильєвич(у) Избаразкому достал сА город ВишнБ- 
вєць... и з мьітомь вьішнбвБцким (Вишневець, 1482 А5 
І, 81). 
ФОРМИ: ор. одн. с. вишнБвЬцким (1482 Л5 І, 81). 
Див. ще *ВИШН€ВСКИИ. 
Пор. ВИШНЄВЄЦЬ. 
*вьішня1 ж. (2) (назва річки у Подільській зем¬ 

лі): тамь же одь той могили у гору рички Вишни, где 
пришлисмо... засталисмо пана Данила (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: род. одн. Вмшни (1430 ГВКЛ 8); знах. одн. 

Вишню (1430 ГВКЛ 8). 
*ВЬ1ШНЯ 2 ж. (1) (назва міста у Львівській землі) Су¬ 

дова Вишня: а писань листь оу вьішни (Вишня, 1393 Р 52). 
ФОРМИ: місц. одн. оу вишни (1393 Р 52). 
*ВЬ1ШПИСАННЬ1И див. ВЬІШЄПИСАННЬІИ. 
*ВЬШШІЄПИСАНЬ1И див. ВЬІШЄПИСАННЬІИ. 
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* ВЬІШШИИ прикм. в. ст. (4) 1. (більший за значенням) 
виший (2): про то мьї сказоуємь ажь которьін соу(д)я ко(г) 

не исправедливо осоуди(т) нєбоячисА бга то(т) имєє(т) на 
вьішьшєє право о(т)озвать имееть ємоу первое о(т)ложи(т) 
три гривни а коли(ж) соу(д)ю перемо(ж)мь вьішшимь пра- 
вомь маеть емоу вБрноуть за сА три гривни за соромотоу 

из виною еі (XV ст, ВС 33 зв.), 
2. (у часовому відношенні) давніший (1): аби тое што 

к ва(м) писали безо льсти писали. Бо ровньїми таковнми 
хитростАми а льстАми през мистра и законь льть вьшіь- 
ши(х) проминоулн(х) частокро(т) обольїдонисми (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); 
0 вьішшии гєтман(І) великий гетьман: мьї Олек¬ 

сандра божєю милостью великий кн(А>зь литовский... 
чинимь знаменито... иж вбачивши вБрньш служби и шлА- 
хоткє врожекого кк(А>жати Костектина Ивановича Ост- 
розского вьішшого гетмана великого кн(А>зьства литов- 
ского... ємоу имБнє н<а>шє нмєнємь ЗвАгол... дали єсмо 
ласкаве (Вільна, 1499 АЗ І, 117). 
ФОРМИ: род. одн. ч. вишшого (1499 А5 І, 117); знах. 

одн. с. вьішьшєє (XV ст. ВС 33 зв.); ор. одн. с. вьішшимь 

(XV ст. ВС 33 зв.); род. мн. вьішьши(х) (1447—1492 ЛКБВ). 
Пор. * ВЬІСОКЬІИ, НАИВЬІШИИ. 
*ВЬІШЬ ВЬІРАЖЕННЬШ прикм. (1) виїдевикладений, 

виїдесформульований: Аби тогди тьіе речи вьшгь внражен- 
ние на вечние часи и веки могь тогь листь Нашь (? — 
Прим, вид.), виразивши нижей именами светки при томь 
бнлнхь, оньгмь дали есмо и печатью Нашою змоцнили 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 
ФОРМИ: знах. мн. ж. вьішь вмражеиньїе (1389 РЕА 

1, 27). 
ВЬІШЬКОВО с. (2) (назва села у Берестейській землі) 

Вишків: Што перьво сего жаловаль намь подскарбій нашь 
дворннй... на земянь Дорогицькихь... аби они земли его 
забрали... на имя Вишьково а Мукободьі (Краків, 1489 
РИБ 432—433). 
ФОРМИ: наз. одн. Вишьково (1489 РИБ 433); знах. одн. 

Вишьково (1489 РИБ 433). 
*ВЬІШЬШИИ див. * ВЬІШШИИ. 
*ВЬ1ШЬПИСАННЬ1И див. ВЬІШЄПИСАННЬІИ. 
ВЬІШЬШЄ див. ВЬІШЄ1. 
*ВЬІШЬШИИ див. * ВЬІШШИИ. 
*ВЬІ'йЗДИТИ дієсл. док. (1) об’їздивши якусь терито¬ 

рію, визначити межі землеволодіння: исталосА при дер¬ 
жань пана отьі старости рускоь злЬ (!) ожє купиль пань 
вАтславь дмитровьскии дворище ись зємєю (!).., А вньз- 
диль ту землю ходорь чєолчи(ч) (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. виБздиль (1370 Р 18). 
Див. ще *ЗАГЬХАТИ, ОБЬИХАТИ, *ОБЬ^ЗДИТИ, 

ОТЄХАТИ, *Р03ЕЖЧАТИ, РОЗЬ'ЬХАТИ, ’^ОУ'ЬХАТИ. 
* ВВІПХАТИ див. ВЬІЄХАТИ. 
*ВЬІАТИ дієсл. док. (1) (у формі дієприслівника, у знач. 

прийменника) (що) за винятком (чого), виключаючи (що): 
знамєнитосто чинимьі... ижє ми романь воєвода молдавь- 
скии... слюбили есми н слюбуємь... владиславови из бо- 
жеєі мл(с)ти королеви польскому... на его оусь нєприА- 
тель помагати, ни одного не воимуючи подлугь чти и нашєі 
правди, вьіАвьши землю пруськую и литовьскую (Сучава, 
1393 Сові. II, 607). 
ФОРМИ: дієприсл. перед. вмАвьши (1393 Сові. II, 607). 
Див. ще *ВЬІИМАТИ З, *ВЬІИМОВАТИ 2, *ВЬІНИ- 

МАТИ 4, ВЬІН'БТИ 2. 
ВЬ див. ВТЬ. 
*ВЬЗЛЮБЛ€ННЬ1И див. ВЬЗЛЮБЛЄНЬІ. 
*ВЬЗНАТИдив. *ВЬІЗНАТИ. 
* ВЬТОРОКЬ ч. (3) вівторок: а писань... нндикта 5 

вь втокь (!) (Київ, 1398 ДГПМ); писань лнеть оу галичи 

(Втрк) на вилью о ушесть А евдтого дха (Галич, 1404 Р 68); 

про тожь ми иляшь воєвода и господарь зЬмль мольдавь- 
скихь знаменито чинимо... како... рожложивьшн щкодн... 
пану владисла(в)... кролєви... а особно... коломьі(и)скимь и 
снятиньскнмь волостямьпрєзьвєлєможно(г) александра воє¬ 
воду... безь вини, оучинєньїь, которихь щкодь оу голду, 
тоуто, во лвови, во вьторокь блишьш... королю полекому... 
оучинєно(г) ... дароуємн а ворочаєми ж (Львів, 1436 Сові. 
II, 706). 
ФОРМИ: знах. одн. ! втокь, ! Втрк 2 (1398 ДГПМ; 1404 

Р 68); вьторокь 1 (1436 Сові. II, 706). 
Див, ще *\УТНОКЕК, *ВТОРНИКЬ. 
*В'ЬДАНИЄ с. (15) 0 б е з в ь д а н и А (3) без ві¬ 

дома: Іпо и гарізасЬ Д\^а52усЬ і пазгусЬ, згіог и^азгоі 
тіІоБІі а Ьег пазгеЬо шегіапііа пеззуїаіу зіа зо кпіагіет 
ЗгичігукЬауІот, апі розіочу к пети &\аї (Липнишки, 1433 
ЗНТШ ^XXVI, 140); И такожь без вьданиА и без ради и 
наоуки пана нашєго королА его милости и Короунн ни¬ 
цого не имаємь починати (Сучава, 1468 ВО 11, 302); А та¬ 
кож ни с ким не имаемо ни жаднои валки починати, ани 
покои оусмотрити, ни оуєднати сь без виданїА кроль его 
милости (Коломия, 1485 вЬ II, 372); не вьданьємь 
(2) з відома, за згодою: а при томь при всЬмь оставлАємь 
его... на вьки вькомь нєпороухомо никимь ис нашимь 
вьданьємь (Краків, 1394 Р 54); про тожь ми иляшь воєво¬ 
да... знаменито чинимо... како... землю шєпиньскоую... 
даваємн, дароуємн а ворочаєми ж нашихь пановь и боя- 
ровь вьданєїмь (!) (Львів, 1436 Сові. II, 706); на вЬ- 
данїє (1) з відома: а тия села дадошє прь(д) нами и на 
наше вь данїє... да боудоуть манастироу (Сігет, 1404 ГМ); 
свьданьА (4) з відома: колижь... илїашь воєвода... 
пану владиславови, кролю по(л)скомоу... голдь вьірности... 
оучини(л)... ми такоже... одною волею испльного виданїа 
оуси(х) на(с) обицоуємь и слюбоуемь... тоть истиннни 
голдь... королеви полекомоу... ховати (Львів, 1436 Сові. 
II, 701—702); а с певного вьданья нашєго никдн межи 
радою кролє(в)ства нашєго такова рьчь не била гадана 
ани тьжь скончана (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); 
гдьі(ж) пєрєчєньш (!) вєлможнни пєтрь воево(д)... паноу 
казимировь... королеви полском(у)... с певного нашє(г) 
вЬданьА... коу чистои вЬрности... записа(л) сА и обовА- 
заль, про тожь мьї... слюбоуемь... слюбьі... держати (Хо¬ 
тин, 1448 Сові. її, 737—738); давати вБданїє 
(3) див. ДАВАТИ; дати вьданиє (2) див. ДАТИ. 
ФОРМИ: род. одн. вБданья, в Б дайьА 3 (1447—1492 

ЛКБВ; 1448 Сові. II, 738); виданїа, виданїА 2 (1436 Сові. 
II, 701; 1485 ВО її, 372); ич:с1апііа 1 (1433 ЗНТШ ^XXV1, 
140); вБданиА 1 (1468 ВО II, 302); знах. одн. виданїє З 
(1434 Сові. II, 675; 1435 Сові. її, 682; 1485 ВО II, 372); 
вБданиє, вЬданїє 2 (1392—1393 РФВ 170; 1404 ГМ); вєда- 
нїє 1 (1481 ВО II, 358); ор. одн. вЬданьємь 1 (1394 Р 54); 
! вЬданєїмь 1 (1436 Сові. II, 706). 
Пор. В'ЬДАТИ 1 1. 
ВИДАТИ1, ВЄДАТИ, ВИДАТИ дієсл. недок. (65) 1. (ко¬ 

го, що, о чім) знати (кого, що, про що) (45): Вьдаи то каж- 

ДЬІИ члвкь кто на тни листь посмотрить ОЖЄ Я КНАЗЬ Єоу- 
нутии и Кистютии... чинимьі мирь твердни ис королемь 
казимиромь польскьмь (б. м. н., 1352 Р 5); тако есмо... 
вьіБхали и зємАни самборьскнми и старьци што жь о томь 
добре вБдають (Погоничі. 1422 Р 97); Мл(с)тию божию 

мн вєликьш кнзь швитригайло... чинимь знаменито симь 
наши(м) листомь комуждо потребизна его вьдати ижє... 
даємь и записуємь пану чуси имБнья оу луцкомь повБтє 
(Луцьк, 1434 Р 128); Мьї питали по чомоу вьі свєдоми, 
штобьі то било пани Василевое Копачєвича, они поведали: 
Вєдаєм гораздо, коли дєржал Слоням пан Копач (Луко* 
ниця, 1478 >15 III, 17); А далей Борись на князя Костян¬ 
тина передь нами рекь: вьдаю бо я ещо на тебе и иньїхь 
рБчей много, але какь того чась будеть, тогди буду мовити 
(Вільна, 1495 АЛМ 83—84); Ино которого есмо чоловєка 
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вєдали вь нашой земли, што ємоу добра нєхотєль, а какь 
сь нимь мирь взємьши, того єсмо тогдьі жь зь земли на- 
шоє и вьіслали (б. м. н., 1496 ВО II, 405); Чинимь знаме¬ 
нито симь нашимь листомь... кому того потребь будеть 
відати (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58); 
ведати дати (до кого о чім) (1), д а т и в£ дати 

(кому) (1) повідомити (кого про що), довести до відома: 
(кого): и естли похочєтє ... ми(р) и запись к намь вдє- 
лати намь г(с)дрь нашь вєлє(л) до себе о томь ведати дати 
(б. м. н., 1496 ПДВКА 61); А також мьі, Стєфан воєвода, 
до тото часоу коли оусльїшим о ихани тоурецком на земли 
...кроулєв оугрьскаго и полскаго... тогди им обом кра- 
лєм н братїям их имаєм дати відати ©указати, како мочи 
моум маиборзо (Гирлов, 1499 ВО II, 423); давати 
в £ д а т и (17) див. ДАВАТИ; чинити ведати (1) 
див. ЧИНИТИ 2. 

2. (ідо) (дізнатися) розвідати, вивідати (1): И тіжь 
како велико вєсєлиласА єсть рада кролє(в)ства коли черєс 
посрідокь вашь то(т) то мистрь о тии тадьінки нашоу 
оусхотіль відати волю (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ). 
ФОРМИ: інф. відати 23 (1410 АкВАК XI, 5; 1433 Р 

118; 1444 АЗ 1, 39; 1449 АЛМ 8; 1451 АрхЮЗР 8/IV, 16; 
1459 Р 171; 1466 АЗ І, 62; 1487 АЗ І, 87; 1494 АЛМ 54; 
1500 АЛМ вип. 2, 58 і т. ін.); ведати, уесіаіі 15 (1388 2РБ 
103; 1430 АрхЮЗР 8/IV, 7; 1437 А5 1, 33; 1446 АЗ 111, 5; 
1451 А5 І, 44; 1452 АрхЮЗР 8/IV, 60; 1487 АЗ І, 85; 1493 
АЛРГ 55; 1496 ПДВКА 61; 1498 АрхЮЗР 8/IV 141 і т. їй.); 
віда(т) 2 (1447—1492 ЛКНКВ; 1499 ГОКІР); ^ісіаіу 
1 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); теп. 1 ос. одн. відаю 1 (1495 
АЛМ 83); вєдаю 1 (1484 ЯМ); 2 ос. одн. відаешь 1 (1495 
АЛМ 84); відаешь 1 (1495 АЛМ 84); вєдаєшь 1 (1484 ЯМ); 
З ос. одн. відаеть (1459 АрхЮЗР 8/ IV, 18); 1 ос. мн. 
вєдаєм, ведаемь 3 (1430 ГВКЛ 7; 1478 А5 III, 17); відаюмь 
І (1448 Сові. II, 738); 2 ос. мн. вєдаете, ^есіаіеіе (1433 
ЗНТШ ЬХХУІ, 139; 1484 ЯМ); З ос. мн. відають 1 (1422 
Р 97); вєдаю(т) 1 (XV ст. ВС 24 зв.); перф. З ос. одн. ч. вє- 
да(л), ^есіаі (1388 1РЕ 104; XV ст. ВС 23 зв., 27); І ос. мн. 
єсмо... вєдали (1496 ВО II, 405); 3 ос. мн. вєдали (XV ст. 
ВС 14 зв.); майб. 1 ос. одн. боудоу ведати (1484 ЯМ); 
1 ос. мн. боудємо... видати (1485 ВО II, 372); баж.-ум. 
сп. 2 ос. мн. абьі відали (1392—1393 РФВ 170); нак. сп. 
2 ос. одн. відай (1352 Р 5); дієприсл. одноч. відаючи (XV ст. 
СГЧА). 
Лив, ще *ВЬЗВ'*ДАТИ, *ОУЗЬВЄДАТИ. 
*ВИДАТИ 2 дієсл. док. (2) бачити, видати: Мартинь жало- 

ва(л) на микоулоу колї ора(л) своє полА тогди оупоустїль 
мошьноу а в неи три ско(т)ци микоула сеючи тое полА и на- 
шоль тоую мошноу с тьіми гро(ш)ми, марти (!) оупомина(л) 
аби емоу вєрноуль а о(н) то(г) прєль мьі сказоуемь микЖлє 
самомоу о(т)прїсАчь и(ж) ие віда(л) ти(х) гро(ш)и ани 
мошни (XV ст. ВС 32). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. віда(л) 1 (XV ст. ВС 32); 

вєда(л) 1 (XV ст. ВС 26). 
*ВИДАТИ 3 дієсл. недок. (5) (що) відатн, завідувати 

(чим); Протож ненадобі никому вьступати ся и еден 
відаеть тое село владика орменьскии (Київ, 1445 
ЗНТШ СХУ, 19); а вь мито бьі еси нашо и вь промиту не 
уступался, нехай мито и промиту нашу ведають они, мит¬ 
ники нашьі (Краків, 1487 РИБ 226); И сам би еси в мито 
нашо и в промиту и у вагу не вступалсА... нехай он мито 
нашо и промиту и вагу ведаеть по давному (Вільна, 1498 
АЛРГ 82). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. відаеть (1445 ЗНТШ СХУ, 19); 

нак. сп- 3 ос. одн. нехай... відаеть 1 (1498 АЛРГ 82); не¬ 
хай... ведаеть 1 (1498 АЛРГ 83); 3 ос. мн. нехай... ведають 
1 (1487 РИБ 226); нехай... відають 1 (1488 РИБ 222). 
Див. ще ЗАВ'ЬДАТИ. 
В^ДИНЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тімь мьі... дали єсмьі емоу... землю о(т) пустини 

осадити сєбі села на имА козаревци и ползаловцн и відин- 
ци (Сучава, 1431 Сові. І, 317). 
ФОРМИ: наз. відинци (1431 Сові. 1, 317). 
ВІДОМО, ВЄДОМО, ВИДОМО предик. (15): відомо 

(9): будеть ведомо оусємь хто коли видить грамоту а любо 
сльїшить чтучи ажь Азь ланко слуга королєвь та(к) есмь 
оумолвиль и договориль со кнАзємь скиригаиломь и срокь 
есмь оучиниль на розтво х(с)во (б. м. н., 1387 СП № 12); 

відомо да є(ст) вамь, ажє помогль на(м) бь и добили есми 
нашу очизну правою (Баків, 1447 Сові. II, 732); А и при- 
вилїє що имали Мароушка... и плємєница еи... на тое село 
на Илїєшевци..^ тота привилїА загибла, како ест видомо 
нам и бояром (Гирлов, 1499 ВО II, 155); 
О відомо давати (1),давати відомо (1) 

повідомляти, доводити до відома: Відомо даємь нашему 
бра(т) ажь есмь сіль на столі великого црства (б. м. н., 
1392—1393 РФВ 170); Се азь пань радоуль вицашпань 
марамоурє(ш)скьі(м) (!)... даємо відомо... ажє балида воє¬ 
вода... сьзидашє црковь... на земли тересовскои (Сігет, 
1404 ГМ); відомо чинити (2),чинити в і до - 
м о (2) повідомляти, доводити до відома: Про то Ми Алєк- 
сандрь, або Витолдь, з ласки Божое Княжа Литовское... 
ведомо чьінимо... ижь... права и волности... надаємь 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 26); їо роман воєвода зємл^ 
молдавскої... ис нашими боАри чинимь то відом,... 
оже тоть слуга наш тодорь, ись своєю братиєю... слу ¬ 
жили намь ис правою вірою (Сучава, 1393 Сові. І, 
13); А се я пань Данило, дамбоговичь (!), Задєрєвєцки. Ві¬ 
домо чинимо... Дали есмь на имА Шандрови... дворищ... 
кдє доброславєц сиділь (б. м. н., 1473 ЗНТШ V, 3). 
Див. ще СВІДОМО, СВ'ЬДОЧНО. 
*ВгЬДОМЬ ч. (5) О 3 (с ь) в і д о м о м (кого) (3) з відо¬ 

ма: Се я Янь... продаль есми... сь відомомь осподарья ко- 
ролья Казимира землью свою питомую (Вільна, 1451 
АкЮЗР II, 106); Продал есми своє имьнье отьчистое... 
з своеи жени и дітий вь домом, пану Василю Хребьтовичу 
(Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 141); коу відо¬ 
мо у (1) до відома; а николи не имаєм бити в ради... где 
би врєчєнного Казимира кролі... нєпожиточнє... било би 
мовєио... алибо их всАх противиости которїи пришли коу 
нашемоу вьдомоу, маєм оуставично вьістєрегати (Сучава, 
1462 ВО II, 284); ніть відома(І) невідомо: И пові- 
диль ми Репа, штожь в то (!) вь той клети не остало ся ни- 
чого скарбу, только зброй осталися, а мнсьі зламаньш, 
а котли зломаньш, и скриня не замкнена зь листи и спи¬ 
ски, ніть відома сь какими (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: род. одн. відома (1498 АЛМ 163); дав. одн. 

відомоу (1462 ВО II, 284); ор. одн. відомомь, відомом 
2 (1451 АкЮЗР II, 106; 1498 АрхЮЗР 8/IV, 141); вєдомомь 
1 (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). 
Див. ще *СВ'ЬДОМТ>і. 
*В'БД'ЙТИ див. ВИДАТИ. 

! В'ЙЖИ (В'їзКИ) (1): а право имаєть єго млсть имаєть 
да(т) мні и моимь дітємь и землАномь оусімь тьіхь то 
зімль польское оу віжи (!) како иньїмь зємлАмь польс- 
кимь (Кременець, 1434 Р 130). 
Див. *В'БКЬ. 
* ВІЇЖНАНСКИИ ч. (1) (особова назва): Ми бискупи 

маціи прємьіски(и)... Ашєкь мазовшАни(н) мичко кульї- 
ков(с)ки(и) клюсь в£жнАн(с)ки(и)... чинимьг знаємо... 
како ко(л) та річь... о волость о залісиє... на многи(х) 
роціхь прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. віжнАн(с)ки(и) (1404 Р 70). 
*ВГЬКЬ ч. (199) 1. (надзвичайно тривалий час) вік, 

вічність (7): Аби тогди тие речьі вишь вираженньїе на веч- 
ние часи и веки могь тоть листь нашь (? — Прим. вид.) 
виразивши нижєй именамьі светки при томь бильїхь, 
онимь дали єсмо и печатью Нашою змоцнили (Луцьк, 
1389 РЕА І, 27); Ми, Свьідрьігайло, Великій Князь, 

15* 
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ЧИНЬІМО ЗНЗМ^ИЯТО ньінешньїмь И ПОТОМЬ будучимь веку лю- 
демь, ижь... Карпь Ивансвичь Микулинскій, биль чоломь 
(Новоселиця , 1430 ГВКЛ 7); А кто имь пороушит и разо- 
рнт.., и да єст подобень ИюдБ прєдателю и проклБтомоу 
Арию... крьвь єго на них и на чадах их, иже єст и бьдєть 
вь бєзконєчньїа вбки, амин (Сучава, 1466 ВИ І, 106); 
во в Б к и, в Б к о в ь (1) навіки-віків, навічно: Богу 

нашому слава во вбки вБковь, Аминь (Кобринь, 1401 
АкВАК Ш, 2); в ь в Б к ьі в Б ч н ьі є (І) навіки, навіки- 
віків: <тЬ?>і)ж'є ми видавше єго правою и вєрною службоу 
до на(с)... дали єсмьі ємоу... а село... вь вБкьі вБчние 
(б. м. н., 1400 П//?«А» 433); до в Б к а винаго 
(1) довіку, навічно: Сє азь рабь... ісу христа Игнатїє... 
дали єсми а кадєл<ни}цоу ... яко да тВорБт ми памєть... 
прБждє жє сьмрьти наінєи и по сьмрьти до вБка вБчиаго 
(Путна, 1476 ВО 1, 215); из в Б к а в 6 ч н о г о (21), 
исвБчного в Б к а (1),. извБкацз давного 
(1) одвіку, споконвіку: а про то та пани хонька... оуздала 
єсть тогь мунастьірь калєниковь иванови губцв... яко из 
вкка вБчного слушало к тому мунастьіревн (Перемишль, 
1378 Р 26); мьі влодиславь коро(л) полски... знає(м)ь чи- 
ни(м)... ажє оставлАєм(ь)... попа м(ихаил)а... при всємь 
при т(о)м (што) прислушало и слушаєть из вБку вБчно(г) 

церкви свтому р(ожс)тву манастьірю тєрлєц(кому) (Меди¬ 
ка, 1415 Р 86—87); а пану Яшьку... досягалося Гуговь и сь 
ТЬІМЬ, ШТОЖ'Ь изь рБка еєчного тягьло к Гугову (Звиняче, 
XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193); тако зємАне исмовивши сА 

И старци и визнали ажє по лисичии бро(д) зємлА црквная 

стго спса из вБка из давного (Погоничі, 1422 Р 97—98); 
а хотарь той (сєлищю) да є(ст) по старомоу хотароу, коуда 
из вБка ббчного о(живали) (Сучава, 1483 Созі. 8. 122); н а 
вБки вб ка (1), на вєки вєкома (2), на 
в Б ки вБ комі (12), на вБку вБкомь (1), 
на вбкь вБкомь (2) навічно, навіки-віків, назавж¬ 
ди: Мьі дмитрин... кнА(з) литовскии чинимь то знаємо... 
иже... на вБки вБкомь... обБчюємьі наша присАга (Краків, 
1388. Р 40—41); а то даємь тако иа вБку ебкомь (так.— 
Прим. вид.) ему (Львів, 1399 Р 59); а мьі... имаємь вБрнБ 
приаяти и слоужити королю... на вбкь вБкомь (Сучава, 
1435 Со5/. 11, 687); да єст томоу монастирю от Хомора от 
нас оурик, нєпороушєнно николи на вБки вБка (Сучава, 
1467 ВО І, 121); И боудєт ли нам оусилно... тогдьі... ко- 
рол... подли нас имаєть стати, а никомоу нас и землю на- 
шоу не вьідати (ни)коли на вєки вєкома (Сучава, 1468 
Вй II, 302); Тоє оусє вишєписанноє слюбоуєм и присБгаєм 
здержати... на вБкьі вБком (Коломия, 1485 ВО 11, 372); 
иа в Б к и вбчньіб (131) навічно, назавжди, навіки- 
віків: записаль есми и даль село своє Рожьісче святому 
Иоанну Богослову на вєки вечьние соборной церкви у Лу- 
цку (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /V1, 1); со всбмь ис тБмь 
оузда(л) росовои на вбки вБчєниБ (Галич, 1418 Р 89); 
И мьі... тое имБніе на имя Микуличи дали єсмо ему... на 
вбки вБчньїе (Кам’яиець, 1494 АЛМ 54); тоє вькє (!) ви¬ 
шєписанноє да єсть томоу... монастироу... на вьки вБчноА 
(Ясси, 1500 Созі. 8. 230—231); на вБкьі вБчнїи 
часи (1) навічно, назавжди, навіки-віків: тако... оу- 
чинили є(с)ми кь сєи слоужбБ... паноу владиславоу, кро- 
лєви... на- вбки вБчнїи часи (Львів, 1436 Созі. 11, 698); 
о у вб ки вїкомь (1) навіки, навіки-віків: оу вбки 
ВБкомь аминь (Перемишль, 1359 Р 10); оу в Б к ьі в Б ч ■ 
н ьі А (3) навіки, навіки-віків: то єсть оурикь со оусБмь 
доХодомь стБи єп(с)кпии нашои оу вБки вбчньіА (Сучава, 
1403 ДГАА)\ то ємоу оурикь со оусБмь доходомь оу вБкьі 
вБчниА (б. та. н., 1411 Созі. І, 84); в Б ч н є (н) н а вбкн 
(6) див. В'&ЧНЄ; в Б ч н о (и) н а в Б к и (4) див. ВІгЧНО. 

2., життя (2): А кто имь пороушит и разорит, того да по- 
биєть богь.здє телом, а вь бьдьщим (в ориг, бьдьдєщьім.— 
Прим, вид.) вБцБ доушєа (Сучава, 1466 ВО І, 106); а хто 

учнє(т) устоупатися и пакастити митрополить алибо хто 
инньї да боуди на нємь о(т) на(с) кля(т)ва в сє(и) вб(к) и 

в боудоущєй анаетєма и маранаета свтьі(х) апосто(л) 
(б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: род. одн. ввка 21 (1378 Р 26; 1390 Р 176; 

1407 Созі. 1, 56; 1435 ОІЯ«А» 465; 1442 Созі. II, 88; 1458 
ВО І, 20; 1463 ВО І, 74; 1475 ВО І, 203; XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 193; 1483 Созі. 8. 122 і т. ін.); вика, тка 2 (1464 
Вй І, 86; 1465 СТ, 176); века 1 (1464 ОІЯ«А» 517); вєку 
2 (1389 РЕА І, 26; 1430 ГВКЛ 7); віку і (1415 Р 87); знах. 
одн. вБкь, вБкь, вБ(к) (1401 АкВАК III, 2; 1435 Созі. II, 
687; 1436 Созі. II, 706; 1481 ГПМ)\ місц. одн. вьвБцБ(1466 
ВО І, 106); род. мн. вбковь (1401 АкВАК III, 2); дав. мн. 
вБкомь, вБкомь, вБком, вБко(м) 12(1359 Р 10; 1388 Р 41; 
1394 Р 54; 1399 Р 59; 1408 АкЮЗР І, 6; 1409 Р 74; 1435 
Созі. її, 687; 1436 Созі. її, 702; І448 Созі. II, 738; 1485 
ВО її, 372 і т. ін,); веком, вєко(м) 3 (1470 А8 І, 65; 1483 
ВОРСР 178); знах. мн. вБкьі 89 (1400 £>/Я«Л» 433; 1407 
Созі. 1, 56; 1415 Созі. І, 116; 1429 Созі. І, 280; 1435 Сох/. 
II, 682; 1448 Созі. II, 365; 1459 ВО І, 35; 1473 ВО І, 187; 
1482 ВО І, 263; 1500 Созі. 8. 230 і т. ін.); вБки, ! вБжи, 
вБкї, іУІкі52(І322 АрхЮЗР ІД/І, і; 1359 Р 10; 1389 РЕА 
1, 27; 1401 АкВАК III, 2; 1415 Р 87; 1433 Р 123; 1434 Р 
130; 1445 Р 148; 1462 Созі. О. 11; 1482 ВО 1, 263; 1499 
АСД VI, 3 і т. ін.); тк\ 3 (1407 АрхЮЗР 8/1, 3; 1420 А8 
1, 25; 1421 А8 І, 27); вєки, №уекі 10 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 
І; 1389 РЕА І, 27; 1395 О/. 166; 1415 Р 87; 1440 Р 142; 
1468 Ви \І, ЗОЇ, 302; 1470 АЗ І, 65; 1487 АЗ 1, 241); вєкм 
4 (XV ст. ВС 12, 22, 35); 1 вБку 1 (1399 Р 59); дав. де. вє¬ 
кома (1468 ВО її, ЗОЇ, 302); знах. де. вБка(1448 Созі. II, 
365; 1467 ВО І, 121). 
Див. ще В В'ЙКЬІ, ДО В€КА, З ВЄКОМ, З В'ЬКА, 

ЗО ВЄКОВ, ИЗ ВЄКОВЬ, ИЗ Вії КА, из В'йку, изь 
Вії Ки, НАВИКИ, НАВ^ КЬ, ОТ В'є КА, 5\¥ЇКІ1, 
ОУВ'ЙКЬ. 

*В1ї ЛЕБНЬІИ див. ВЕЛЕБНЬІИ. 
В’&ЛЄНСКИЙ див. ВИЛЕНСКИЙ. 
*В'ЙЛЄТИ див. *ВЕЛ'ЙТИ. 
*В'£ЛИКИЙ див. ВЕЛИКИЙ 1. 
В'ЬЛИКЇИ ТАЗЛОВ, ТАЗЛОВЬ ВЕЛИКО ч. (17) (на¬ 

зва річки у Молдавському князівстві):едно село на солономь 
іазловь на имА провозєщи и полб на опришина о(т) кьрова 
на велико(м) тазловБ (Сучава, 1419 444); А хо- 
тар томоу виш<є)рєчєномоу село Стєцканїи... оу вадоу 
Нєгоуцьторюви, гдє коуплБ(є>т сА Тазловь Велико сь 
Тазловь Солиноу (Сучава, 1493 ВО II, 6). 
ФОРМИ: наз. одн. Тазловь (Тазловь) Велико 2 (1493 

ВО 11, 6); зам. род. от ВБушкїи Тазлов 2_(]491 ВО І, 452, 
453); род. одн. Великого Тазлова (1491 ВО 1, 452); місц. 
одн. на Вєликом Тазловє 9 (1472 ВО І, 177; 1491 ВО І, 
451, 452, 453, 463); иа Вєлико(м) ТазловБ 3 (1419 
444; 1470 ВО І, 153). 
Див. ще *СЛАНЬІИ ТАЗЛОВЬ, *СОЛОНЬІИ ТАЗЛОВЬ, 

^ТАЗЛОВЬ1, *ТАЗЛЬВЬ СОЛИНЬ. 
В'йЛМИ див. ВЕЛЬМИ. 
*ВГЙЛЬЯ ж. (1) (назва річки у Волинській землі) Вілія: 

Сє мьі панове Цєцєнєвьскии... продали єсмо имБньє отчи- 
ноу свою... на имА НовосБльци на рєцБ на Вбльи (Креме¬ 
нець, 1469 А5 І, 64). 
ФОРМИ: місц. одн. на ВБльи (1469 АЗ І, 64). 
*ВГ£Л'ЙТИ див. *ВЄЛГБТИ. 
* Вії ЛАТИ див. *ВЄЛ'ЬТИ. 

*ВГЙНЕЦЬ ч. (і) вінець: застали єсмо оу стго спса на 
красно(м) Д икони кованьі(х) а г икони з вбньци (б. м. н., 

бл. 1429 Р 114). 
ФОРМИ: ор. мн. вБньци (бл. 1429 Р 114). 
В'ЬНИЦКИЙ, ВЕНИЦКІЙ прикм. (6): а мене... при 

вбнншіикои (!) волость... при моюи вьіслузБ имаєть мА 
єго млсть оставить (Кременець, 1434 Р 130); Я князь Кон- 
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стантьшь Ивановичь Озтрозкій, будучи вь тоть чась... 
намістникомь Браславскимь и Веницкимь, чиню знако- 
МИТО СИМЬ моимь листомь... штожь прндаль есми... имінье 
Здетелу... на соборную Церковь... у Вилнн (Вільна, 1499 
ЛСД VI, 2); 

гостинець Винницкии (1) див. *гости¬ 
нець. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. вБкицкии 1 (1485—1500 АЗ ї, 121); 

Веницкій 1 (1495 АЛМ 88); род. одн. ч. Вииницкаго (1430 
ГВКЛЬ); дав. одн.ч. в-Ьницкомоу (1491 АЗ І, 97); ор. одн. ч. 
Веницкимь (1499 АСД VI, 2); місц. одн. ж. при ! віини- 
цикои (1434 Р 130). 
Пор. *вєниця. 
! ВИННИЦИКОИ (В^ННИЦКОИ) див. ВИНИ- 

ЦКИЙ. 
ВИНО, ВЄНО с. (38) 1. (маєток жінки, одержаний нею 

при одруженні від батьків) віно, придане (15): оуставлАємь 
ті(ж) колі хто наши(х) зємлАнь до(ч)коу свою замоу(ж) 
заживота видасть а ей вено запїшєть коли (ж) о(н) оумрє(т) 
тогдьі братїя ввнди не маю(т) дати одно вено а боудБть 
ли до(ч)ка старостїна а именїє вєликоє тогдьі сто гривє(н) 
братїе є (!) имБюти (!) дати за вбно (XV ст. ВС 35 зв.); 
Я пан Волчко Хренницкій... отдал есми... дочку мою Ма¬ 
рину за пана Пашка Посяговецкого ему за жону и посту- 
пил есми ему у віне... именейдо моє Лопавши (Хрінники, 
1472 АрхЮЗР 8/1II, 2—3); Ьиль намь чоломь часникь 
напгь, Федко Гавриловича, и положила передь нами листь 
отца нашого... которьімь ему даль и дозволила викупити 
іімініе, на имя Микуличи, у Дмитра Холиневского, што 
бьіла ему жена его записала у своемь вінб вь сту копахь, 
а ближнихь кь тому имбнію никого не мБла (Кам’янець. 
1494 АЛМ 54). 

2. (довічне забезпечення приданого жінки грошовою сумою 
або частиною маєтку чоловіка) віно (20): Сє я кнАзь Семен 
Романович Кобринский... записоую жене своей, кнАгини 
УлиАнє Сєменовнє Голшанских на своих имєнАхь... тоую 
тисАч коп, штож она принесла от брати своих из Голшан... 
за мене идоучи... и я жене своей кнАгини УлиАнє записоую 
против ее тпсАчи коп дроугоую тисАч коп... Ино єстлибьі 
што на мене Бог допоустил и жєна моА кнАгини УлиАна... 
не вхочєт седити на вдовим столцьі, тогдьі діти мои мают 
пенєзи єй отдати, вено єє дві тисАчи коп (Кобринь, 1454 
АЗ III, 9—10); я кн(А)зь Семен Юрьєвич... записую жонб 
своей кн(А)г(и>ни Настасьи против єе отчизньї оу вбнє 
дві тисАчи коп иа своихь имбньАх (Ровно, 1483 АЗ І, 82); 
а тоть нєбо(ж)чикь бра(т) мо(й) а(н)дрє(и) о(т)ходА з сего 
світа о(т)писа(л) мнб имє(н)є о(т)чиньі своєє третюю часть, 
нмб(н)є оуздоу, а на дву частє(х) имє(н)А своєго записаль 
жонБ свое(и) вБно, котораА тими рази за борисо(м) єсть 
(Вільна, 1495 ВМБС); 
Овином отправлАти (1), отправити 

віномь (1) (кого) давати, дати віно (кому), вінувати 
(кого): коли(ж) братїя роженая боудоуть вьімєиїи а пом- 
роу(т) тогди на стрє(ч)ноую братію имєнїє прїидБ(т) а пом- 
роу(т) стрє(ч)ньіи бра(т)я гогди наблїшьє плємА имєнїє 
прїидБ(т) а кажди(и) ис ти(х) боудоуть лї сестрьі в томь 
имєнїи имБють и(х) виномь о(т)правлА(т) (XV ст. ВС 36); 
бити у в є н є (1) див. БЬІТИ С 
ФОРМИ: наз. одн. віио 2 (XV ст. ВС 31 зв.; 1495 ВМБС); 

вено 1 (1495 ВМБС)\ род. одн. віна 2 (1494 РИБ 561); 
вена 1 (XV ст. ВС 35 зв.); знах. одн. віко 13 (1494 АЛМ 
54; XV ст. ВС 35 зв., 39; СЯ 40, 41; 1495 ВМБС; РИБ 
620); вено 3 (1454 АЗ III, 10; XV ст. ВС 35 зв.; 1495 ВМБС); 
ор. одн, вБиомь 1 (XV ст. ВС 36); виномь 1 (XV ст. ВС 36); 
вєномь 1 (XV ст. ВС 21); місц. одн. оу, у, вь вінє 4 (1472 
АрхЮЗР 8/1II, 3; 1483 А$ 1, 82; XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 
28; 1494 РИБ 561); оу, у вене 4 (XV ст. ВС ЗІ зв.; 1481 
А5 І, 77); прї вииі 1 (XV ст. СЯ 40 зв.); у ви(н) 1 (XV ст. 
ВС 21); у віни 1 (1494 РИБ 560); увБнБ 1 (1494 АЛМ 54); 
вовєн(Б) 1 (XV ст. ВСбзв.); оу вену 1 (1488 Л5 І, 241). 

*В'ЬНОВАТИ дієсл. док. (1) (ідо кому) забезпечити до* 
вічно придане жінки грошовою сумою або частиною маєтку 

чоловіка: А се А пань бенко староста галицький и снАтинь- 
скии свбдчю... ижє пришедь передь нась пань гервась 
и вБноваль и оправиль своюи жєнб варварі сто гривень на 
своюмь сєлБ на тольмачи и жюрковБ на своюи вотнинб 
(Коломия, 1398 Р 57). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. віноваль (1398 Р 57). 

В'ЬНЦИ див. ВЕНЦИ. 
В'ЬНЬЦИ див. ВЕНЦИ. 
*В'ЙПРЬ див. *ВЄПРЬ. 

ВІїРА, ВЄРА, ВИРА, ВАРА ж. (8522) 1. (віросповідан¬ 
ня) віра (11): слубуемо... одержати и полнити тьі-то листи 
и записи нашБ, якося есмо предь тим оу нашихь листехь 
записали... Владиславу Крол Поленому... подлугь хресть- 
яньскоб верьі (Чжюрзев, 1403 ДГМ); і ШазгаЬ тНо^і 
гаїотоаіі, зуіу Ьу іезіе пат V І от пе сгупііі, ігЬу пат ре- 
гетігуіе з піт бегнаї, гапіаг пе сгоЬо сііа іезгґю їо\УС2у- 
піІі... піг ^ігу аіа спгезіуіапБкоїе і шазгоіе сііа зоготоіу, 
згіо дуаз зоготоіуі (Лнпнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVІ, 141); 
томоу исномоу пану нашемоу... владиславовьі, кролеви... 
оучера, тоу, у лєвовьі, посполоу сь вьеєю радою нашєю... 
намь по(д)данньіми лю(д)мн вирьі правои голдь... оучинили 
є(с)ми (Львів, 1436 Со&і. II, 697—698); мьі вишєписаннїи 
Іо Стєфан воєвода... на тьіє слюби и присБгьі... на наше 
право и на нашю вБроу христїянскоую, слюбоуєм поспо¬ 
лоу и сь сьіном нашим Богданом воєводою (Гирлов, 1499 
БО II, 425). 

2. (відданість) вірність (25): а тижь коли бьі кото| и 
нєприАтель своєю силою облогло того исньїи гро(д) галичь 
тогда тото исииі воєвода и бра(т) его... имають ис правою 
вБрою... того исного города боронити (Луцьк, 1388 Р 37); 
велможньїи етєфань... воєвода... просиль на(с) а бихомь 
ему о(т)пустили и ласкави били... хотАчи и слюбуючи 
намь... такую и болшую вБру какь намь передкове его 
воєводи оуказьівали (Ланчиця, 1433 Р 121); Не єсть то 
ди(в)... иже писа(л) такий рБчи... ка(к) нашь нєприятель... 
хотА... мьісли ваши противоу намь завжди чисте а вБрньї 
о которьі(х) жо нєпороушоньї вь вБрє оуставичиь... нбко- 
тороє о на(с) оувести оу вотпБнье (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ); а про тожь гдьі(ж)... казимирБ... коро(л) 
полеки... на(с) напомАноу(л), аби есмо єм(оу)... чистою 
вБрою и певною, Ако и прє(д)ковє наши тримали и держа¬ 
ли, прото(ж), мьі... вьізнаває(м)... иже есмо сА о(бо)вАза- 
ли... иже ем(оу)... боудє(м)... помо(ч) оуставБчниА чинити 
(Хотин, 1448 Со&і. II, 733—734); Сим листом слюбоуєм, 
ми и наши синове... кролю его милостн... вьеєю вирою... 
помагати (Коломия, 1485 БО II, 371). 
вБрою пристати (кому) (1) бути вірним: а то 

такь а(ч) прєрє(ч)нии воєвода з дбтми... намь и дБтємь 
нашимь и наместкумь и корунБ вБрою пристанеть яко 
его передькове вБрии бьіли и служили (Ланчиця, 1433 Р 
121). 

З* достовірність (3): А я самь князь Михайло Иванович 
Роговицкий для лєпшое вєрьі и твєрдости к печатями ихь 
милости и свою пєчат есми к сему моєму листу привєсил 
(Володимир, 1475 АЗ І, 72); А на вБроу вишєписанних 
рБчєи, пєчати наши... кь нинБшнємоу листови привісити 
вєлбли есмо (Гнрлов, 1499 Вй II. 426). 

4. довір’я (3): а свєдци цнии пакове па(н) глббь ромаиов- 
скьш па(н) осташко давьідовскьіи... иньїхь вєлб при томь 
добрихь било им же честь и вБра лежить (Львів, 1412 Р 
81); а при томь били шлАхєтнии панове олєшко судия 
илвскии (І) пань янь винипкии... иньїхь много бьіло доб¬ 
рихь им же чьсть н віра лежить (Львів, 1421 Р 94). 

5. свідчення правдивості (8419): а на то вБра моА и моихь 
сьіно (!) вБра вБра (!) жупана юги жю(р)жевича вБра жю- 
пана етєцькова и сь братиАми его віра братулова нАтє- 
дулова віра станиславова віра пана драгоєва (Роман, 
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1392 Созі. І, 8); а на то ест вБра нашего господства 
вишєписаннаго мьі Стефана воєводи, и вБра в-ьзлюбленнаго 
ми сьіна Александра, и вБра бояр наших (Васлуй, 1465 
ВИ 1, 88); А на то ест вБра нашего господства вишєписан- 
наго мьі Стефана воєводи, и вБра п р Б вьз л юб л є к і і а г о енна 
господства мьі Богдана воєводи, и вБра бояр наших (Ясси, 
1500 БО II, 175); 

в Б р о ю и правдою (4), (с о) правдою и 
вБрою (2), в 6 р а и чтью (1), под вирою (1), 
при в Б р и (1) (формула присяги) вірою і правдою, 
вірою і честю: а мьг слубоуємо ему при наїпеї вБри... тБхо 
Д тисАчи рублиі воротити исполна (Луцьк, 1388 Р 37); 
мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... (иж изеднали 
сА єсмо...)...сь... Алєксандром... вєлик(им кнАзєм литов- 
с>ким...(...на то как от сего дне> наперед да <и>має<м) 
ємоу бнти добрїи и правій (прїАтєль, со всим ерьдцом и со) 
веєю... прав(д>ою н вБрою (Сучава, 1499 ВИ II, 442); 
дати в Б р у (2) див. ДАТИ; подь честию и 
вБрою (4),при чести и вври (44) див. ЧЄСТЬ 
1; о у ч и н и т и в Б р у (1) див. ОУЧИНИТИ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. вБра 8405 (1392 Созі. І, 8; 1403 

338; 1412 Б/Я«А» 440; 1427 ОВАс 23; 1434 Созі. І, 398; 
1453 Собі. II, 462; 1465 Ви І, 88; Ї48і Ви 1, 249; 1493 
Созі. 3. 176; 1500 Созі. 5. 234 і т. ін.); вера 15 (1435 Собі. 1, 
424; 1436 Собі, і, 455; 1457 50 II, 258; 1458 50 1,9; 1459 
Собі. 8. 22; 1462 Ви І, 65; 1473 Ви І, і82; 1479 Ви І, 226; 
1491 50 І, 453; 1495 50 II, 55 і т. ін.); внра 21 (бл. 1400 
Собі, і, 27; 1408 Собі, і, 61; 1425 Созі. І, 169); вАра 4 (1443 
Собі. II, 129, 141; 1497 Собі. 8. 223, 224); зам. знах. дер¬ 
жати вБра 1 (1388 Р 43); зам. ор. обБчюємьі вБра и ч(єс>- 
тью 1 (1388 Р 41); под вБра 1 (1403 ДГМ)\ род. одн. 
вєрн 4 (1389 РЕА І, 28; 1403 ДГМ; XV ст. ВС 28 зв.; 1475 
А8 І, 72); вБрьг 1 (1462 50 П, 284); вири 2 (1436 Собі. II. 
697; 1499 50 II, 425); *ігу 1 (1436 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); 
вири 1 (1436 Собі. II, 698); знах. одн. вБроу (1400 Собі, і, 
37; 1408 Созі. II, 632; 1433 Р 121; 1434 Собі. II, 664, 669; 
1436 Собі. II, 698; 1462 50 II, 284; 1499 50 II, 425, 426); 
зам. місц. при вБроу 1 (1458 Созі. II, 815); ор. одн. вБрою 
19 (1388 Р 37; 1403 ДГМ; 1411 Созі. II, 637; 1433 Р 121; 
1448 Собі. II, 300; 1457 Созі. II, 811; 1462 50 II, 285; 1473 
ЗНТШ V, 3; 1499 50 II, 425, 442 і т. ін.); вирою 2 (1485 50 
II, 371, 420); вБроую 1 (1436 Созі. II, 698); місц. одн. при 
вБрБ 31 (1395 Собі. II, 612; 1407 Созі. II, 629; 1411 Р 77; 
1421 Собі, і, 142; 1433 Собі. II, 651; 1447—1492 ЛКБВ; 
1454 Р 163; 1463 50 II, 295; 1470 50 II, 310; 1485 БО 
II, 372 і т. ін.); при вБри 6 (1388 Р 37; 1445 Собі. II, 729; 
1457 50 II, 725; 1460 50 II, 270; 1475 50 II, 329; 1499 
50 II, 443); при вири 2 (1423 Собі, і, 143, 290); при вБрА 
2 (1456 ПМВП; 1479 50 II, 352); при вБрн 2 (1435 Собі. 
II, 687; 1457 Собі. II, 811); при вєри 1 (1436 Собі. II, 701); 
при (вь) вБрє 2 (1411 Собі. II, 638; 1447—1492 ЛКБВ). 
В'ЬРБИЛОВЬ ч. (1) (назва озера у Чернігівській землі): 

Я волчько бодє(н)ковьскии и своими дє(т)ми... вьізна- 
вае(м)... иже... продали есмо пану мартину кгасто(в)тови- 
чю сБлиша наши на имА крбхає(в)... ис тими озбпн... на 
имА озБро... вврбиловь а глушки (Овруч, 2-а пол. XV ст. 
СПС № 3). 
ФОРМИ: наз. одн. вБрбиловь (2-а пол. XV ст. СПС № 3). 
*В'ЬРД0УН0КЬ див. *вєрдоунокь. 
В'ЬРЄНЬ див. В'ЬРНЬІИ. 
*В'£Р€ШЧАКЬ див. *ВЄР€ШЧАКЬ. 
В'ЬРИШЬ див. ВИРИШЬ. 
В'ЬРНЄ див. В'ЙРН'Ь. 
В'ЬРНИ див. В'ЬРНЬІИ. 
ВЕРНІМ див. В'ЬРНЬІИ. 
В'ЬРНО, ВЄРНО, ВИРНО, ВИРЬНО прись. (140) (від¬ 

дано) вірно (137): Мьі кнАзь володиславь... рускоБ зємли 
господарь... то есмн вчинили взозрБвши на нашего вбрного 
слугу... што же єсть намь рбпно послужиль (Бохур, 1377 
Р 23—24); Мьі дмитрии... кнА(з) литовскии чинимь то знає¬ 

мо... иже... корунБ польскои голдовали єсмо вБрно и право 
(Краків, 1388 Р 40—41); Мьі кнзь фєдорь данильєви(ч) 
кнзь рома(н) фєдорови(ч)... поручАємсА по олєхна што(ж) 

служи(т) ему епдрю своєму коро(л) вєрно (Луцьк, 1388 
Р 42); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ож(є).., 
боярии наш вБрнїи пан Доума Броудоурь слоужил нам 
право и вБрно (Гирлов, 1499 50 II, 140); 

(згідно з умовою) точно (3): мьі алєксандро воєвода... 
слюбоуєми нашєю доброю волею... слоужити и приААти 
и доброую радоу радити... влодиславоу, кролю польско- 
моу... имаємо вБрно издержати... подлоугь нашего хр(с)ти- 
Аньства и нашеи чьсти (Сучава, 1402 Сові. II, 621); тоє оусе 
вьішєписанное слоубоуемо здержати при нашеи чти и при 
вБрБ хр(с)тїанскои и попо(л)нити вБрно и стато(ч)но по(д)- 
ло(г) (!) того нашего лнетоу (Хотин, 1455 Со5^. II, 775). 
Див. ще В'ЬРН'Ь. 
Пор. В'ЬРН'Ь И. 

*В'ЬРН0СТЬ ж. (13) (відданість) вірність: Мьі дмит¬ 
рии... кнА(з) литовскии чинимь то знаємо... иже... воло- 
диславу королеви польскому... голдовали єсмо вБрно и 
право не изрушєною вБрностью... слюбуємьі... иже о(т) 
тьі(х) мбсть с нашими дБтми чиста А вБрность н полка бу¬ 
демо дєржа(т) (Краків, 1388 Р 40—41); илїашь воєвода... 
кролю по(л)скомоу... до(с)тоинньш (!) голдь вьірности... оу- 
чинк(л)... мьі такожє... обицоуємь... оусБкьіи слюбьі... 
владиславови, королеви полекомоу... вириньїи (!)... хо¬ 
вати (Львів, 1436 Собі. II, 701—702); мьі великим кн(я)зь 
ЦІвитрикгаил... чиним знаменито... иж оузрєвшє єсмо 
вєрност... н<а>ш<о)го вєрного слуги Михайла Олєхнови- 
ча, и мьі єсмо ему и записали за его вєрную службу сБла 
оу крємєнєцкой волости (Луцьк, 1444 А8 І, 39—40); про¬ 
ток), мьі хотьАчи... кролА казимнра... из вБрности наше 
оупєвнити, вьгзнаває(м)... иже єсмо сА о(бо)вАзали... иже 
єм(оу)... чистою вБроу и пєвноую боудє(м) держати (Хо¬ 
тин, 1448 Созі. II, 733—734); мьі Стєфан, воєвода... знако- 
мито чиним-ь... яко хотА... предкоув наших... наслидова- 
(ти>... аби яко тьш то передкове... кролюм полскьім... 
вБчноую вБрность... записали и заобвАзали так и мьі... 
их воли вБрньїм наслидованєм послоухати заоуждьі винни 
єсми (Сучава, 1462 Ви її, 283—284). 
ФОРМИ: род. одн. вБриости, вБрио(с)ти 3 (1448 Созі. 

II, 733, 734, 738); вьірности 1 (1436 Созі. 11,701); дав. одн. 
вБриости (1439 Созі. її, 712; 1448 Созі. її, 738); знах. одн. 
вБрность, вБрность 4 (1388 Р 39, 41; 1462 50 II, 284); 
вєрност 1 (1444 А5 І, 40); вирность 1 (1436 Созі. II, 701); 
ор. одн. вБрностью (1388 Р 41). 
В'ЬРНОУТИ див. вернути. 
В'ЬРНОУТЬ див. ВЄРНУТИ. 

В'ЬРНЬІИ, В'ЬРНЇИ, В'ЬРНЬІ, В'ЬРНИ, В'йРЄНЬ, ВЄ- 
РЄНЬ, ВЄРНЇИ, ВЄРНЬІИ, ВЄРНЬІ, ВИРНЬІИ, ВИРЄН 
прикм. (1171) (відданий) вірний (1164): колиж то пришед- 
ши пред наше обличє слуга наш-ь вБрньїи ходко бьібелскьш, 
и оуказал єсть кнАзА львовьі листьі... тогдьі пожадал єсть, 
оу нас слуга напгь вБрньїи ходко бибелекьш, абихом по¬ 
твердили кнАзА львовьі листьі (Судомир, 1361 АСІ 6); 
и слубили єсми... корунБ польскоі вбрнє служити... АКОЖЄ 

слуша (!) вбрному служБ (!) оучинити (Сучава, 1393 
Собі. II, 607); мьі Вбликии коро(л) влодиславь... знаємо 
чиним-ь ... аже нашь вєрньїи слоуга Данило дажбогови(ч) 
задєрбвєцкии... оуказаль прбд нами свою вБрноую слоуж- 
бу (Краків, 1394 Р 53—54); а такт приступнль есмь ку 
крулєви... и присАгль єсмь вБрє(н) бьіть (Кременець, 1434 
Р 130); И маеть он-ь намь вбрньїмь бити: а сь кимь ми 
будемо смирни, и онь зь нами, а сь кимь не смир¬ 
ни, ино и (онь) противко тому маеть бьіти несмБрень 
(Луцьк, 1438 Р 140—141); и не имаємь тьі(х)... мєрзАчо(к) 
помина(т) на вБки али имаємь би(т) и слюбуємь ис паномь 
михаиломь оу вБрной приязни (Самбіо, 1459—1460 ЗНТШ 
СІЛІЇ, фотокоп.); мьі кїїгиньї олєска(н^доваА (!) наста(с)я 
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кие(в)скаА подоумавши єсмо... с нашєю Вірною радою... 
придали єсмо оу до(м) Стьія тр(б)ци к манастьірю Сєргиє- 
воу дві волости наши(х) (Київ, 1459 Р 174); мьі Олек¬ 
сандрі.... великий кн(А)зь литовский... чинимб знамени¬ 
то... иж вбачивши вірний службьі... кн(А>жати Костєн- 
тина Ивановича Острозского... ємоу имінє н(а>шє имєнємь 
ЗвАгол... дали єсмо ласкаве (Вільна, 1499 АЗ 1, 117); а 
на болшоую кріпость и потвьрж(д)єнїє томоу вьсємоу 
вьішєписанномоу, веліли єсмьі нашємоу вірномоу паноу, 
тьоутоулови логофєтоу, писати и намоу (!) пєча(т) приві¬ 
сити к сємоу нашємоу листоу (Ясси, 1500 С05/. 3. 231); 
О В и р н а я долина (1), долина Вирная 

(1) (назва долини в Подільській землі): а одь леса ажь до 
урочища Вирной дольїньї, где застальїсмо боярь Хмель- 
ньіцкихь... которьш признали по тую дольїну Вирную 
грунті. Мьїкульїнскій, а за дольїною Багрьіновскїй (Но¬ 
воселиця, 1430 ГВКЛ 8—9); верньї л и с т ь (2) дого¬ 
вірна грамота: А сет мьі Слєфань воєвода... вьізнавамьі... 
каждомоу добромоу... кто коли на тоть наш верни листь 
позрить аже ми н слюбоуємь... королеві полскомоу... 
абьіхомь ми их милости верни и подьдани бьіли на вєки 
(Сучава, 1468 ВБ II, 300—ЗОЇ); кьвірнон руці 
(2) (юридична формула в документах про збір мита) за 
дорученням господаря: Ділаль его милость личбу сь ключ- 
никомь Берестейскимь Левкомь Боготииовичомь (!) а зь 
Немирею, што держали оті. е. м. мито Берестейское кь 
вірнон руці (Берестя, 1496 АЛМ 128); делал его милость 
личбу с ключником берестейским Левкомь Боговитинови- 
чомь а з Немирею, што держали от его милости мито бере- 
сгейское к верной руде (Вільна, 1497 АЛРГ 79); дер¬ 
жати оу твєрдои и оу вірнои р о у ц і 
(1) див. ДЄРЖАТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. вірний, вірии(и) 48 (1361 А02 

6; 1422 ДГОБ; 1438 Р 140; 1443 Сові. II, 119; 1445 0/Р«Л» 
483; 1448 Сові. II, 313; 1455 Сові. II, 540; 1464 Сові. 5. 59; 
1475 Сові. Б. 3; 1493 ВБ II, 5 і т. ін.); вірим 28 (1426 ВАМ 
21; 1431 Сові. І, 317; 1438 Сові. II, 7; 1443 Сові. II, 160; 
1452 Сові. II, 426; 1462 ВБ І, 52; 1469 ВБ І, 135; 1471 
БІР«А» 525; 1472 Ь/Р«Л» 528; 1497 ОН. 3. 6 і т. ін.); вір- 
иїи 20 (1420 Сові. І, 135; 1428 Сові. І, 209; 1437 Сові. І, 
540; 1459 ВБ І, 27; 1468 ВБ І, 130; 1480 ВБ І, 241; 1488 
ВБ І, 317; 1493 ВБ II, 21; 1495 ВБ II, 43; 1499 ВБ II, 140 
і т. ін.); вірєиь, віре(н) 6 (1388 Р 39; 1434 Р 130, 131; 1436 
Сові. II, 698; 1448 Сові. її, 734; 1457 Сові. II, 810); вєрєнь 
4 (1400 Сові. II, 618, 619; 1402 Сові. II, 623); вєрнїи 4 (1458 
ВБ 1, 18; 1472 ВБ І, 177; 1479 ВБ І, 226; 1497 Со5*. 5. 
223); вирнми, тгпуі 3 (1423 Сові. І, 154, 156; 1465 ОЬ 
176); вернми 2 (1594 Р 53; 1399 Р 59); вірни 2 (1460 Сові. 3. 
41; 1467 ВБ І, 120); верни 1 (1449 Сові. II, 746); вирєн 
1 (1462 ВБ II, 289); род. одн. ч. вірного, вірно(г) 15 (1424 
Р 99; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1433 Р 118; 1434 Р 128; 1436 
Сові. І, 455; 1438 Р 138; 1445 АкЮЗР І, 17; 1446 
АкЮЗР І, 18; 1451 Р 156; 1452 Р 160 і т. ін.); вєрного, 
верьного 9 (1437 АЗ І, 33; 1444 АЗ І, 40; 1445—1452 
АрхЮЗР 8/ІУ, 12; 1446 АЗ 1, 42; Л$ 111, 5; 1451 АрхЮЗР 
8/ІУ, 17; АЗ І, 44; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 60; 1468 ВБ II, 
302); вирного 1 (1449 Сові. II, 379); дав. одн. ч. вірномоу, 
вірно(м), вДриомоу, ївіриоумоу 445 (1361 АОІ 6; 1393 
Сові. II, 607; 1400 Сові. І, 31; 1423 Сові. І, 154; 1434 Сові. 
11,387; 1448 Сові. II, 306; 1458 МіН. Бос. 123; 1467 ВБ І, 
118; 1483 Сові. Б. ЗО; 1500 ВБ II, 176 і т. ін.); вєрномоуб 
(1436 Сові. І, 455; 1446 АЗ І, 42; 1459 Сові. 8. 22; 1466 
Ь/Р«Л» 519; 1499 ВБ II, 135); вирномоу, ^ігпоти 5 (1409 
БіР«А» 437; Сові. І, 70; 1411 £>/р«Л» 439; Сові. І, 95; 
І465 ОЬ 176); вірну І (1393 Р 51); знах. одн. ч. вірного 2 
(1377 Р 24; 1495 АЛМ 84); вирного 1 (1479 ВБ II, 351); 
верни 1 (1468 ВБ II, ЗОЇ); ор. одн. ч.,с. вірнимьЗ (1395 
Сові. II, 612; 1438 Р 140; 1462 ВБ II, 284); вєрним-ь, вєр- 
иьім 3(1395Со5^ 11,612; 1462 ВБ II, 289, 292); знах. одн. с. 
Ьірноє 2 (1388 Р 43; 1429 Сові. І, 267); вирноє 1 (1436 

Сові. II, 701); №ігпе 1 (1420 Л5 І, 25); наз. одн. ж. вірная, 
вірнаА 7 (1445 АкЮЗР І, 18; Р 151; 1446 АкЮЗР І, 18; 
1448 Р 149; 1451 Р 156; І452 АкЮЗР І, 21; 1476 АрхЮЗР 
8/ІУ, 154); верная 5 (1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1444 АрхЮЗР 
І/VI, 8; 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 13; 1446 АЗ 1, 43; 1447 
АрхЮЗР 8/ІУ, П); вірна 2 (1393 Сові. II, 607; 1487 ВБ 
І, 295); вірнаа 1 (1435 Сові. II, 682); род. одн. ж. вірноі 
2 (1434 Р 129; 1435 Р 132); вірноє 1 (1427 Р 108); Вирной 
1 (1430 І ВКЛ 8); род. одн. зам. знах. за его правои и вір- 
нои слоужбоу 1 (1464 Сові. 3. 59); видівшє его правою и 
вірнои слоу(ж)бою 1 (1472 Сові. Б. 26); за... вірноє их 
слоужбоу І (1484 ВБ І, 279); дав. одн. ж. віриои 1 (1496 
АЛМ 128); верной 1 (1497 АЛРГ 79); знах. одн. ж. вір- 
иоую, вірную 210 (1377 Р 24; 1412 Й/Р«Л» 440; 1426 ВАМ 
21; 1437 Р 136; 1445 Р 150; 1458 ВБ І, 25; 1469 ВБ І, 136; 
1479 ВАМ 62; 1483 ВБ 1, 270; 1499 ГОК?Р і т. ін.); вір¬ 
ною 120 (1409 Сові. І, 65; 1420 Сові. І, 135; 1428 Сові. І, 
209; 1436 Сові. І, 144; 1447 Сові. 11, 273; 1456 Сові, II, 
577; 1464 Сові. 3. 60; 1472 Сові. Б. 27; 1488 ВБ І, 345; 
1499 ВБ II, 160 і т. ін.); верную, вєр-ьную, шегпиіи 15 
(1407 АрхЮЗР 8/1, 3; 1436 Сові. 1,455; 1444 Л5 І, 40; 
1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10; 1457 ІЖР; 1462 ВБ 1, 65; 1472 ВБ 
І, 177; 1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154; 1479 ВБ І, 226; 1499 РИБ 
777 і т. ін.); вєрною 5 (1400 Сові. І, 36; 1435 Сові. І, 424; 
1458 ВБ І, 19; 1475 Сові. Б. 3; 1480 ВБ І, 237); вирную, 
вирноую, вирьиоую 10 (1425 Сові. І, 169; 1430 ГВКЛ 9; 
1457 ПКР; 1460 ВБ II, 270; 1462 ВБ І, 63, 64; 1464 ВБ 
І, 85, 86); вириою 2 (1459 ВБ І, 35, 36); вірну, 
вірноу 4 (1403 338; 1431 Сові. І, 318: 1462 
ВБ І,”62; 1493 ВБ II, 27); верну 1 (1399 Р 59); І вірно 
2 (1432 ДГВІН; 1468 ВБ І, 125); ! вірноуи 1 (1429 Сові. 
І, 270); ор. одн. ж. вірною, вірьною 97 (1361 А 02 6; 1400 
Сові. І, 26; 1407 Сові. І, 56; 1419 ^/Р«Л» 444; 1426 Сові. 
I, 178; 1437 Р 136; 1445 АкЮЗР І, 17; 1446 Р 152; 1451 
Р 156; 1452 АкЮЗР І, 21; 1459 Р 174; 1479 ВАМ 61; 1497 
ВБ II, 112 і т. ін.); вериою, вєрьною 14 (1400 0/Р«Л» 
433; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1436 Сові. І, 484; 1437 АЗ І, 
33; 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12; 1446 Л$ І, 42; 1447 
АрхЮЗР 8/ІУ, 10; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 60; 1468 ВБ II, 
ЗОЇ; 1480 ВБ І, 237 і т. ін-); вирною 4 (1423 Сові. І, 154, 
156; 1425 Сові. І, 168; 1449 Сові. II, 746); місц. одн. ж. оу 
вірнои 2 (1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.; 1462 ВБ 
II, 292); наз. мн. вірни 8 (1388 Р 39; 1404 Сові. II, 625; 
1433 Сові. II, 652; Р 121; 1435 Р 133; 1436 Сові. II, 698; 
1472 ВБІ, 169; 1486ВБ І, 289); вірни 6 (1447—1492 ЛКБВ; 
1467 ВБ 1,117,118; 1468 ВБ І,І27;1471 ВБ 1, 164); вірни(и), 
вірний 3 (1443 Сові. II, 144, 179; 1448 Сові. II, 316); верни 
3 (1462 ВБ II, 292; 1468 ВБ II, ЗОЇ); вирни 1 (1462 ВБ II, 
289); верни 1 (1455 Сові. II, 775); вирні 1 (1436 Сові. II, 
701); вірній 1 (1469 ВБ І, 134); ! вірне 1 (1393 Сові. II, 
607); наз. мн. ч. вірная 1 (1433 Р 119); род. мн. ! віринхі 
(1393 Сові. II, 607); дав. мн. вірним, вірними, вірнимь, 
вірни(м) (1433 Сові. І, 359; 1436 Сові. І, 481; 1442 Сові. 
II, 87; 1486 ВБ І, 289, 290); знах. мн. ч. внрнмх 1 (1468 
ВБ 11, 305); вирни 1 (1468 ВБ II, 305); знах. мн. ж. №іг- 
пуїе [ (1421 АЗ І, 27); внрннми 1 (1436 Сові. II, 702); 
іууегпу 1 (1395 ОЬ 166); вірний 1 (1499 АЗ І, 117); ор. мн. 
вірними 2 (1434 Р 130; 1435 Р 132); вирними 2 (1457 ВБ 
II, 257; 1468 ВБ II, 306); вірними 1 (1460 ВБ II, 270); 
місц. мн. оу вєрних (1468 ВБ II, 302). 
В'ЬРН'Ь, В'ЬРНЄ, ВИРНЄ, верне, В'ЬРНА прися. 

(30) (віддано) вірно (24): слюбуємьі... ижє... чистаА вір- 
ность и полна будємь держа(т) тому истому королеви... 
а лихого вірніостерегати(Краків, 1388 Р41); а сєАзькнА(з) 
Федико несвидискии староста крємАнєцкии... визнаваю 
то...Акожь Авнобило... какьєсмь вірні служиль... кнА(з) 
швидригаилови (Кременець, 1434 Р 129); а кто се слово 
наше пороуши(т) а имі(т) вь тьіе имінїа вьстоупатн сА 
разеоудит сА сь мною прі(д) бгомь... иже есмь то вірні 
вислоужи(л) оу свои(х) господареи (Київ, 1446 Р 154— 
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155); и далви слюбоуемв имаємв коли намБ... коро(л) ка- 
зимирБ... дє(н) и мбстдє намєни(т), ему... вБрнв голдовати 
(Хотин, 1448 Со$і. II, 734); Сим листом слюбоуєм... бьіти 
пріятєлєм его милости прїятєл, а нєпрїятєлєм его милости 
нєпрїятел, вирнє и право (Коломия, 1485 ІЮ 11,371—372); 

(згідно з умовою) точно (6): а по моюмь животБ имають 
вБрнв испустить тьі то горо(д) и зємлб королеви его млсть 
(Кременець, 1434 Р 131); и стали есмо на томб, ажє имаємБ 
записьі держати наши(х) пєрє(д)ковБ вврнА, ка(к) коли 
наши перє(д)ци записали королеви его мл(с)ть (Серет, 
1446 Созі. II, 729); мьі Стєфан, воєвода... знакомито чи- 
нимб... яко хотА... прєдкоув наших воєвод молдавских... 
обьічаєм... наслидова<ти>, и тиж их вврьі, пилнои заслоугьі 
коу... кролюмБ полскимб... вБрнБ наслидованним... по¬ 
твердити... так и мн... поживами (Сучава. 1462 ЕЮ II, 
283). 
Див. ще В'ЙРНО. 
Пор. В'ЙРН'ЙИ. 
В'ЬРН'ЬИ, ВЄРН'ЙИ присл. в. ст. (5) (більш віддано) 

вірніше: возрєвшє есмо на на (!) его вврноую службу и 
хотАчє по нємь аж бьі тьімб лбпєи и вєрнВи намь... послу- 
жилб... оставили есмо его... при томь При ВСБМБ што коли 
коупилБ (Краків, 1394 Р 54); мьі возрввши на єго верну 
службу и хотАчє ПО НВМБ аж би намБ вєрнБи послужи(л) 
...дали есмо и даємБ наше село Надвєво (Львів, 1399 Р 
59); а такв жь того исного сгєцка воєводу хотАчи особною 

мл(с)тью оутБшити абьі намБ... вврнви служилв... тьш 
городьі цєдунь а хмєловб... даємьі и дали есмьі ему на ввки 
(Ланчиця. 1433 р і 25). 
Пор. В'БРНО, В'ЙРН'Й. 
*В'ЙРОУВАТИ див. ВЄРОВАТИ. 
*В'ЙРХОУВЬІПИСАНЬІИ див. *ВЄРХОУВЬІПИСАНЬІИ. 
*ВГЙРЬНЬІИ див. В'ЙРНЬІИ. 
БІСИТИ дієсл. док. (1) (кого) (стратити через повішен¬ 

ня) повісити: а ктори бьі на(ш) нєпрїАтє(л) оутєклБ на и(х) 
сторону или злодій, то(г) имає(т) вВсити, або на(м) наза(д) 
вьідати (Сучава, 1457 Созі. II, 810). 
ФОРМИ: інф. вВсити (1457 Со5^. II, 810). 
Див. ще *ВИІІ1АТИ. 
! В'ЙСЛОУИ див. ВАСЛОУИ Г 
*ВГКСНЬІИ прикм. (5) (вимірюваний вагою) ваговий, на 

вагу (3): далБ имб панБ вАтслбвб 5 (т) копб гро(ш) ввсного 
срвбра (Львів, 1370 Р 18); продала єсть тотб мунастьірь за 

к гривєнБ сєрєбра вВсного (Перемишль, 1378 Р 26); 
гривна ввсная (2) див. ГРИВНА 2. 
ФОРМИ: род. оди. с. вченого (1370 Р 18; 1378 Р 26); 

род. мн. вЬсиихб (1366 Р 12); знах. мн. ж. вВснии (1366 
Р 12). 

*В'£СТЬ ж.(4) вістка, повідомлення (2): тогда аксакв при- 
шолб такБ тайно на насБ ажє не бьіло намБ никаков ввети 
а ни слова али жь оузрвли єсмо єго оу нашои дєржавв 
(б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); гдє моА сила нєстєчєть а 
рать на конь оузвсАдєть а я о томб оуЗБведаю а к тобє 
ИСБ ПТИЧЄЮ ЯЗЬІКБ вєсти нєпошлю... богБ мене поби(и) 
(б. м. н., 1484 ЯМ); 

вветь давати (кому) (1) повідомляти (кого): а 
тижь коли бьі которьіі нєприАтєль своєю силою облогло 
тото исньш гро(д) галичь тогда тото исньїі воєвода и бра(т) 
єго... имають... того исного города боронити а намо оу 
тьі часьі вветь давати штобьіхомо пособлАли (Луцьк, 1388 
Р 37); вветь дати (кому) (і) повідомити (кого): 
ажє будєть ва(м) надобв помочь на кого... Азб самь єсмь 
готовб за того тобв на помочь веєю моєю силою а толко 
вветь намБ дайте (б. м. н., І392—і393 РФВ 171). 
ФОРМИ: род. одн. вВсти 1 (1392—1393 РФВ 170); вести 

1 (1484 ЯМ); знах. одн. вВсть (1388 Р 37; 1392—1393 РФВ 
171). 

*В'ЙС'Ь ч. (1) (система мір, застосовувана при зважу¬ 
ванні) вага: чини(м) свВдомо вєлєбної твоєі мл(с)ти же 

єсми дали тому истиному пану варшовьскому г тисАчв 
фрА(ж)кого сєрєбра твмо ввс(о)мо што єсми почали дава- 
ти оу лудкн (Сучава, 1388 51). 
ФОРМИ: ор. одн. вВс(о)мо (1388 5Ь). 
*В'ЙТЬ ж. (1) (цсл. ввть) (гілка) вітка, віть: коли тв(ж) 

хто оукрадв(т) доубв... маєть платїти шєсть скотб... а 

колї толко вв(т) о(т)роуби(т) ино чєтьіри ско(т)ци маєть 
платить (XV ст. ВС 37). 
ФОРМИ: знах. одн. вВ(т) (XV ст. ВС 37). 
*В'£ТАЗЄВ'Ь прикм. (1) витязів: а на то ввра моА и 

моихь сьіно (!) ввра ввра (!) жупана юги жю(р)жєвича... 
ввра пана драгуша ввтАзева... (Роман, 1392 Созі. І, 8). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. вВтАзєва (1392 Созі. І, 8). 
*В'ЙТАЗЬ див. ВИТАЗЬ. 
*В'ЙЧЄНЬ1И див. В'ВЧНЬІИ. 
ВїЧИСТЕ присл. (І) (ста. шесгузсіе) довічно: и то 

єсми продал пану Волчку Жасковскому ввчисте (б. м. н., 
1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154). 
Див. ще В'Ь ЧИСТО, ВЇЧНЄ, В'ЬЧНО. 

В'Ь ЧИСТО, ВЄЧИСТО присл. (8) (стп. \уіесгу$сіе) до¬ 
вічно: присудили есмьі... ажє король заплативв пА(т) сотб 
гривень тьімб панА(м) има вєчисто дєржА(т) (Медика, 1404 
Р 70); ми великий кйзь швитрикгаилБ... чини(м) знако¬ 
мито... ижє... дали єсмо... пану андрвю село михлинь... вє¬ 
чисто а непорушно (Київ, 1433 Р 118); а не маєт бьіти от- 
хил<є>на нигдє от острог<а>, нижли мают нам с того 
имєнА служити вєчисто (Луцьк, 1487 АЗ І, 86). 
Див. ще В'ЬЧИСТЕ, В'ЙЧНЄ, В'БЧНО, 

*ВгкЧИСТЬЇИ прикм. (6) (стп. ^іесгузіу) і. (здавна 
встановлений) віковічний, споконвічний (3): оуздали и 
о(т)ступили тов двдниньї пану колв тако Ако сами дьржа- 
ли... со всвми границами вбчистьімб (!) (Галич, 1409 Р 74); 
а та(к) оузда(л) Ако самБ нмв(л)... со всвми границами 
ввчистьіми што изє ввка к той двдининв присл у шал о (Га¬ 
лич, 1418 Р 89). 

2. (який повинен завжди бути. відбуватися) вічний, 
повсякчасний (2): Сє я кнАзь юріа холмбскии... придали 

єсмо к цркви бжой прєч(с)тои бгомтри на бгомолє вєчистоє 
села стрижово елєпчє (Холм, 1376 Р 22); тамБ же противБ 
той долини... для вечистого знаку паль забити казали 
єсмо и тую граньїцю скончьільї (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 9); 
ОвВчистои памяти (1) блаженної пам’яті: 

про тожь мьї иляшь воєвода... знаменито чинимо... како 
пилни оу розюми и оу еєрдьци своВмь, рожложивьшьі щко- 
дьі... пану владисла(в), щаснои а ввчистои памяти кролє- 
ви... а особно землАмь роускимь... безь вини оучинєнив... 
землю шєпиньскоую... даваємьі (Львів, 1436 Созі. II, 706). 
ФОРМИ: род. одн. ч. вечистого (1430 ГВКЛ 9); знах. 

одн. с. вєчистоє (1376 Р 22); род. одн. ж. вВчистои (1436 
Созі. II, 706); ор. мн. вВчистими 1 (1418 Р 89); ! вВчистимь 
1 (1409 Р 74). 
Див. ще В'ЬЧНЬІИ. 
ВЇЧНА див. В'ЙЧНО. 
В'ЬЧНЄ, ВЄЧЬНЄ, ВЄЧНЄ, В'ЙЧН'Б присл. (14) на¬ 

вічно (8): а записали есьмо тьіе двла вВчне и непорушне 
вб сій ввкь и вб будучій (Кобринь, 1401 АкВАК 1ІЇ, 2); 
ми боАровє и рада вєлможно(г) пєтра воєво(д) ... Авно 
чини(м)... гдьі(ж) пєрєчєньш ВЄЛМОЖНЬІИ ПЄТрБ воєво(д)... 
королеви полском(у)... коу чистои вврности, по виниою 
слоужбою вВчнє записа(л) сА... про тожб мьі... повинни 

єсмьі... вврною слоужбою послоушни бьіти (Хотин, 1448 
Созі. II, 737—738); Я кн(А>зб Юри Василєвич Жаслав- 
ский вьізнаваю сим моим листом... ижєт продал єсми пану 
Сємєноу Олизаровичоу имєнє на Вольїни... вєчнє и нєпо- 
роушнє (Берестя, 1466 А5 І, 62); а с того двлоу нє вьістоу- 
пити з нас никоторомоу... бо єсмо тоє подвлили соб(є> 
ввчнє и нєпороушно (Хвалимичі, 1475 А5 III, 14); 

ввчнє (и) на в в к и (6) навіки-віків: Тими жб ра¬ 
зи а другий записБ Романа Мстиславовича, на КупечовБ 



В'ЙЧНЇИ — 233 — В'ЙЧНЬІИ 

й инньїе села наданье святой Пречистой Володимерское 
епископии, осмотрели вь томь светомь евангелии, и то 
таїсь же потвержаемь вбчиє и на вБки (Луцьк, 1444 
АрхЮЗР 1 /VI, 8); а тоє вьішє писанноє через шлах(о>тнє 
врожєного кн<А>зА Костєнтина и теж на єго наслєдьки 
власний и зо всим правом панством и власностю <маєть> 
бьіти держано... вБчнє на вбки (Вільна, 1499 АЗ І, 118). 
Див. ще В "й ЧИСТЕ, В'Й ЧИСТО, В'ЙЧНО. 
В'ЙЧНЇИ див. В'ЙЧНЬІИ. 
В'ЙЧНО, ВЄЧНО, В'ЙЧЬНО, В'ЙЧЬНО, ВЄЧЬНО, 

В'ЙЧНА присл. (131) навічно, назавжди (100): Ино мьі... 
тоє мвстце... потвержаемь симь листомь нашими вбчно 
(Люблін, 1410 АкВАК XI, 5); записали есмо оу вєрьху 
писаную тую зємьлю... свАтому Йвану цєрькви... ввчьно 
(Городок, 1443 Р 145); и я есми тоє своє имБньє... продал... 
кн(А)зю Иваноу Васильєвич<у> Острозком<у>... с тьім... 
с чим есми оу нєго коупил вбчно (Острог, 1463 АЗ І, 56); 
А продали есмо то Єго Милости вобел вєчно (Друцьк, 1492 
АЗ III, 23); а коли дбти пєрвоє жони оца часть свою... 
в ро(з)дв(л) вбчно возмоуть тогдьі дь(л)ница дроугоє ЖОНЬІ 
на єє дбти сполна прїидоуть (XV ст. СЯ 41); И потвержаемь 
тьіе люди симь нашимь листомь вбчно и непорушно (Кра¬ 
ків, 1500 АЛМ вип. 2, 58); 
вбчно (и) н а в Б к и (4) навіки-віків: А которьіе 

три лезива Виленской земли держали панБ Сенько Гост- 
скій, а панБ Андрей ЧапличБ, а панБ Ивашко Подолян- 
скій, очєвистб передБ нами и устнБ ПОВБДИЛИ, ШТОЖБ тьіе 
три лезива вбчно и на вбки продали пану Петрашку Лане- 
вичу Мьілскому (Луцьк, і445 АкЮЗР І, і 7); тоє имєнє 
Любчо по своєм животе волна она отдати... комубьі хотєла 
вєчно на вєки (Луцьк, 1487 АЗ І, 241); 
постійно, повсякчас (25): Тьіе вси села... маетБ держати 

господинб богомолець нашь Климентьій... ВЄЧБНО и непо- 
рушоио (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI. 3); потвєржАє(м)... 
королеви польскому... тоть листь, што єсмьі дали єго 
мл(с)ти в камАнци, коли сА єсмьі голдували и записали єго 
мл(с)ти, што бьіхомь то вбчно оуздєржАли, яко сА ЄСМЬІ 
тогда голдували и записали вбчно (Львів, 1407 Сові. II, 
629); и теж посли отца н(а)шого кому будем того имБнА 
або земли и люди дали и листьі н(а>шими на вбчност бу- 
дємь потвердили, то маєт вбчно держано бьіти (Вільна, 
1499 АЗ І, 118); 
до кінця життя (1): А я имаю кн<А>зю єго м<и>л<о>сти 

с того имБньА слоужити вБчно до моєго живота и дБти 
моБ мають єго дБтєм слоужити вбчно (Острог, 1466 АЗ 
І, 60); 
споконвіку (1): то все есмо потвердили... слузБ нашому 

вБрному ходкови бьібелскому... СБ всбми границями яко 
из вБка, вбчно прислушало к тьім сєлумь (Судомир, 1361 
АСІ 6). 
Див. ще В'ЙЧИСТЕ, В^ЙЧИСТО, В'ЙЧНЄ. 
*В'ЙЧНОСТЬ ж. (12) довічне збереження документом 

юридичної сили (2): рвчи которьш жь в часу бьівають аж бьі 
не проминули сь проминучими часи подобно ЄСТЬ ИМБЛЬІ ли 
бьі приити кь будущой знаємости аж бьі вбчностью лнстовь 
бьільї потвєржєньї (б. м. н., 1424 Р 99); а про лБпшоую 
справє(д)ливость и ввчность и пєчати єсмо свои приложили 
к сємоу нашємоу листоу (Пустинька, 1499 ПИ № 3); 

() ВБЧНОСТЬ имБти (о що) (1) мати право на 
довічне володіння (чим): и кн<А)зь Семен противь того 
рєкль: жадноБ я вбчности з братом моимь кнАзємь Ва- 
сильєм не имбл о дблницю брата моєго кн<А)зА Солтана, 
нижли єсмо такь держали тоую дблницю осподарьскоБ 
воли и пожитки собв имБли на полбі (Луцьк, 1475 АЗ 
І, 69—70); на вБчность (9) навічно, назавжди: Биль 
намь чоломь писарь нашь... пань Григорей Исаевичь 
Громьїка, о тьімь, што перво сего дали есьмо ему мвстце 
городское и зб малою улочкою на будованье двора его... 
и тежь дозволили есьмо ему вь томь дворБ его корчму воль¬ 
ную пиво и медь держати, и биль намь чоломь, абьіхмо 

то ему подтвердили листомь нашимь на ВБЧНОСТЬ (Люблін, 
1410 АкВАК XI, 5); Продал есми имєнє моє отчизноє Да- 
жєв на вєчност (Володимир, 1475 АЗ І, 72); ино сь того 
имБнья своего Здетельї записаль есми на вбчность на со¬ 
борную Церковь... двБ копБ грошей (Вільна, 1499 АСД 
VI, 2—3). 
ФОРМИ: род. одн. вбчности (1475 АЗ І, 69); знах. одн. 

вБчность, Вьчност 5(1410 АкВАК XI, 5; 1496 АЗ І, 245; 
1499 АЗ І, 118; АСД VI, 2; ПИ № 3); вечность, вєчност 
5(1475 АЗ 1,72; 1494 А5І, 101; 1496 АЛРГ69; 1497 ПКИП; 
1499 А5 І, 118); ор. одн. вБчностью (1424 Р 99). 

*В'ЙЧНЬІ див. В'ЙЧНЬІИ. 
В'ЙЧНЬІИ, ВІЧНІЙ прикм. (220) 1. (безконечний у часі) 

вічний (1): и да моу дароує живот вбчньі и здє многлбтньі 

живот (б. м. н., 1464—1496 ОН. 5); 
вєчная памАть(І) вічна пам’ять: „ сє я кнАзь 

юріа холмьскии ... придали єсмо к цркви бжои прєч(с)тои 
бгомтри... села стрижово слєпчє... за што здє дай г(с)ди 
намь побьіть и з(д)рвіє а по сємь и дєтємь нашимь вєчную 
памАть аминь (Холм 1376 Р 22); в б в Б ч н а а п ( а>- 

мЖ(т) (кому) (1) на вічну пам’ять: Блгочьстивьіи и х(с)о- 
любивьш Іо Стєфа(н) воєвода г(с)п(д)рь земли мо(л)давскои 
снь Бог(д)ана воєводьі оукраси гро(б) сь ДБдоу своємоу 
Іо Бог(д)аноу воєводб... вь вБчнаа ємоу п<а>мМ(т) (б. м. н., 
1480 ОС 11); вбчно и памБти (1) (церковна служба 
на помин душі) вічне поминання: и тако(ж) прїидє прА(д) 
нами... па(н) косте оурьі(ш)... и оучини(л) раді божїи 
млстї, абьі ємоу вБчнои памБти и да(л) свою пасикоу... 
нашємоу монастирю о(т) молдавици (Сучава, 1453 Сові. 
II, 453—454); к (к о у) в Б ч н о и памАти (9) на вічну 
пам’ять (кому, чого, про що): Мьт па(н) сташко ись давьі- 
дова староста самборьскьіи приводимо то ку вбчнои памАти 
нинБшнимб и потомб бу(д)чимь илья влдка прємьішлєскьіи 
и самборьскьіи жаловаль сА прє(д) кролємь на стрБлков- 

цб аже оубивають сА оу землю оу црквную стго спса (По¬ 
гоничі, 1422 Р 97); Во имА бжиє стан сА к вбчнои рБчи 

памАти (Ланчиця, 1433 Р 120); во имя бжьє амєнь коу вбчь- 

нои памАти тоито рвчи (Львів, 1436 Сові. II, 706); длА 
того ку ввчньїи рБчи па мети мьі Олєксандрь... великим 
кн(А>зь литовский... чинимь знаменито... иж... ємоу имБ- 
нє н<а>шє имєнємб ЗвАгол... дали єсмо (Вільна, 1499 А5 
1, 117); в є ч н ьі м и ч а с ьі (в заперечному реченні) (І) 
ніколи: в котороєж то имєнє Дажев вжо я сам ани мои 
дєти... не маємо ся встуг.овати и никоторьі пєрєказьі в томь 
имєню чинити вєчньїми часьі (Володимир, 1475 А5 І, 72). 

2. (не обмежений строком) вічний (24): н на вБчнаА 
крБпость к сєму листу пєчати нашв вєлвли єсмо привБти 
(!) (Лучиця, 1388 Р 39); и на вБчноє потвєржєнїе вєлбли 
єсмьі нашоу печать вєликоую привісити к сємоу листоу 
(Сучава, 1402 Сові. II, 621); заплативь имь тьш пбнА(з) 

пА(т) сотб гривень полки(х) (і) єго жь мБста тьічина и тьіхб 

СЄЛБ и всєи волости ЗаЛБСКОБ дєржАниє ВБЧНОЄ правьімь 

судомь напрє(д) рєчєно(м) г(с)дрю коро(л) влодиславу 
пол(с)кому и єго послбдко(м) присудили ЄСМЬІ (Медика. 
1404 Р 70); а мьг єсми поставили владови и крьсти завАзку 
вБчноую осьімь дєсАть роубли литого сєрєбра (Баня, 1418 
Сові. І, 127); мьг Стєфан воєвода... знаменито чинимь... 
ожє... дали и потвердили єсмо вичньїи оброк томоу СВБТО- 

моу монастироу от ПобратБ да имают на каждїи год от 
нас по 7 бочкьі вина (Сучава, 1466 ВО 1, 105—106); Такь 
иж межи нами и межи прєрєчєньш наияснБишим паном 
Яном Олбрахтом, кралєм полскьім... из обохь сторон, 
имаєт бьіти покоуи и мір вбчнїи (Гирлов, 1499 ВИ II, 419); 

(постійний) вічний, повсякчасний (5): а мьі... панАмь 
АдвизБ и алжбБтє вєчноє молчАниє чинимьі (Медика, 1404 
Р 70); и дорадивши сА єсмь тьі(х) старцо(в) и... оучини(л) 
єсмб вБчную границю и закопали по пєрєхрєстньїи путь 
што на долинБ подли попєлєва али(ж) до ло(з) (б. м. н., 1419 
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Р 90—91); а межи тьіми городьі и межи нашєю землею ру- 
скою то границь будуть вічний (Ланчиця, 1433 Р 125); 
на вбчньіє часи (3), на вєчньїе часи и 

в є к и (1) (назавжди) навіки: 1 Іег, \узі коіогуіе агіукиїу 
сіаіііезшо ігп па іогп ргі\уі1і пазгош игурНапу, роїхуеггаіет 
іо іт па \уесхпу)е сгазу (Луцьк, 1388 ЇРЬ 108); и присАгли 
єсми... а которьіижь то листи и записи хочемо... на вьч- 
нни часи моцнь дєржАти (Сучава, 1439 Собі. 11, 712—713); 
и тоую Ста(в)ропигїю мн(с)тьірю пєчє(р)ско(му) спрєдв- 
лами его ствє(р)жаємь и (з)моцняє(м) на ввчньїє часи 
(б. м. н.,, 1481 ГПМ): в ь в в к н в в ч н и є (1) див. 
*В'Ь КЬ; до ввка ввчнаго(І) див. * В'Ь КЬ; н а 
ввки ввчннв (131) див. *В'ЬКЬ; на ввкьі віч¬ 
ній часи (1) див. *Вгй КЬ; о у ввки ввч- 
н ьі А (3) див. * Вії КЬ. 

3. (до кінця життя) довічний (7): ми кроль казимир 
кпаковскои землі.,, господарь и двдичь ввчнни зємл.Ам 
тим... явно поввдают, колиж то пришєдши прєд наше об- 
личє слуга наигь вврнии ходко бьібелскии, и оуказал єсть 
кнАзА львови листи... тогди ми... потвердили єсмо, єго 
правого всєго имєнїа (Судомир, 1361 А ОЇ 6); Ми кнАзь 
володиславь... русков зємли господарь и двдичь ввчньш 
зємлАмь тімь самодержець... то єсми вчинили (Бохур, 
1377 Р 23—24); ми богдань воєвода... визнавами... ожє 
пришли єсмо оу вєчноую едность и оу христианскоую лаго- 
доу... ис паномь дєтрихомь боучацкимь (Сучава, 1449 
Собі. II, 746); Про то господарь наигь великий князь Алє- 
ксаньдро всказаль и твоєй милости аби єси зь єго ми- 
лост<ью> оутвєрьдиль ся... и мєль би єси зь єго милостью 
приязнь вєчную (Троки, 1494 ВО II, 387). 

4. (давно встановлений) споконвічний (3): знаємо чи- 
нимь ... ажє... дали єсми нашю корьчму... иваноу воло- 
шиновичю... со вси(м) оужиткн с вВчньїми границАми... 
што к той корвчмВ из ввку слушАло и слоушАєть (Медика, 
1407 Р 72); А тако дали єсми ему и єго дьтемь... зо всвми 
ужитки и зь ввчними границами, што кь тому селу изь 
ввка прислушало и слушаеть (Судомир, 1408 АкЮЗР 
1, 6); И то єсмо дали... сь всвми пожитки... И сь вічними 
границами (Луцьк, 1445 Р 148); 
изввка ввчного (21), исвВчного ввка 

(і) див. *ВгкКЬ і. 
5. (незмінний) остаточний (1): а бЖдє(т) ли хто иньшии 

мєни(л)сА право имє(т) кь той очинє имєє(т) прїити прє(д) 
соу(д)єю а оуказа(т) своє право а замє(ш)кає(т) лї а нє 
прїидє(т) на ро(к) а соудья осоудить алюбо очистить очи- 
ноу тогди то(т) соу(д) єсть вє(ч)ньш (XV ст. ВС 22 зв.); 
О ввчная очизна (отчизна) (3) маєток, 

одержаний після батька з правом спадкової власності: 
сь приказаниє(м) кралА вла(д)слава... взАли єсмо ввчноую 
очизноу вь огороженои вь вели кой кь кролевьско(м)у 
двороу шлАхєтнн(м) чобото(м)ь (Луцьк, 1445 Р 148); Сє 
я Банко Скєрдвєвич... внзнаваю иж я... кн<А>зю Семену 
Василєвичу двдвчу Збаразскому продал єсми ємоу ввчную 
отчизну свою (Володимир, 1470 А8 І, 64—65). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. вічний 2 (1361 А 07. 6; 1377 Р 23); 

вє(ч)ньіи 1 (XV ст. ВС 22 зв.); вічнїи 1 (1499 БО II, 419); 
род. одн. ч. вічного, вічно(г) 11 (1378 Р 26; 1390 Р 176; 
1407 Со5/. І, 56; 1415 Р 87; 1435 £>/р«А» 465; Собі, і, 424; 
1442 Собі. II, 88; 1458 ВИ І, 20; 1463 ВО І, 74; 1476 ВО 
І, 209; 1483 Собі. 3. 122); вічнаго 5 (1408 АкЮЗР І, 6; 
1467 Вй І, 117; 1469 ВО І, 134; 1475 ВО І, 203; 1476 ВО 
I, 215); вєчиого З (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193; 1496 ПДВКА 
60); вичкого, ви(ч)ного 3 (1464 517; 1464 ВО І, 86; 
1472 ВО І, 170); вєчиаго 1 (1469 ВО І, 136); шісгпаЬо 1 
(1465 ОБ 176); зам. знах. мн. навіки вічного 3 (1438 Собі. 

II, 7; 1456 Собі. II, 582; 1482 ВО І, 263); на вікіи вєчнаго 
1 (1458 ВО І, 19); знах. одн. ч. вєчньїй, вєчньі(и) 6 (1496 
ВО II, 402, * 07; ОПСВВ; ПДВКА 60); вічнн 4 (1445 
Собі. II, 726; 1464—1496 ОН. 5; 1473 ВО І, 187); вічний 2 
(1393 Собі. II, 607; 1499 ВО II, 419); вичини 1 (1466 ВО 

I, 105); вАчнїи 1 (1499 ВО II, 420); ор. одн. ч. вВчиьімь 
(1454 Р 162); знах. одн. с. вічноє 4 (1402 Со5^. II, 621; 
1404 Р 70; 1421 Р 94; 1433 Со5*. II, 653); вєчноє 1 (1404 
Р 70); наз. одн. ж. зам. знах. вь вічнаа ємоу п(а>мЖ(т) 
(1480 ОС 11); род. одн. ж. вічнои 1 (1453 Собі. II, 453); 
вєчноє 1 (1474 А5І, 69); дав. одн. ж. вічнои, вічьнои 8 
(1422 Р 97; 1433 Р 120, 124; 1436 Собі. II, 706; 1448 Собі. 

II, 733, 737; 1462 ВО II, 283; 1485 ВО II, 371); вічним 2 
(1448 Собі. II, 733; 1499 А8 І, 117); знах. одн. ж. вічноую 
6 (1418 Собі, і, 127; 1419 Р 90; 1445 Р 148; 1462 ВО II, 
283: 1470 А8 І. 65): вєчную. іуесгпши 4 П376 Р 22; 1449 
Собі. II, 746; 1494 ВО II, 387, 388); вічнаА 1 (1388 Р 39); 
наз. мн. ж. вічини (1433 Р 125); знах. мн. ч. вічннА,віч- 
нна, вАчниА, вічиия, вічииЖ, вічьииА 78 (1403 338; 
1411 Собі, і, 95; 1427 £//?«А» 450; 1435 Собі. II, 682; 1448 
Собі. II, 365; 1453 Собі. II, 454; 1465 £>/Р«А» 518; 1475 
ВО І, 203; 1488 ВО І, 356 і т. ін.); вЬчнни, вЬчьньш 19 
(1415 Р 87; 1424 Р 104; 1428 Собі, і, 202; 1429 Собі, і, 242; 
1433 Р 123; 1436 Собі. II, 707; 1439 Собі. II, 32; 1442 Собі. 

II, 87; XV ст. ВС 22; 1499 АСД VI, 3 і т. ін.); вЬчииА, 
вЬчнїА, вЬчниа,вА(ч)иїА, вЬчнїа 15 (1409Со5^. 1,65; 1448 
Собі. II, 353; 1453 Со5*. II, 446; 1458 МіН. Оос. 122; 1459 
ВО І, 35; 1463 ВО І, 74; 1467 Собі. 8. 69; 1470 0/Р«Л» 
522; 1476 ВО І, 215; 1490 ОС 148 і т. ін.); вічній, вічним 
4 (1435 Собі. II, 679; 1436 Собі. II, 698, 702; 1439 0/Р«А» 
II, 62); вічинє 4 (1400 ОІД«А» 433; 1444 ОІД«А» 481; 
1481 ГПМ; 1494 АЛМ 54); вєчньїє, вєчьннє 4 (1322 
АрхЮЗР 1ДП, 1; 1389 РЕА І, 27; 1440 Р 142; 1487 АЗ 
І, 241); вічнн 4 (1400 Собі, і, 37; 1415 Собі, і, 116; 1429 
Собі, і, 258; 1435 Соя*. І, 424); вічєнні, вічьині, вічині 
4 (1395 Собі. II, 612; 1418 Р 89; 1424 Р 106); шісгпуіе 2 
(1420 А5 І, 25; 1421 А8 І, 27); вєчини 2 (1444 А8 І, 140; 
XV ст. ВС 12); \ууесгпеу 1 (1395 ОЬ 166); вєчнии 1 (1479 
ВО І, 226); \уес2пуіе 1 (1388 1РЕ 108); \уісгпуа 1 (1465 
С/, 176); вічноА 1 (1500 Собі. 8. 231); шіесгпі 1 (1407 
АрхЮЗР 8/1, 3); ! вічнн(м) 1 (1435 Собі. II, 679); ор. мн. 

вічними 3 (1407 Р 72; 1408 АкЮЗР І, 6; 1445 Р 148); 
вєчинми і (1475 АЗ І, 72). 
Див. ще *В'БЧИСТЬІИ. 
В'ЙЧН'Б див. В'В ЧИЄ. 
В'кЧ'ЬНО див. В'ьЧНО. 
В'ЙЧЬНО див. В^ЙЧНО. 
*В^ЧЬНЬІИ див. В'БЧНЬІИ. 
*В1і ШН ь И див. ВЬШЇНіИ. 
* Вії ШТОРТОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Жаловали 

намь очивисто люди нашьі бортеве... на бортина жь, на 
Ядка Вьштортовича, штожь великій князь Витовть даль 
бьіль прадеду ихь Крупшу земли три слвдьі вь Перелом- 
скомь поввте (Вільна, 1495 РИБ 601—602). 
ФОРМИ: знах. одн. Віштортовича (1495 РИБ 601—60^). 
ВІЇШТОРТЬ ч. (3) (особова назва, лит. VІ8Іа^і;а5): и за 

тимь дей отець того яцка Ввшторть тьш ихь земли випро- 
силь за пусто у... короля его милости, а вь тихь земль 
наслідковь ие поведаючн (Вільна, 1495 РИБ 602). 
ФОРМИ: наз. одн. Вішторть (1495 РИБ 602). 
*ВЯТЬИ1ИИ прикм. в. ст. (1) (цсл. вАщии) більший: 

ми иляшь воєвода... знаменито чинимо... како... рожло- 
живьшьі шкоди... владисла(в) ... кролєви... прєзь... о(т)цА 
нашє(г)... оучинєнив... памятоуючи... про о(т)цА нашєго 
жбавьлинїє души єго, аби тимь вятьшая віра, котораА 
николи оу на(с) нє била жгасла... владисла(в), нинєишєму 
кролєви полскому... землю шєпиньскоую... дароуємн а во- 
рочаємн (Львів, 1436 Собі. II, 706—707). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. вятьшая (1435 Сочі. II, 706). 
* ВАЖЄВИЧ'Ь ч. (4) (особова назва): коли дє(д) и(х) 

сємє(н) площєвичь смотрєвши межи дєте(и) свои(х) о(т)- 
цо(в) и(х), и казаль з доуховницьі своєє дь(л)ницоу о(т)ца 
єго иванову вигладити во(н) и па(и) ива(н) вАжєви(ч) для 
дє(и) того свєдє(ц)ства о(т)дали(л) би(л) о(т)ца єго о(т) 
о(т)чинн ІВільна, 1495 ВК). 
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ФОРМИ: наз. одн. вАжєви(ч) (1495 ВК)\ род. одн. вАжє- 
вича (1495 БСКИ; ВК)\ ор. одн. вАжєвичо(м) (1495 ВК). 

ВАНЦЄНЦЬ, ВАЦЄНЬЦЬ, 1 ВАЦНЄЦЬ ч. (3) (особова 
назва, стп. М/і^сепс, спіч. Уіпсепс, лат.Уісепііиз,) Вікентій: 
Мьі воицєхь... ярцибискупь гнвздєнскии... домарать вои- 
ницкии вАнцєнць сь шамотуль мєжирвцкии... слюбуемьі 
и записуємьі сА стєцку воєводь зємлВ молдавскои (Лан- 
чиця, 1433 Я 122—123); ино оузрєвшо (!) кєвиность мою 
вєлємужнии панове... на имА па(н) вАцнєць (!) староста 
рускии наивьішьш и па(н) михаль бучАтскии староста га- 
лицкии... вьібавили мА бгмь... ис того нАгьства (Черня- 
хів, 1435 Я 132). 
ФОРМИ: наз. одн. вАнцєнць 1 (1433 Я 122); вАцєньць 

! (1434 Я 130); ! вАцнєць 1 (1435 Я 132). 
ВАРА див. В'БРА. 
*ВАРНЬІИ див. В'ЙРНЬІИ. 
В А ТС ЛАВІ», ВАТСЛ оВТ> ч. (6) (особова назва): иста- 

лосА при державв пана Отьі старости русков злв (!) оже 

купиль пань вАтславь дмитровьскии дворище ись земєю(І) 
(Львів, 1370 Я 18). 
ФОРМИ: наз. одн. вАтславь, вАтсльвь (1370 Я 18); дав. 

одн. вАтславу (1370 Я 18). 
ВАЦЄНЬЦЬ див. ВАНЦЄНЦЬ. 
! ВАЦНЄЦЬ див. ВАНЦЄНЦЬ. 
ВАЧКОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): С я па(и) дмитрь 

порьїцькии пана идвинь сьі(н) вАчьковичА... оузА(л) єсми 
по своєи жєнв по паней га(л)зьцє... полтораста коп ши- 
роки(х) гро(ш)й чє(с)кои монвти (б. м. н., п. 1450 ПИ № 9); 
а на то сввдкьі при то(м) били тогдьі землАнє королєвскьш 
на имА пань онаньА вАчковичь и кнзь поутАта (Острог, 
1458 ОЖДМ). 
ФОРМИ: наз. одн. вАчковичь (1458 ОЖДМ)\ род. одн. 

вАчьковичА (п. 1450 ПИ № 9). 
*ВАЧНЇИ див. В'ЬЧНЬІИ. 
*ВАЧИЬ!И див. В'БЧНЬЇИ. 
*ВАЧЬКОВИЧЬ див. ВАЧКОВИЧЬ. 



*НАВАМЕ с. (1) (стп. §аЬапіе) нападки: Оі іусЬ іо 
гесге) гасіпоЬо ЬаЬапіа песгіпесгі, шупіамгзгі осіпоіе кгі- 
^ахуоіе, шокгоіе сЬцзіу змпеіоіе козіе!по]еі коіогусЬ гасі- 
пут оЬусга)ет пі осііп ргЦтоАУаІі пе та]еГ (Луцьк, 1388 
ІРЬ 103—104). 
ФОРМИ: род. одн. ЬаЬапіа (1388 ІРЬ 103). 
Див. ще *НАГАБАНЇЄ. 
Пор. ГАБАТИ. 
ГАБАТИ, ГАБАТЬ дієсл. недок. (21) (стп. §аЬас) 1. 

(кого, чим і без додатка) напастувати, турбувати (кого), 
вимагати силоміць (що від кого) (18): Тег іезШЬу сгегег 
ирасі, рогоЬі, аЬо 2Іос1е]8І\*га, аЬо сгегег кЬ\уаН, гесгі 
з\уоі газіахуіепуті газіахуаті иігаііі Ьу \узіакі| пе таіеГ... 
ЬаЬаіі (Луцьк, 1388 £РЬ 104); а хто бьі ихь хотєль габати 
до рокоу, и тм бьі ихь о(т) тьіхь борониль (Краків, 1487 
АМЛ)\ Протож кому коли подаемт, в него пенАзи з мьіта, 
тьш бьі нехай року ждали, а до року бьі его не габали 
(Вільна, 1498 АЛРГ 83). 

2. (кого) позивати до суду (3): а вьіволиль то па(н) колб 
филь мАковичь... ижь оу той половици дБдниньї и оу дру- 
гои што пьрвоє купила лань кола нь можь(т) габати филь 
а ни єго братьА (Галич, 1409 Р 74); а мьі имь слюбоуємь... 
аже не имаємь пана мьіхаила староста прАдрєчєного и єго 
намАсниковь по томь боудоучиихь оупоминати, ани габати 
оу вбкьі (Кам’янець, 1458 Сові. II, 815); а єстли бьі єго 
в том имБньїи нБкако хотБли гадати (!) тьш ТоурьАнскии, 
тогдьі А ємоу тьш пБпАзи маю очистити (Боковичі, 1496 
Л5 1, 245). 
ФОРМИ: інф. габати 8 (1388 ІРЬ 104; 1409 Р 74; 1458 

Сові. II, 815; 1487 АМЛ; РИБ 266; XV ст. СЯ 41 зв.; 
1498 АЛРГ 82, 83); габать 2 (XV ст. ВС 14 зв.; СЯ 42 зв.); 
габа(т) 1 (XV ст. ВС 6); 1 гадати 1 (1496 А5 І, 245); теп. 
З ос. одн. габаєть (XV ст. ВС 14, 20 зв., 21); 3 ос. мн. габа- 
ють (XV ст. ВС 14); пперф. З ос. мн. билї... габалї (XV ст. 
СЯ 42); баж.-ум. сп. З ос. мн. би... габали (1487 РИБ 226; 
1498 АЛРГ 82, 83); баж.-ум. сп. пас. З ос. мн. аби... били 
габаии (XV ст. ВС 14). 
Див. ще НАГАБАТИ. 
! ГАВЛИЛ див. ГАВРИЛ. 
ГАВРИЛ, ГАВРИЛО ч. (25) (особова назва, цсл. Гаврииль, 

ер. ГофріГ|’Л, гебр. даЬІігі’еІ) Гаврило: А при томь бьіли 
сведьки... пан Боговитин, пань Гаврило Шило (Луцьк, 
1430 АрхЮЗР 8/\Я, 8); а кнзА юрьєвьі(х) боАрь бьі(л) 
при то(м) пань патрикви краєвскии и па(н) га(в)рило мар- 
шалко к (!) єго (Острог, 1458 ОЖДМ); И оуставшє наши 
слоуги Йван и братїа єго АндриАш и Гаврил и Пєтрь и за¬ 
платили оусє исполна тоти вьішєписаннїи пинвзи (Сучава, 
1487 ВО І, 291); и тьіми разьі тьіє мєщанє вроуцькиє... 
на (и)мА ивань а Гаврило... просили нась абьіхмо єщо имь 
тиє ко(р)чмьі на колько годо(в) продали (Краків, 1489 
АКВ)\ мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидє 

прАд нами... Оурита... та продала тоє село попоу Сими 
и братоу єго Гаврилоу (Сучава, 1490 БО І, 389—390). 
ФОРМИ: наз. одн. Гаврил 7 (1487 ВО І, 291, 312; 1489 

БО І, 371; 1490 ВО І, 384, 390, 400); Гаврило, га(в)рило 7 
(1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1438 Р 141; 1445 АкЮЗР І, 18; 
Р 151; 1446 АкЮЗР І, 18; 1458 ОЖДМ; 1489 АКВ)\ 
! Гавлил 1 (1483 БО І, 269); дав. одн. Гаврилоу 9 (1487 ВО 
I, 291; 1489 АКВ; 1490 БО І, 384, 390, 400); Гаврилу 
1 (1487 РИБ 228). 
Див. ще ГАВРИЛА. 
ГАВРИЛА ч. (\)_(особова назва, цсл. Гавриилв, гр. Гоф- 

рпфА,, гебр. §аЬЬгі’е!) Гаврило: Гаврила дє(р)жить цє(р)- 
ковноую зє(млю> (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 94). 
ФОРМИ: наз. одн. Гаврила (бл. 1471 ЛКЗ 94). 
Див. ще ГАВРИЛ. 
ГАВРИЛО див. ГАВРИЛ. 
ГАВРИЛОВИЧІ», ГАВРИЛОВИЧ, ГАВРЬІЛОВИЧЬ ч. 

(13) (особова назва): а при томь бьіли свбткьі: кн<А>зь 
Ивань Борисович ЗвАгольскьій, пан Олизарь Гаврилович 
староста володимєрскьш (Луцьк, 1461 АЗ І, 54); а при 
том били... мєщанє бєрєстєйскии: Марко Гаврилович и 
Мишко Товдикинович (Берестя, 1466 АЗ І, 62—63); и биль 
намБ чоломь Федко Гавриловичі^ абьіхмо ему тое имБніе 
дали вБчно (Кам’янець, 1494 АЛМ 54); гетіагп іусЬ Іоі- 
\уагко\у Нгапусіа тпе іезі... г рапот Магкот Ьа\Угуіо\уу- 
С20Ш 2 Іо!\уагкі іеЬо (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. Гаврилович 2 (1461 ,45 1. 54; 1466 

АЗ І, 63); Гавриловичі, 2 (1494 АЛМ 54); Гавриловичі, 
2 (1494 ВО II, 387; 1496 ПСВВ 192 зв.); дав. одн. Гаврило¬ 
вичу (1494 АЛМ 54); знах. одн. Гавриловича 3 (1496 ВО II, 
401; ПДСВВ; ПСВВ 192 зв.); Гавриловича 1 (1496 ПДВКА 
60); ор. одн. Гавриловичомь, Ьаіугуіошусгот (1496 ВО 
II, 401; 1500 ДПЖН). 
ГАВРИЛОВЦИ мн. (5) (назва села на Буковині) Гаври- 

лівці: и єщє єсми дали прн(д)рєчєнном(у) болврин(у)... 
на имБ селище гавриловци (Сучава, 1445 Сові. II, 218— 
219); тАм (зіс.—Прим, вид.) мьі видввшє є(г) правою и ввр- 
ною службою до на(с)... дали єсми єму и потврьдили... 
села на имь... гавриловци и пони(ж) того иванковци (Су¬ 
чава, 1455 Сові. II, 540). 
ФОРМИ: наз. гавриловци (1445 Сові. II, 219; 1446 Сові. 

II, 238; 1453 Сові. II, 472; 1455 Сові. II, 540); дав. гаври- 
ловцє(м) (1445 Сові. II, 219). 

*ГАВРИЛОВЬ прикм. (2): а мьі такождєрє и от нас єсми 
дали и потврьдили слоузв нашємоу Тоадєроу, сьіноу Гаври- 
ловоу... (тоє) прАдрєчєнноє сєло на имв Нєдєяни (Ясси, 
1497 БО II, 96). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. Гавриловоу (1497 БО II, 96). 
Пор. ГАВРИЛ. 
ГАВРИЛЬКО ч. (1) (особова назва, пор. Гаврилу а при 

томі, оуздаваньБ бьіли боярє зємлАнє пань ходько бьібєль- 
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скии... пань гаврилько дробьішєвичь со дввма снма (Пе¬ 
ремишль, 1378 Я 26). 
ФОРМИ: наз. одн. гаврилько (1378 Я 26). 
*ГАВРЬІЛО див. ГАВРИЛ. 
ГАВРЬІЛОВИЧЬ див. ГАВРИЛОВИЧЬ. 

ГАВСТ> ч. (1) (особова назва): Мьі кнА(з) двдь дмитриє- 
ви(ч) кнА(з) русань плакси(ч) гавеь климАнть... чинимьі 
знамени(т) всимь которьі(м) того трвба кто коли тонь (!) 
листь увиди(т) или оусльїть (!) (Лучиця, 1388 Я 38—39). 
ФОРМИ: наз. одн. гавеь (1388 Я 38). 
ГАДАТИ1 дієсл. недок. (2) гадати, передбачати (1): а 

с певного вВданья нашего никдьі межи радою кролє(в)ства 
нашєго такова рвчь не бьіла гадана ани твжь скончана 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); 
О иа лихо гадати (1) див. *ЛИХО. 
ФОРМИ: інф. гадати (1388 Я 42); перф. пас. З ос. одн. ж. 

била гадана (1447—1492 ЛКБВ). 
! ГАДАТИ2 (ГАБАТИ) див. ГАБАТИ. 
ГАЖА ч. (6) (особова назва, молд., тюрк. хоЗа, перс. хаЗа 

«пан, старець, старшина, багатий купець»): мьі Стєфан 
воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... 
наши слоугьі Драгоуш Карьмбоу... и брать єго Іон и плє- 
мєник их Гажа... и продали свою правоую отниноу (Ясси, 
1497 ВО II, 99); И оустах аз господство мьі и запла- 
тих оуси исполна тотьі вьшієписанньш пинвзи...оу роукьі... 
Дрьгоушоу Карьмбоу... и братоу єго Іоноу и сестри их 
Фєди и оуноуком их Нистороу Гажи и сестри єго Васкьі 
(Гирлов, 1499 ВО II, 147). 
ФОРМИ: наз. одн. Гажа 2 (1497 ВО II, 99; 1499 ВО II, 

146); зам. род. сьіном старого Гажа 2 (1499 ВБ II, 147); 
дав. одн. Гажи (1497 ВО II, 99; 1499 ВО II, 147). 
Див. ще * ОЧЖА. 
ГАЙ ч. (51) гай (48): даємо... тому господину отцу вла- 

дьіце... село наше Бусчу... зь гаями (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 2—3); то все єсмо потвердили... слузв нашому вВр- 
ному ходкови бьібєлскому... ись га(я)ми, ись дубровами 
(Судомир, 1361 АСІ 6); пани хонька... оуздала єсть тогь 
мунастьірь калєниковв иванови губцв... и зь гаими и зь 
дубровами (Перемишль, 1378 Я 26); а та(к) оузда(л) Ако 
самь имв(л)... и с гай и с лвсьі и с дубровами (Галич, 1418 
Я 89); мьі великий кнзь швитрикгаиль... чини(м) знако- 
мито... ижє... дали єсмо... пану андрвю... село михлинь.,, 
с лєсьі и з дубровами... и з гай (Київ, 1433 Я 118); твм 
(зіс.— Прим, вид.) мьі видввшє правоую и вврноую и(х) 
слоужбоу до на(с)... дали єсми и(м)... селище... и св вє- 
ликьі(м) гаемь що є(ст) бли(з) милвтина (Сучава, 1443 Сові. 
II, 144); А се А кна(з) левь... да(л) єсмьі вма оу пєремьісков 
волость (!) село добаневичь... и сь гав и сь дубровами 
(Львів, 1443—1446 Я 147); Я ки(А>звЮри Василєвич Жа- 
славский вьізнаваю... ижєт... продал єсми ему зо всим: 
3 борьі, з лесьі, з доубровами... зь гайми (Берестя, 1466 
АЗ І, 62); Я Василєй Волчкович из братомь своим Лвомь... 
вьізнаваєм... штож... продали есмо... землю пустовьскую 
обарицкую... з борьі и лєсьі, з доубровами и гай (Ставків, 
1491 АЗ І, 96—97); мьі Олєксандрь (в ориг. Оксандрь.— 
Прим. вид.)... чинимь знаменито... иж... емоу имвнє 
н(а>шє имєнємь ЗвАгол... даемь и записуемь... из гай, 
из борьі (Вільна, 1499 АЗ І, 117); 
Л и с и ч ьі и г а и (1) див. *ЛИСИЧИИ; о у т в и н ь 

гай (2) див. *ОУТВИНЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. гай (XV ст. ВС 29, 37); род. одн. гая 

1 (бл. 1458 Я 168); гаю 1 (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10); дав. одн. 
гаю (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10; бл. 1458 Я 168); знах. одн. 
гай (XV ст. ВС 8 зв., 28 зв., 37, 37 зв.); ор. одн. 
гаєм, гаємь (1443 Сові. II, 144; Я 145; 1476 АрхЮЗР 
8/ІУ, 154; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 141); місц. одн. у(вь) гай 
4 (XV ст. ВС 7 зв., 28 зв.; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10); оу гаю 
І (XV ст. ВС 37); ор. мн. гай 24 (1413 ОБ 48; 1418 Я 89; 
1424 Я 100; 1433 Я 118; 1437 АЗ І, 34; 1445 АкЮЗР І, 17; 

1499 Л5 1, 117 і т. ін.); гаими, гайми 3 (1378 Я 26; 1390 Я 176; 
1466 АЗ І, 62); гаями, га(я)ми 2 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 
1361 АСІ 6); гаЬ 2 (1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1443—1446 Я 
147); місц. мн. в гаехь (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18). 
Див. ще С'ЙЄНЬІИ ГАЙ. 
*ГАИОКЬ ч. (1)0 дєречинь гаиокь див. 

^ДЄРЄЧИНЬ1. 
ФОРМИ: дав. одн. гайку (п. 1349 Я 3). 
* ГАЛБЄНТ» див. *ГАЛБИНЬ. 
ГАЛБИНОУЛ ч. (1) (особова назва, молд. галбен «жов¬ 

тий»): А хотар томоу еєлоу... по старьім хотаром, коуда 
емоу хотарил... пан Жоуржь Галбиноул и сь мєжїАшїи 
(б. м. н., 1470 ВО І, 153). 
ФОРМИ: наз. одн. Галбиноул (1470 ВО І, 1531. 
Див. ще *ГАЛБИНТ>. 
* ГАЛ БИНТ» ч. (3) (особова назва, молд. галбен «жовтий»): 

а панове наши по имєню... па(н) доума мика(ч) па(н) доума 
га(л)би(н) (Васлуй, 1456 ЗСФ); а у то(м) лєпа(к) оуста(л) 
рома(н) тємєшєску(л)... и прода(л) половина села о(т) 
кецєлещь... слузв нашєм(у) паноу жоуржа галбєноу (Су¬ 
чава, 1460 Сові. 3. 33). 
ФОРМИ: наз. одн. га(л)би(н) (1456 ЗСФ); дав. одн. 

галбєноу (1460 Сові. 3. 33). 
Див. ще ГАЛБИНОУЛ. 
ГАЛЄШ ч. (2) (особова назва, молд. галеш «сумний»): 

И достало св слоузв <на>шємоу Исаю... половина от Ньнє- 
щи, гдє бил Галеш (Сучава, 1490 ВО І, 403). 
ФОРМИ: наз. одн. Галеш (1490 ВО І, 403). 
* ГАЛ€111061» прикм. (1): а господство мьі аз оу том оу¬ 

стах та пожаловах... Єрємїю вистврника, сьіна Галєшова, 
и дадох емоу тоє поАлоєчєнноє село (Типлов. 1499 ВО II. 
144). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. Галєшова (1499 ВО II, 114). 
Пор. ГАЛЄШ. 
*ГАЛЗЬКА ж. (1) (особова назва, ста. Наїзгка, пор. 

Алжбвта): я па(н) дмитрь порьїцькии... оузА(л) єсми по 
своєи жєнв по паней га(л)зьцє... по(л)тора(с)та ко(п) ви¬ 
правою (б. м. н., п. 1450 ПИ № 9). 
ФОРМИ: місц. одн. по... га(л)зьцє (п. 1450 ПИ № 9). 
Див. ще *АЛЖКА, 
ГАЛИЦКИИ, ГАЛИЦЬКИЙ, галицкьіи, галиц- 

КИ, ГАЛИЦКЬІ, ГАЛИЦСКЬІ, ГАЛИЧСКЬІ, ГАЛЦКИИ, 
ГАЛИЦЄКИ, ГАЛИЦЄКИИ, ГАЛИЦИКИИ, НАІЛС2КЛ 
прикм. (29): а тая села лежат в Галицкой волости (Львів, 
1378 ЗНТШ ІЛ, 5); А се А пань бенко староста галицький 
и снАтиньскии еввдчю то своимь листомь... ижє пришєдь 
пєрєдь нась пань гєрвась и ввноваль и оправиль своюи 
жеив варварв сто гривень на своюмь еєлв на тольмачи 
(Коломия, 1398 Я 57); а се азь влдка ивань из луцка знаємо 
чиню... аже да(л) ми г(с)дрь мои... митрополью галицкую 
(ОпатІв, 1398 ЗЛЕІК); а се Азь па(н) петрашь староста 
галицкьіи (!) и снАтинскьі еввдочю то своимь листомь... 
ижє пришєдь пєрєдь мА васко мошєнчичь и позваль коуид- 
рата борсничА о границю о вашичиньскоую (Галич, 1401 
Я 65); и па(н) миха(л) бучАцикии чєстьникь и староста га- 
лицикии и с ьіньїми... паньї... вибавили мА... истого Атсва 
(!) (Кременець, 1434 Я 130); а мьі такижь слюбили єсмьі... 
в руцв писанного (в ориг. пасанного.— Прим, вид.) пана 
михаила з бучача, пань а староста галицкьі (Сучава, 1434 
Сові. II, 664); мьіСтєфан воєвода... явно чиним... ажє... мьі 
слюбоуємь... подлоуг нинвиших записов и слюбов, што сА 
конали межи нами и межи королєвскими паньї и чесники, 
перед паном Ливовским паном Станиславом, старостою 
Галицким (Сучава, 1462 ВО її, 292); На которого соимоу 
кончанїє и двланїє... велеможньї панове: пань Станиславь 
с Ходча, воєвода зємли роускои, посполитои староста Га- 
лнцскьі, и пань Михайло Боучачскьь.. соуть сосланьї и на- 
лицєньї и намАнєньї (під Хотином, 1 467 ВО II, 297). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. галицкии 7 (1404 Я 67, 68; 1409 

Я 74; 1418 Я 88; 1433 Я 122, 123; 1435 Я 132); галицкми, 
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Ігалицкьіи 3 (1401 Р 65; 1435 Р 134); галицький 3 (1398 
Р 57; 1424 Р 106); Наїісгк] 2 (1413 ОЬ 48); галицки 2 (1399 
Р 59; 1409 Р 74); галицкьі 1 (1434 Собі. II, 664); галицєки 
1 (1418 Р 89); галицєкии 1 (1418 Р 89); галицикии 1 (1434 
Р 130); Галицскм 1 (1467 ВО II, 297); галичскм 1 (1445 
Собі. II, 729); галцкии 1 (1409 Р 74); род. одн. ч. галицкого 
(1455 Собі, II, 769); дав. одн. ч. Наїіс/коти (1413 <?/, 48); 
ор. одн. ч. Галицким (1462 Вй II, 292); знах. одн. з/е. га- 
лицкую (1398 ЗЛЕІК); жісц. одн. ж. в Галицкой (1378 
ЗНТШ ІЛ, 5). 
Пор. *ГАЛИЧЬ. 
* ГАЛИЧ АНЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Галичани: а болото от Новаго ставу, мимо Бвйче, около 
городища, мимо Галичани, по похилую березу брату моєму 
(б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18). 
ФОРМИ: знах. Галичани (1459 .АрхЮЗР 8/ІУ, 18). 
НАІЛС2КЛ див. ГАЛИЦКИИ. 
ГАЛИЧСКЬІ див. ГАЛИЦКИИ. 
* ГАЛИЧЬ ч. (9) (назва міста у Галицькій землі) Галич: 

а тижь коли би которні нєприАтєль своєю силою облогло 
тото исньїи гро(д) галичь тогда тото исньїі воєвода и бра(т) 
єго... имають... того исного города боронити (Луцьк, 1388 
Р 37); о(т)мЬну єсмо єму дали на имА подь галичємь чАг- 
рово (Краків, 1394 Р 54); писань листь оу галичи (Галич, 
1424 Р 106). 
ФОРМИ: знах. одн. галичь (1388 Р 37); ор. одн. галичємь 

(1394 Р 54); місц. одн. оу галичю 3 (1401 Р 66; 1409 Р 75; 
1418 Р 89); оу галичи, Наїісгу 3 (1404 Р 68; 1413 ОЬ 48; 
1424 Р 106). 
ГАЛЦКИИ див. ГАЛИЦКИИ. 
ГАНГОР див. ГАНГОУР. 
! ГАНГОУЛА (ГАНГОУРА) див. ГАНГОУР. 
ГАНГОУР, ГАНГОУРЬ, ГАНГОР ч. (133) (особова назва, 

молд. гангур «іволга»): а панове иаши по имєню... па(н) 
михоу(л) сто(л)ни(к) па(и) гангоу(р) спатарь (Васлуй, 
1456 ЗСФ)\ А на то єсть... в. п. БоухтА,в. п. Гангор (Су- 
чава, 1468 ВО І, 126); А на то єст ввра нашєго господ- 
ства... мьі Стєфана воєводї... и ввра бояр наших: в. п. 
Доума, в. п. Гангоура орхєиского (Сучава, 1493 ВО II, 19), 
ФОРМИ: наз. одн. Гаигоур, Гангоурь, гангоу(р) 16 

(1456 ЗСФ\ 1467 Собі. 8. 69; 1470 РОЇ, 141; 1471 ДГСМПБ; 
1472 ВО І, 170; 1473 ВО І, 187; 1474 РГС; 1479 Вй І, 224; 
1480 ВО І, 241; 1491 ВО І, 453 і т. ін.); ! гаоугоурь 1 (1479 
Собі. 3. 98); зам. род. в. п. Гаигор 1 (1468 РО І, 126); род. 
одн. Гайгоура, Ганьгоура ПО (1467 РО І, 118; 1470 ВО 
1, 148; 1472 0/Р«А» 528; 1475 РО І, 204; 1480 РО І, 239; 
1484 РО І, 277; 1488 РО II, 247; 1490 РО І, 384; 1492 РО 
І, 506; 1493 РО II, 19; Сові. 8. 176 і т. ін.); ! гаоугоура З 
(1470 0/Р«А» 522; 1478 ВО І, 219; 1479 РО І, 229); ! Ган- 
коура 1 (1473 РО І, 184); 1 га(н)гоула 1 (1493 ПГВСП). 

*ГАНДЕЛЬч. (1) (сен. Ьапдеї) торгівля: Гандле и куплю 
в рьінку и в клеткахь, и по улицахь з мещаньї заровно 
отправовати и усжьівати мають (Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 
ФОРМИ: знах. мн. гаидле (1389 РЕА І, 27). 
*НАМЕтЛ (?) мн. (2) (назва села у Галицькій землі) 

Ганнівці: ТоЬду Виг§гаЬіа Місйаі іесіїаі зо гетііапу па 
іЬоі иуезд... у зо зіагешу Ниділу \уі\ууІ гешііи зсго ки Ро- 
коззомщгот рапи Мігозіамш од Віидпік Ьгапісга... ро ро- 
ікок, а ІЬут роіЬокот... ргозіі ки Опізіги іЬапеидсг (!) 
Ьгодізсги і кЬапе^ісг (!) Омюги (Галич, 1413 ОЬ 48). 
ФОРМИ: род. Ьапе\уісг (1413 ОЬ 48). 
*ГАНИТИ дієсл. недок. (3) (стч. Ьапііі, стп. §апіс) (чо¬ 

му) оскаржувати (що): єстли бьі водьі(и)ски(и) судоу и(х) 
гани(л), тогдьі они хотА(т) сами с ни(м) о то мовити а сво(и) 
су(д) очистити (Вільна, 1495 ВМЗД)\ Петругь рекь: я тому 
листу ганю, штожь тоть листь не добрий фальшевньїй 
(б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: теп. ї ос. одн. ганю (1498 АЛМ 169); майб. її 

З ос. одн. будеть... гаииль (1498 АЛМ 169); баж.-ум. сп. 
З ос. одн. ч. єстли би... гани(л) (1495 ВМЗД). 

Див. ще *НАГАНИТИ, *ПРИГАНИТИ. 
ТАНКА ж. (6) (особова назва, пор. Анна): и тая Ганна 

передь нами поввдила, штожь тьш два слвдьі дала ей не- 
божчьща пани Сенковая Кгедикгелдовича, коли замужь 
ее отдавала (Троки, 1494 РИБ 560). 
ФОРМИ: наз. одн. Танка (1494 РИБ 560, 561); род. одн. 

Гаики (1494 РИБ 560); дав. одн. Ганци (1494 РИБ 560); 
знах. одн. Ганку (1494 РИБ 560). 
Див. ще *АНКА, АННОУШКА. 
ГАНКО, ГАНЬКО ч. (6) (особова назва, пор. Ганусь); 

коупиль пань ганько... двдичьство на іцирку (Львів, 1368 
Р 15); А с нами... бьіли пань Олехно Скорута... и мещанинь 
кіевскій Ганко (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158). 
ФОРМИ: наз. одн. Ганко, гаиько (1368 Р 15, 16; 1491 

АрхЮЗР 8/ІУ, 158); дав. одн. хаикоу (1479 Собі. 5.98). 
! ГАНКОУРА (ГАНГОУРА) див. ГАНГОУР. 
ГАНУСОВИЧ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіла 

дочка моА кн<А>г<и>нА МарА СємєноваА РовєнскаА... пан 
Шимко Ганусович (Ровно, 1488 АЗ 1, 242). 
ФОРМИ: наз. одн. Ганусович (1488 Л5 І, 242). 
ГАНОУСОВЬ прикм. (1): а при первомь соудв бьіль... 

па(н) михалко... ганоусовь зАть (Галич, 1401 Р 66). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ганоусовь (1401 Р 66). 
Пор. * ГАНУСЬ. 
*ГАНУСЬ ч. (2) (особова назва, стч. Напиз, лат. ЛоЬап- 

пез): Ино мн, зь ласки нашое, здего службу, тьіе люди... 
на имя: Гануса Шатрановича, а Олексу, а Карпа... ему 
дали (Краків, 1500 АЛМ. вип. 2, 58). 
ФОРМИ: знах. одн. Гануса 1 (1500 АЛМ вип. 2, 58); 

Ганюса 1 (1500 АЛМ вип. 2, 58). 
Див. ще ХАНИІІІЬ, *ХАНОСЬ, ХАНЬІСЬ. 
*ГАН'ЬГОУР'Ь див. ГАНГОУР. 
ГАНЬКО див. ГАНКО. 
*ГАНЮК'Ь ч. (1) (особова назва): а тьіи люди... на имА... 

марко, ганю(к) тимо(ш)ко... мають єму потому служити 
ка(к) єсть в той зємли обичаи (Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: наз. одн. ганю(к) (1490 Пам.). 
*ГАНЮСЬ див. * ГАНУСЬ. 
ГАРБОРТОВСКЬІИ ч, (1) (особова назва): а при пєрвомь 

соудв бьіль па(н) васко тАптюковичь... па(н) Ацко гарбор- 
товскьіи (Галич, 1401 Р 66). 
ФОРМИ: наз. одн. гарбортовскии (1401 Р 66). 
ГАРДО У ч., невідм. (2) (особова назва, молд. гард «зага¬ 

та»): сє азь ... стєфа(н) воєвода... знаменито чини(м)... 
ожє прїидоша пєрє(д) нами... шандроу гардоу и плємєникь 
єго... и продали свою правою о(т)ниноу (Сучава, 1488 
ДГСВМЩ). 

*ГАРЕЛЬ ч. (1) (стч. Ьаіег, стп. Ьаіегг, сен. Ьаііег) 
(дрібна срібна монета, що дорівнює 1/12 широкого чеського 
гроша) галер: Приходу мита: пАтдєсАт коп и пол осмьі 
копьі грошей и два гроша и сем гарели (б. м. н., 1497— 
1498 АЛРГ 79). 
ФОРМИ: род. мн. гарели (1497—1498 АЛРГ 79). 
*ГАРМАНОВИЧ'Ь ч. (1) (особова назва): какжє тот Єго 

Милости боАрин Рамаи о тни пвнАзи мАл со мною право 
пврєд... Тораномь Гармановичом и тоую тридцат коп гро¬ 
шей широких правом поискал (Друцьк, 1492 А5 III, 23). 
ФОРМИ: ор. одн. Гармановичом (1492 АЗ III, 23). 
! ГАОУГОУРА (ГАНГОУРА) див. ГАНГОУР. 
1 ГАОУГОУРЬ див. ГАНГОУР. 
ГАОУР'ЬНЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): (...села) на Крьлигьтоурв. на имв Прочєлничи... 
и Гаоурвнїи (б. м. н., 1490 ВО 1, 434). 
ФОРМИ: наз. ГаоурВиїи (1490 ВО І, 434). 
НАС2І5С2А ж. (2) (назва лісу в Подільській землі): 

А іако даіешо і даіезгто іети Гпиіи пазги аідіпи па ітіе 
Легтоііпсгі... у 2 іНот Іізгот ітіепиусгу Насгізсга, і з кгї- 
пісгаші, зІЬо згиіЬ уз ІоЬо Іізга Насгузсгу игДекП (Краків, 
1407 АрхЮЗР 8/1, 3—4), 
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ФОРМИ: наз. одн. Насхі&сха (1407 АрхЮЗР 8/1, 4); 
род. одн. Насхузсгу (1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 

* ГАЧИЩА мн. (1) (назва села у Львівській землі): мьі 
вєликьіи кнАзь Швитрикаило олькирвдовичь чинимь... 
знаменито... ижь... дали єсмо и записали зємьлю црьковв- 
ноую и лаив вольньїй а свножать оу Гачищєхв (Городок, 
1443 Р 144—145). 
ФОРМИ: місц. оу Гачищєхь (1443 Р 145). 
ГАШПАР, КАСПАРЬ ч. (4) (особова назва, молд., пор. 

болг. Гаспар, гр. Гааяарт]5): а иа то сввдковє... радци ли- 
вовскїи, што тьгми часьі оу нас били и с нами тотоу рвчь 
єднали, на имв, пан билик, пай фридрих... пан каспарь, 
пан миско писарь (Сучава, 1456 Сові. II, 791); також прїидє 
прАд нами... Олах Іоаниш и Гашпар, мВсчанє от Хрьлова... 
и продали... отниноу (Гирлов, 1499 БО II, 153—154). 
ФОРМИ: наз. одн. Гашпар 1 (1499 ВГ) II, 154); каспарь 

1 (1456 Сові. II, 791); род. одн. Кашпара (1475 БО II, 336); 
дав. одн. Гашпароу (1499 БО II, 154). 
ГАШТОЛТОВИЧЬ ч. (5) (особова назва): патізпікц 

кікдузкоти, рапи Магіупи СазгІоНохуісги (Люблін, 1478 
АрхЮЗР 4/1, 8); и на то передв нами листь отца нашего, 
короля его милости, показовали и тежв пана Мартина 
Гаштолтовича (Мозир, 1498 ГБКЛ 22); жалова(л)... намв... 
намєствникв Стоклишвски(и) 0гдько григорвєвичв на воє- 
водича троцкого на пна о(л)брьі(х)та ма(р)тиновича кга- 
сто(л)товича штожв о(н) встоупається вв его ловьі (Вільна, 
1499 БФ). 
ФОРМИ: наз. одн. Гаштолтовичв (1498 ГБКЛ 22); род. 

одн. Гаштолтовича (1498 ГБКЛ 22); дав. одн. кгасто(в)то- 
вичю 1 (2-а пол. XV ст. СПС); СакхІоНожісги 1 (1478 
АрхЮЗР 4/1, 8); знах. одн. кгасто(л)товича (1499 БФ). 
ГВАЛТОМ див. КГВАЛТОМЬ. 

*ГВОЗДЬ ч. (1) (особова назва): Отписую... пану Гвоздю 
кожух куний, рабою камвкою волочен (б. м. н., XV ст. 
АрхЮЗР 8/ІУ, 29). 
ФОРМИ: дав. одн. Гвоздю (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 29). 
ГДЄ1, ГДчї (565) і. присл. (4) будь-де (3): Тег, )е5І1іЬу... 

Ьсіе зоЬе \ууЬга1і, и згкоіе аЬо Ь(іе коїмте, Іат таіиГ 
зийопу Ьуіі (Луцьк, 1388 ІРЬ 106); пак ли не имал бьі про- 
щєнїА, нам не держати его ни оу нас, ани гдє оу нашєи 
зємли не мешкати ємоу (Гирлов, 1499 Бй II, 421); 
кудись, куди-небудь (1): Нижвли коли мьі сами гдє своєю 

головою потягнемв, тогди онв св нами тамв маеть пойти 
подле обьічая (Судомир, 1488 РИБ 424). 

II. спол. (561) (приєднує підрядні речення) 1. (означальні 
з відтінком місця) де (474) (у постпозиції — без співвід¬ 
носного слова в головному реченні) (290): к тому и куницьі 
отв поповв по всемв городомв и погостомв и по свободамв, 
гдє суть хрестиане (Луцьк, І322 АрхЮЗР і/VI, 3); мьі алєк- 
сандрв воєвода... знаємо чинимв... ожє... дали єсмьі цркви 
той двВ сель оу нашои зємли оу молдавскои єдно єств 
лєукушовци... а другоє єств за молдавою гдє бьілв братулв 
(Сучава, 1408 Сові. І, 60—61); а одв леса ажв до урочища 
Вириой дольїньї, гдє застальїсмо боярв Хмелвньїцкихв... 
когорьш признали по тую долину Вирную грунтв Мьїку- 
льінскій, а за долиною Багрьіновскій (Новоселиця, 1430 
ГБКЛ 8—9); И мьі видєчи рєчв справєдливоую... 
казали єсмо свєтком присАгноути, они обвели... от Мило- 
шевич з Ивашковцьі по дорогоу, гдє бьіла пани Михайло- 
ваА гоумно сєлит почєла (Лукониця, 1478 АЗ III, 17); 
а єстли сА надомною божА волА станєт, и я просила мужа 
своєго... аби єго милость што записал к церкви божєй 
к свАтому Иоанну к Голшаном, гдв маєт и твло моє ле¬ 
жати (Степань, 1489 АЗ І, 89); оуставлАєми би кєлїхв 

оучинєнв за по(л)торьт гривни кв цркви гдв прїбвга(л) 
(XV ст. ВС 23 зв.); и дали господствоу ми пєть сель: едно 
на Краковв на имв Каоучєлєщи, гдє бьіли жоудєвє Михаиль 
и Дїєнишь... дроугоє на Сєрєтв на имв Гидинци, гдє билв 
дворь Нєгринь, три на Бистрици (Ясси, 1500 БО II, 173); 

(з пропущеним членом головного речення, до якого відно¬ 
ситься підрядне) (93): твмь ми вьщввшє єго правою и ввр- 
ную службу до на(с) ...дали єсмь (зіс.— Прим. вид.) єму 
оу нашєи зємли... села на имв прочєщїи и спєрлєщи... 
и... пониже гдє є(ст) команв (Сучава, 1409 Сові. І, 64); 
а к город(у) к Вишнввцю достали сА тьіє села на имА: 
Олексинвць, а Островєць... а гдв Мишко живвт, а гдв 
Юхно жьівєт (Вишнівець, 1482 >15 І, 81); А хотар той трє- 
тои вмшєписаннои части от Бвєшєщи... почєнши от берег 
Молдавв мало ниже от гдє виходит топлица от Молдави 
(Сучава, 1499 БО II, 136); пакь оу то(м) оучинили єсми 

вв за дшїє стопочившн(х) прє(д)ко(в)... наши(х).,. дали 
и приложили єсми о(т) на(с)... монастироу о(т) нємца бо¬ 
лото крива А и озеро... що єсть исвєрха, о(т) по(д) конець 
писка, о(т) гдє виходить грвла из днистра и тєчє(т) долоу, 
до язєроу доубровка (Ясси, 1500 Сові. 8 . 230); 

(в інтерпозиції — без співвідносного слова у головному 
реченні) (78): мьі алєксандрв воєвода... знаємо чинимв... 
ожє... дали єсмн црквн стои пАтници що на романовє 
торгу, гдє лєжи(т) столочивша А мти наша... двВ сєлв (Су¬ 
чава, 1408 Сові. І, 60—61); мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаме¬ 
нито чини(м)... ожє дали и потврвдили єсми нашємоу стмоу 
монастироу о(т) нвмца, идєжє єсть хра(м) вьзнє(с)нїА га 

ба... и гдє єсть єгоумєнь (зіс.— Прим, вид.) молєбникь 
нашь... даанїє и потвврж(д)єнїА двда нашєго, алєкса(н)дра 
воєводи (Ясси, 1500 Сові. 3. 230); 

(із співвідносним словом у головному реченні) (13): До 
того копища ихь, гдв змерлихв своихв ховаютв, подле 
пляцовв... надв Городницею до самое речки Городиицн 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 27); досталася ему сторона тая, гдє 
его дворв, люди и каждое поле и маева (зіс.— Прим, вид.) 
на поли (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18); А хотар томоу 
вьішєпнсанномоу сєлоу... гдє бил Милчин Щєфан, да ест 
почєнши от Томина хотара... на копаноу могилоу (Гирлов, 
1499 БО II, 148). 

2. (місця) де (86) (у постпозиції — без співвідносного 
слова у головному реченні) (40): а отв монастмра речкою 
Чолницею до мосту, на дорозе зв Дубисчв до Своза, гдє 
се Чолница зв Ретовкою сходитв (Луцьк. 1322 АрхЮЗР 
1 /VI» 2); Сє азь лань радоуль вицашпань... и жоупань 
ба(н)ко... даємо ввдомо... ажє балица воєвода... дадошє 
о(т) своєго оурика... єдинв млинв... що є(ст)... на сопоункьі 
гдє падаєть свпвнца оу тисоу (Сігет, 1404 ГМ)\ а одв тоеи 
долини Кобельїкой (!) на полудень грунтв Хмелницкій 
вправо, а до Почапинце влево, пускаючи до голови и вер¬ 
ховини Ровця, гдє также копецв усипали (Новоселиця. 
1430 ГБКЛ 7—8); а кто имєт коупити скот илі барани... 
боуд гдє оу нашєи зємли, нє надобв нигдє мьіто дати, лише 
гдє коупит (Сучава, 1456 Сові. II, 790); и за тоую сто коп 
грошей широких продали єсмо Єго Милости... землю паш- 
ноую... оу гранєх, почонши: по Митин роубєж Чирчинский, 
а по Торокан и Полонкоу и гдв снєлас сТороканю (Друцьк, 
1492 А5 III, 23); а вв третєє застанє(т) маєть взатї любо 
вола алюбо конА... и має(т) знамєнїе оучини(т) на дврєвв 
гдв то(т) оузАлв закладв (XV ст. БС 37); а хотар... до оусти 
лопатноигдєоупадаєтвзбєзинвоу ставоу (Сучава, 150051) 7); 

(із співвідносним словом у головному реченні) (4): а кто 
имєтв купити скотв или барани, у баковв... либо у ииьіхв 
торгохв нашихв, нє надобв нигдв мито дати, нижв тамв 
гдв купилв (Сучава, 1408 Сові. II, 632); Сє азв... ан(д)рє(и) 
владимирови(ч)... помьіслилв єсмь помалв и на(м) тамо 
поити гдє оци и братїа нашА (Київ, 1446 Р 154); Ино чтобьі 
есте нигдв на новихв мьітехв... мита на нихв не брати... 
нижли бьі есте тутв мито брали, гдв било здавна... при 
великомь князи Витольтв (Степань, 2-а пол. XV ст. 
АЛМ 9); 

(в інтерпозиції — без співвідносного слова в головному 
реченні) (28): твмь ми видввши єго правую и вврную слоуж- 
бу до на(с)... дали єсми ємоу... три села єдино село на 
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кобьілв... а дроугое село на оустїи жєравцв гдє оупа(д)єть 
на брьла(д) на имє гдє бьіль лиє (Сучава, 1414 
441); одьтоль уверх! рички Дидовки до гостинця Вин- 
ницкаго, а гостинцем!... у лево, пускаючи через! поле 
до рики Згару, иижей урочища Брьічнаго, гдє впадаеть 
ричка Кулика, гдє есмо застали пана Кмьіту, которьш 
призналь: же по левой рички Кульїгьі грунть Мьїкульїн- 
скій, а по правом мой до Лити на (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 
8); А хотар той трєтои сєрєднои части село от Костєщи що 
на оустїє Чюхра, гдє оупадаєт оу Проут, да єст от оу(сє)го 
хотара трєтаА част (Сучава, 1499 ВО її, 130); 

(із співвідносним словом у головному реченні) (7): а коли 
ймуть купити татарьскьіи товарі, у иньїх-ь торгохь нашихь, 
там! ймуть дати гдв єго купАгь, от! гривну два гроши (Су¬ 
чава, 1408 Сові. II, 630—631); и пришедши там! гдє впа¬ 
даеть ричка Дидовка и там! застальїсмо пана Даньїла, 
которьш поведьіл'ь: же грунгь мой по правом сторони, 
а по левой до Мьїкульїнець (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); 
А коли имоут коупити татарскьіи товар оу иньїх тр!гох 
наших, а они имоут тамі, давати гдє коупАт от гривни два 
гроши (Сучава, 1460 ВО II, 273); 

(у препозиції — без співвідносного слова у головному ре¬ 
ченні) (3): и гдє иму(т) класти рибоу, оу ти(х) возо(х)... 
а мито да нє даду(т) нигдє, оу иашєи зємли (Сучава, 1454 
Сові. II, 513); мьі оуставляємь сь своимьі паньї гдє боудє(т) 
знаидєньї боудоуть в сєлє(х) алюбо в мєстє(х) нємєцькьі(х) 
имають бити инАти и вьівєдєньї а имають бьіти по(л)скьїмь 

правомь осоу(жє)н(и) (XV ст. ВС 25 зв.); и гдє надобє 
боудєть имь помочі» и тьі имь помочь дава(л) в нашому 
мьггє ажь би мито нашо нєпонижалосА (Краків, 1487 
АМЛ)\ 

(при дієсловах руху) куди (4) (у постпозиції — без спів¬ 
відносного слова в головному реченні) (2): тогдьі можєть пои- 
ти гдв хочєть (XV ст. ВС 39); волно ємоу поити гдв хочє(т) 
(Луцьк, 1490 Пам.)\ 

(в інтерпозиції — із співвідносним словом у головному 
реченні) (2): там! же од! той могьіли у гору рички Вишни, 
гдє пришлисмо... там! застальїсмо пана Даньїла, которьш 
поведьіл'ь: же грунгь мой по правой сторони (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 8). 

3. (додаткові—у постпозиції) де (1): коли кр!ств с 
конв оупа(л) и оумєра(л) бєзь язика и о привилїє на(м) о 
нашоу правую о(т)чиноу нє мо(г) пови(с)ти гдє є(ст) (Вас- 
луй, 1461 01Р«А» 517). 
Див. ще КДЄ. 
ГДЄ 2 див. ГД^ і. 
ГДЄ БЬІ спол. (2) (приєднує підрядні речення місця) 

{у постпозиції — без співвідносного слова у головному ре¬ 
ченні) де[б]: а николи нєхочєми бьіти оу ради смо(л)вьі 
снвтїю, чєрє(с)еА, а любо чєрє(с) кого иного... гдє бьі коли 
того исного пана нашєго, наимл(с)тниишого кролв поле¬ 
ного... лихоє оу волотство ражено, а любо молвєно (Львів, 
1436 Сові. II, 698); а николи нє имаєм бьіти в ради, алибо 
оу вьімовВ... гдє бьі врєчєнного Казимира кролв... оувлоч- 
ство бьіло би мовєно, алибо правовано (Сучава, 1462 Вй 
її, 284). 
Див. ще КДЄ БЬІ. 
ГДЄЖ див. ГДЄЖЬ- 
ГДЄЖЬ див. ГД'ЬЖЬ. 
ГДЄЖЬ, ГДЄЖ спол. (7) (приєднує підрядні умовно- 

часові речення) (у постпозиції — без співвідносного слова 
у головному реченні) якщо [ж], коли[ж]:мьі богдан! воєвода... 
вьізнавами ис тьімьто нашим! листом!... гдєж того комоу 
боудєть потрєбно ожє пришли єсмо оу вєчноую єдность... 
ис паном! дєтрихом! боучацким! (Сучава, 1449 Сові. II, 
746): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним ис евмь (на¬ 
шим! листомь)... гдєж того комоу боудєт потребизна ожє 
прїидоша прВд нами... слоуги наши... Попичка и... Ми- 
коул... и продали... одно мвс(то) на поустини (Дольний 
Торг, 1466 ви І, 114). 

ГДЄ ИНДЄ прися. (1) куди-небудь: а єстлиби дєти мой 
нє хотєли кн<А>зєм... служити а гдєбьі индє поєхали проч, 
тогди тии имєнА... кн(А>зєм... вєчисто (Луцьк, 1487 АЗ 
I, 85). 

гдє колвє присл. (2) (стп. §сігіеко1\Уіе) де-небудь, 
будь-де: Тех, ^езШЬу... Ьбе зоЬе \ууЬга1і, и згкоіе аЬо 
Ьсіе коїшеДат та^иГ зигопу Ьуіі (Луцьк, 1388 ІРЬ 106); 
єстли би св пригодило ... иж бьі ми... в!йдемо ис нашєи 
зємли... тогди их милости зємли да соут отворєни нам, 
Стєфаноу воєводі’... гдє колвє оу прєдрєчєном КрОЛЄВСТВБ 
их милости боудєм хотити мешкати (Гирлов, 1499 ВО 
II, 421—422). 

*ГДЄ КОЛЄГЬ БЬІ спол. (1) (стп. ^бгіекоіе^ (приєднує 
підрядне речення місця) (у постпозиції — із співвідносним 
словом у головному реченні) де [б]: мьі стєфан! воєвода... 
чини(м) знаменито... ожє слюбуєми... владиславови, кро- 
лєви поленому... по(д)лє єго мл(с)ти стати против! каждого 
єго нєпрїАтєлА... ту гдє колє(т) бьі кролєви єго мл(с)ти 
треба (Бирлад, 1439 Сові. II, 714). 

ГДЄ коли1 спол. (1) (стп. §сІ2Іеко1^ (приєднує підрядне 
речення місця) (у постпозиції — без співвідносного слова 
у головному реченні) де [б]: да имаю(т) о(т) на(с) три вози 
тарпани вєлики(х) оу всє(и) зємли г(с)вами... гдє коли 
иму(т) покласти на тьі(х) три возьі или рьібоу или соли 
(Сучава, 1453 ПГОВ). 

ГДЄ КОЛИ 2 оце. ГД'Е КОЛИ1. 
*СШ21Щ020™ прикм. (1) О боїіпа Осігигб- 

2 о XV а див. ДОЛИНА1- 
ФОРМИ: род. одн. ж. Осігигсігои'у (1386 АрхЮЗР 8/1, Г). 
СО\ КОН див. ГД^ КОЛИ1. 
ГДЬІЖЬ спол. (5) (стп. §сІу2) (приєднує підрядні речен¬ 

ня причини — у препозиції) тому що: гдьі(ж) всАкоА 
прирожиньє наслвдоує(т) свои(х) прє(д)ко(в), мьі... ив 
имаєм! шлАхєтньі(м) обичаємь наши(х) прє(д)ко(в) проти- 
вити сА (Хотин, 1448 Сові. II, 733); гдьі(ж) пєрєчєнии вєл- 
можньїи пєтр! воєво(д)... королеви полском(у)... повин- 
ною слоужбою ввчнє записа(л) сА и обовАзал! про тож! 
ми кторою З! ЄГО ВОЛИЮ повинни ЄСМЬІ сА згодити (Хотин, 
1448 Сові. II, 737—738). 
Див. ще КДЬІЖЬ. 
ГД'Й ч гдє спол. (6) (приєднує підрядні речення) 1. (умов¬ 

но-часові) якщо, коли (4) (у постпозиції — без співвіднос¬ 
ного слова в головному реченні) (2): волєн... моу(ж) мой па(н) 
василєи тьш имє(н)я... да(ти) и прода(ти)... и коу своємоу 
лє(п)шомоу є(г) обєриоу(ти) гдв є(г) до(б)рая воля боудєть 
(Луцьк. 1490 ЗХП 136); 

(у препозиції — із співвідносним словом у головному ре¬ 
ченні) (1): а гдє приидє(т) за ни(т) (!) до к(о>торого еєла 
а которого чоло<ввк)а обвини(т) злодвА своєго оу (сєлв> 
тогди право єму маєт<! бьіти трє)тии дн(с)в (!) по єго 
оув<х>а(н!В оу сє>ло бє(з) о(т)волокьі (Галич, 1435 Р 134); 

(без співвідносного слова у головному реченні) (1): Ижє 
енвє со оіди соу(т) одно(г) права прото оуставлєнїє чинїм! 
гдв єсть им! потрєбїзна жєбьі оіїєвою пєча(т)ю пєчатотї(!) 
а иньшєє своєя нє мєлї анї смєлї имєти (XV ст. ВС 11 зв.). 

2. (часові) коли (2) (у препозиції — без співвідносного 
слова у головному реченні): гдв на оулици пєтр! яна го- 
НИЛ! и ранил! нє боронил! пєтр! своєго живота але мьстЖ 
учинил! (XV ст. ВС 19); гдє що мо(ч) мє(м) добувати о(т) 
и(х) шкоди, тоє имає(м) им! вернути бо сА єсмо им(л)и 
на то по(д) присвгою (Сучава, 1457 Сові. II, 809). 
Див. ще ИГД'Б, КНОУ. 
ГД'Й2 див. ГДЄ*. 
ГД'Й БЬ! спол. (1) (приєднує підрядне речення місця) 

(в інтерпозиції — без співвідносного слова у головному ре¬ 
ченні) де[б]: колї которий бЖдє(т) па(н) позван! на ро(к), 
а нє станє(т) к рокЖ, за винЖ гдв бьс оузАтн шєсть воло(в) 
тЖ(т) брали три(д)цать алюбо сорок! (XV ст. ВС 16 зв.). 

ГД'йЖЬ, ГД'йЖО, ГДЄЖЬ спол. (3) (приєднує підрядні 
означальні речення а відтінком місця) (у постпозиції — 
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без співвідносного слова в головному реченні) де, де [ж]: 
а коли кого обвинА(т), оу нашєигзємли, "іОго имаему по¬ 
ставити, ку праву, оу нарочитому мВстци, гдежь наши 
пєрє(д)ци положили мвстцє, на колочини (Серет, 1445 
Сові. II, 729); мьі великим кнвь швитрикаило олкєпдови(ч)... 
вєрноули єсмо слоузв нашємоу хомВкови... двВ дворищьі... 
на имА пєчєнчьіна дворище а дроугое гдвжь бьілу старн- 
щьінь дворєдь (Луцьк, 1451 ДГШХ)\ Мвли єсмо о(т) в асу 
листьі мистра крижєвницкого послВднє ва(м) посланьш 
Которьіми(ж) напрє(д) оузновлАєть н оуспоминаєть свои 
пєрввишии листи... гдвжо толко проси(л) абьісте вьзвВдав¬ 
ши... нашоу волю Єстли бьіхо(м) коу еднанью покоя с тьі(м) 
то мистро(м) которьш хотвли держати тадьінки (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще ИГДЄЖЬ, ИДЄЖЄ. 
ГД'Б КОЛИ к ГДЄ КОЛИ, ООІ КОЬІ спол. (8) (стп. 

д4уко1і) (приєднує підрядні умовно-часові речення) якщо, 
коли (у постпозиції-— без співвідносного слова в головному 
реченні) (4): тауиІЬ пат у пазут сіуіііет... ух... ІЬоЬо 
йгеїа ігета зігіїсхі... зІихііЬу §сіі коїі пабоЬу пазут сіуіет 
у пазутзсхаіЬкот (Глиняни, 1395 ОБ 166); а истого имають 
наму служи(т)... КОПИЄМУ и шєстью стрВлцєву ГДВ коли 
наму будєть надобно к нашєи потрвбв (Львів, 1399 Р 59): 
я илїа воєвода... присвгаю... су вусвми зємлвми и лю(д)ми 
моими... су вусєю пилностїю бачити, противу каждомоу 
нєпрїятєлєви, а любо нєпрїятєлє(м) и(х) приклонити по¬ 
мочи... гдє коли, боудєту потрвбизна чинити (Львів, 1436 
Сові. II, 698); 

(у препозиції — із співвідносним словом у головному ре¬ 
ченні) (3) Гдв колї дввка алюбо жонука... боудв(т) на 
поли алюбо в сєлв боудв(т) оусиловаиа... а повала а знаме¬ 
на нєизнадвньї боудоуть а лю(ди) то пєрєсоудо(м) вьтзнаюту 
которьіми она свє(т)чєна тогдьі то(т) имєєть казнєну по(д)- 
лоу(г) виньї (XV ст. ВС 36); 

(без співвідносного слова у головному реченні) (1): гдв 
коли на воиноу идоу(т) аби нигдв оу своєи зємли оу сє- 
лє(х) не стоялї (XV ст. ВС 28). 
ГДТі КОЛИ 2 спол. (1) (стп. §(І2ІекоІі) (приєднує підряд¬ 

не речення місця) (у постпозиції — без співвідносного слова 
у головному реченні) куди: колї па(н)у (!) своєму сєлАни- 
ноу до(ч)коу ємоу оус'ілоуєть алюбо жєноу... алюбо колї 
боудє(т) пану у клАтвє чєрє(с) го(д)... вси могоуть поити 
про(ч) гдв коли комоу любо (XV ст. ВС 26 зв.). 

ГД'ЬХОНЄЦЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі): 
кн<А>зю Василью осталсА город Збараж, а к тому села: 
Янковцьі, Обаринцьі... Гдвхонєць (Луцьк, 1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Гдвхонєць (1463 АЗ І, 54). 
! ГЄДЄОК див. *ГЄДЄОНЬ. 
*ГЄД€ОНЬ ч. (12) (особова назва, гр. ГєбєЖг, гебр. 

£І(Гот): пи(с) гєдєо(н) писа(р) кнєгинину (Сучава, 1428 
Сові. І, 219); пи(с) гєдєо(к) (!) (Сучава, 1459 0/Р«А» 514); 
И оу том також... прїидоша прАд нами... Мурина... и плє- 
мєница єи Илка... и... Гидїон и брат его ПєтрА... и про¬ 
дали свою правоую отниноу (Гирлов, 1499 ВЬ II, 153). 
ФОРМИ: наз. одн. гєдєо(н) 8 (1428 Со5*. І, 219, 224; 

1432 Сові. І, 327, 338; 1433 Сові. І, 359; Сові. II, 653; 1434 
Сові. І, 386; 1436 Сові. І, 460); Гидїон 1 (1499 РО II, 153); 
? гедєо(к) І (1459 О514); ! годєо(к) 1 (1428 Сові. І, 
210); дав. одн. ГиДЇоноу (1499 ВО II, 154). 

ГЄНАДЇЄ ч., невідм. (3) (особова назва, цсл. Гєнадии, 
гр. Гєгтабю?) Геннадій: Пис(а) оу сватом монастири... 
Гєнадїє ієрмонах (Путна, 1476 ВГУ І, 217); а господство мьі 
сьм дал и повєрноул тое селище на имв Полвна... гдє єст 
ієгоумєн... поп Гєнадїє (Сучава, 1490 ВО І, 436). 

*ГЄНАРИИ див. *ГЄНВАРЬ. 
«ТЄНАРЬ див. * ГЄНВАРЬ. 
ГЄНВАРЇЄ ч., невідм. (1) (молд. генарне) (назва місяця) 

січень: Писал Шандроу Кружє... мвсАца гєнварїє ВІ 
(Васлуй, 1495 ВО II, 48). 

Див. ще * ГЄНВАРЬ. . 
*ГЄНВАРЇИ див. *ГЄНВАРЬ. 
*ГЄНВАРЬ див. * ГЄНВАРЬ. 
*ГЄНВАРЬ ч. (86) (цсл. гєнварь, гр. 'уєVо,0‘ар^о?, 

лат. іапнагіаз) (назва місяця) січень: а на болілеє потвєр- 
жєньє вєлвли єсмьі привВсити печать нашу... у сучавВ 

городу _ву лвто 5ЦАІ гєнуарта м(с)ца вуз днь (Сучава, 
1403 ДГАА); а писана грамота... м(с)ца гєнуварА оу 
ка днь (Погоничі, 1422 Р 98); а п(и)сан... м<В)с<А>ца 

гєнвара 51 ден (Луцьк, І444 АЗ І, 40); П<и>сан... ген* 

<варА> КЕ ден (Острог, 1465 АЗ І, 57); П<и>сан... м<в>- 

с<а>ца гєн<вара> КЕ (Добучини, 1487 АЗ 1,240); А дану... 
ву літо 6960, мца Ген. З день (Вільна, 1492 АЛМ 31); пса(н) 

вовручє(м) гє(н) Г днь (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС)\ 

Тоадєр писа... в лВто£ ЗЄ, геноуар КВ (Ясси, 1497 ВО 
II, 101). 
ФОРМИ: наз. одн. генувар<у> (1487 РИБ 228); род. одн. 

гєнварА, гєнуварА, гєн<варА>, Генваря, генваря, геи(ва- 
ря) 9 (1422 Р 98; 1443 Р 145; 1452 Р 161; 1463—1478 РЕА 
1, 36; 1465 АЗ І, 57; 1467 АЗ І, 63; 1473 ШКИ 166; 1482— 
149] АрхЮЗР 7/ІІ, 9; 1489 АЗ 1,89); геноуар, гєноуа(р) 
З (1497 Вй II, 97, 98, 101); геивара, гєн(вара) 2 (1444 
А5 1, 40; 1487 АЗ І, 240); гєиар, гєна(р) 2 (1472 Сові. О. 
27; 1496 ВО II, 90); геиария 1 (1495 ВАМ 71); гєиварїа 
1 (1495 ВО II, 43); гєнарВ 1 (1409 Сові. І, 65); гєиуарїа 
1 (1403 ДГАА)\ ск. н. Ген*, ген, гє(н) 63 (1411 МІН. АЇЬ.; 
1418 Сові. І, 127; 1425 Сові. І, 169; 1434 Сові. II, 374; 
1446 Сові. II, 238; 1453 0/Р«А» 503; 1467 ВО 1, 118; 1472 
0/Р«А» 528; 1487 ВО 1, 292; 1497 ОС 12 і т. ін.). 

Див. ще ГЄНВАРЇЄ. 
*ГЕНДРЬІХЬ ч. (1) (особова назва, стч. НепсІгісЬ, стп. 

Непбгук, сен. ЬеіпгісЬ) Генріх: Продали єсмо мито бере- 
стейское... краковАнину Гендрьіху Карловичу на трьі годьі 
за тисАчу копь грошей (Вільна, 1498 АЛРГ 82—83). 
ФОРМИ: дав. одн. Гендрмху (1498 АЛРГ 82). 

*ГЕНУАРЇИ див. * ГЄНВАРЬ. 
*ГЄНЬВАРЬ див. * ГЄНВАРЬ. 
*ГЄНЬВАРЬ див. * ГЄНВАРЬ. 
ГЄОРГЇЄ ч., невідм. (4) (особова назва, молд., цсл. Гєор- 

гии, гр. Гє(Ьрую5) Юрій, Георгій: пи(е) гєоргїє сруби(н) 
и пєвє(ц) (Сучава, 1454 Сові. II, 513); Третєє село єсми 
имь дали на Бєрхвчи... що смо коупили тое село от Гєор¬ 
гїє... за см з лат татарскьі(х) (Гирлов 1499 ВО II, 162). 
Див. ще *ГЄОРГЇИ, ГЄОРГЇОУ. 
*ГЄОРГЇИ ч, (12) (особова назва, цсл. Гєоргии, гр. Гє<о- 

рую?) Юрій, Георгій: сіа ]езі’ игук з изут сіосЬосіот... 
туїгороіуі пазхеі оі Зисхаич ісіехе іезі’ сЬгат зш(іа)і(о)Ьо 
тисхепука НеогЬіа перогизхаппо... па шку шісхпуа (Су¬ 
чава, 1465 ОБ 176); Тоє вусє вьішєписанноє дали єсмо свА- 
томоу нашємоу монастирю що на Воронєц, идєжє єст храм 
свАтаго... вєликомоучєника и побвдоносца ГєоргїА (Гир¬ 
лов, 1499 ВО II, 147). 
ФОРМИ: род. одн. ГєоргїА, Гєоргїа, НеогЬіа (1465 ОБ 

176; 1471 0/Р«А» 527; 1472 ДГСВМ; 1488 ДГСВМЩ; 
1489 ВО І, 377; 1490 ВО І, 419, 436; ДГСХМ; 1497 ВО II, 
100; 1499 ВО II, 147, 148); ор. одн. гєоргєє(м) (1490 ОС 146). 
Див. ще ГЄОРГЇЄ, ГЄОРГЇОУ. 
ГЄОРГЇОУ ч., невідм. (1) (особова назва, молд., цсл. 

Гєоргии, гр. ГєАруюб) Юрій, Георгій: пи(с) иса(и) шу(ш)- 
манови(ч) у су(ч)вв... на дє(н) стого георгїоу (Сучава, 
1460 0/Р«А» 515). 
Див. ще ГЄОРГЇЄ, *ГЄОРГЇИ. 
•ГЄРАСИМЬ ч. (1) (особова назва, гр. Гєрааіроб) Га- 

расим, Герасим: а при то(м) бьі(л) оць иашь никола архи- 
ман(д)риту пєчєрскьш... ключникь двДу кєларь гєраси(м) 
(Київ, 1446 Р 154). 
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ФОРМИ: наз. одн. гєраси(м) (1446 Р 154). 
ГЄРВАСЬ ч. (1) (особова назва, гр. ГєррасюЄ) Гервасій: 

А сє А пань бенко... свБдчю... нжє прншєдь переди нась 
пань гєрвась ивБновальиоправиль своюижєнБ варвару сто 
гривень на своюмь сєлБ на тольмачи (Коломия, 1398 Р 57). 
ФОРМИ: наз. одн. гєрвась (1398 Р 57). 
ГЄРГЄ ч., невідм. (8) (особова назва, молдмад. Субг£у, 

пор. Гєоргїє, Гєоргїоу) Юрій, Георгій: и да(л) ємоу гєргє 
своєю волею тоє село (Сучава, 1449 Сові. її, 385). 
Див. ще ЖОУРЖА1, *ЖОУРЖИКА, ЖОУРЖОУ, 
ЖОУРЖТ», ЖОУРКА, ЖОУРКОВЬ, ЖОУР'Б. 

*ГЄРГЄВ'Ь прикм. (1): и мьі... дає(м) и дали єсмо на- 
шємоу вБрномоу паноу кости прькалабоу... домьі гєргєви 
соучавскн (Сучава, 1449 Соз^. II, 385—386). 
ФОРМИ: знах. мн. ч. гєргєви (1449 Со$^. II, 385). 
Пор. ГЄРГЄ. 
*ГЕРЕ1ІПі ч. (1) (особова назва): Продали есмо мито 

луцкое и вагу краковАнину Лерину Герешу на три годи 
за полторн тисАчи копь грошей (Вільна, 1498 АЛРГ 81). 
ФОРМИ: дав. одн. Герешу (1498 АЛРГ 81). 
ГЄРМАН ч. (29) (особова назва, цсл. Германь, гр. Герра- 

уоЄ, лат. Оегтапиз) Герман: тб(м) ми видввши єго пра¬ 
вою и вБрную службою до на(с)... дали єсмьі ему єдно село... 
гдє би(л) ватама(н) гє(р)ма(н) (б. м. н., 1422 ДГОБ); А на 
то єст... мартоурїа... пан Юга вистїарник, пан Гєрман 
постєлник (Сучава, 1479 50 І, 224); <та)кождерє и от нас 
єсми дали и потврьдили слоузБ нашємоу Тоадєроу Гєр- 
маноу тоє ... селище (Сучава, 1488 50 II, 247). 
ФОРМИ: наз. одн. Гєрман, ге(р)ма(н) (1422 ДГОБ; 

1479 ВО І, 224; Сові. 5. 99; 1480 ВО І, 241); род. одн. Гєр- 
мана (1478 ВО І, 219; 1479 ВАМ 62; 1479—1480 Сові. 8. 
105; 1480 50 І, 239; 1481 50 І, 249, 259; 1482 ВО 1, 
260, 262; 1483 50 І, 268; 1484 50 І, 277 і т. ін.); дав. одн. 
Германоу (1488 ВО II, 247). 
Див ще. ХЬРМАНЬ. 
ГЄРОНДЇЄ ч., невідм. (5) (особова назва, молд., цсл. Гє- 

ронтии, гр. ГербутюЄ) Геронтій: мн Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ожє... дали єсми свАтомоу нашємоу 
монастироу от Хомора... идежє єст игоумєн молєбник нашь 
коур поп Гєрондїє, правій и питомїи села того свАтого 
монас(ти>рА (Сучава, 1475 50 І, 203); а оу том оу тот же 
час прїидоша прАд нами... молєбник наш кур попь Гєрон¬ 
дїє ієгоумєн и сь вьсБми яжє о христБ братЇАми... и дали 
господствоу ми... одно селище (Сучава, 1490 50 І, 
436). 

ГЕТМАНТ) ч. (5) (стп. Ьеітап, стч. Ье^тап, схсн. Ье4- 
тап, сен. Ьаирітапп) (найстарший над військом) гетьман 
(4): тоуть снимали сА єсми... ис полскими пани, ис пано(м) 
о(н)дровошємь, воєводою руски(м), гєтмано(м) королєв- 
скимь, и сь иншими пани (Хотин, 1455 Сові. II, 774); 
Я Василєй Волчкович из братомь своим Лвомь... вьізна- 
ваєм... штож... продали єсмо кн(А}зю Костєнтину єго 
милости Ивановичу Острозскомоу... гєтману єго милости... 
землю пустовьскую обарицкую (Ставків, 1491 АЗ І, 96— 
97); Я, Костентинь Ивановичь Острожскій, гетмань гос¬ 
подаря, короля е. м. (Луцьк, 1495 АЛМ 88); Я князь 
Константьшь Ивановичь Озтрозкій, будучи вь тоть чась 
гетманомь у господара моего великого князя Александ- 
ра... чиню знакомито... штожь придаль єсми... имбньє 
Здетелу (Вільна, 1499 АСД VI, 2); 

вншшии гетмань (1) див. *ВЬІШ11ІИИ. 
ФОРМИ: наз. одн. гетмань (1495 АЛМ 88); род. одн. 

гетмана (1499 А8 І, 117); дав. одн. гєтману (1491 АЗ І, 
961: 00. одн. гетманомь. гєтманоїмї П455 Сові. II. 774: 
1499 АСД VI, 2). 
ГЄОУРОЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): Тбм ми вндБвшє єго правою и вирною слоужбою 
до нас... дали и потврьдили єсми ємоу... села на имБ Гости- 
лєщи... и Гєоуроєщи (Сучава, 1459 50 І, 35). 
ФОРМИ: наз. Гєоуроєщи (1459 ВО І, 35). 

*ГИБНОУТИ див. *ГЬ1БН0УТИ. 
ГИГОЄЩЇИ мн. (5) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): <И та)кождєрє єсми дали н потврьдили слоузБ на- 
шє<моу Т)оадєрю Оурдюгашоу... село на нмб Гигоєщїи 
(Сучава, 1483 50 І, 272); ми Стєфан воєвода... знаменито 
чнним... ожє прїидє прАд нами... слоуга наш Юсип... 
и продал... трєтїю част села от Гигоещ (Сучава, 1490 50 
І, 397). 
ФОРМИ: наз. Гигоєщїи (1483 50 І, 272); род. Гигоєщ 

З (1490 50 І, 397, 398); род. молд. Гигоєщилор 1 (1490 
50 І, 398). 

*ГИДЄВОВЬ прикм. (1): а на то вБра мсА и моихь сн- 
но(!)... вБра пана оуладова пана гидєвова (Роман, 1392 
Сові. І, 8). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. гидєвова (1392 Сові. І, 8). 
Пор. ГИДЄВТї. 
ГИДЄВТ* ч. (1) (особова назва): ми панове и бо Аре землБ 

молдав(с)кои, па(н) михаль... иванишь витАзь, па(н) ги- 
дєвь... слюбили єсми... кролєви, володиславу... вєрньїмь 
бити (Сучава, 1395 Сові. II, 612). 
ФОРМИ: наз. одн. гидєвь (1395 Сові. II, 612). 
ГИДЇОН див. *ГЄДЄОНЬ. 
ГИД'її ч. (1) (особова назва, молд., пор. Гєдєонь) Гедеон: 

Того раді мн видБвши доброє произволєнїє и данїє, що 
даєт Анна слоугам нашим... тих прАдрєчєнннх сєл, що 
их коупил синь єи Гидб (Сучава, 1470 50 І, 155). 
ФОРМИ: наз. одн. Гидб (1470 50 І, 155). 
ГИНДА ж. (3) (особова назва): тако(ж) прїидоша прА(д) 

нами... фєдка и сестри єи мьрина и гинда... и продали... 
єдино село (Ясси, 1495 ПГВСР). 
ФОРМИ: наз. одн. гинда 2 (1495 ПГВСР); зам. дав. 

заплати(л)... мьрини и гинда 1 (1495 ПГВСР). 

ГИНДЄ, ГЬІНДЄ ч., невідм. (5) (особова назва, молд. 
гиндз «жолудь»): а на то є(ст)... вБра пана томБ гьіндє 
(Сучава, 1458 0//?«А» 512); А на то єст... в. п. Томи Гиндє 
(Сучава, 1462 50 І, 63). 

ГИНОУТЬ дієсл. недок. (1) (умирати) гинути, погибати: 
Знамєнїто намь єсть ис права цєсарьско(м) и(ж) пожєгьци 

имають злою смртїю гиноуть (XV ст. ВС 25 зв.). 
ФОРМИ: інф. гиноуть (XV ст. ВС 25 зв.). 
Див. ще *ГЬ1БН0УТИ. 
ГИНШТОВЦЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

а кн(А)зю Семену досталсА город Колодєн а села: Чєр* 
нєхов... Гинштовци (Луцьк, 1463 АЗ І, 54—55). 
ФОРМИ: наз. Гннштовцьі (1463 Л5 І, 55). 
*ГИРИЧИ мн. (1) (назва села у Волинській землі): а в 

конюхи и в конокормци наши оу басови оу ко(ст)ковчи 
а на ровномь оу дички а в лАховє оу гиричи пану чусє 
нє надобє оуступати сА (Луцьк, 1434 Р 128). 
ФОРМИ: знах. гиричи (1434 Р 128). 
ГИЦОУЛ ч. (3) (особова назва, молд., пор. Гєоргїи, Гєор- 

гїу): И оуставшє наши слоуги Михьиль и брат єго Гицоул 
та заплатили оуси тоти вишєписаннїи пинБзи (Сучава, 
1494 50 II, 34). 
ФОРМИ: наз. одн. Гицоул (1494 50 II, 34); дав. одн. 

Гицоулоу (1494 50 II, 34). 
ГЛАВА ж. (2) (цсл. глава) (старший за становищем у 

сім'ї, в домі) голова (1): Розво(д) єсть межи лю(д)ми ка(к) 
моужєвє є(ст) глава а жоньї и(м) по(д)данн а дроу(г)и 
оудови волньї (XV ст. ВС 33); 
ОоусБкновБньє глави святого ива- 

и а (1) див. *ОУС'ВКНОВ'ВНЬЄ. 
ФОРМИ: наз. одн. глава (XV ст. ВС 33): оод. одн. главь» 

(1424 Р 102). 
ГЛАГОЛЄМЬІИ дієприкм. (1) (цсл. глаголємьіи) званий, 

на ім’я: яко да оутврьдимь и оукрБпимь на(ш) монастир 
о(т) стои горБ идєжє є(ст) хра(м) стго и сла(в)наго вєли- 
комьчєнїка и побєдоносца гєо(р)гиа глаголємии зоугра(ф) 
(Сучава, 1471 0/£?«А» 527). 
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ФОРМИ: пас. теп. наз. одн. ч. глаголємьіи (1471 0/Р«Л» 
527), 

"ТЛАЗОВЩИНА ж. (1) (назва земельного володіння 
у Київській землі): Павє(л) землю дє(р)жить глазо(в)щи- 
ноу (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. глазо(в)щиноу (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ГЛАЗЬІНА ч. (1) (особова назва): Биль намь чоломь 

окол(ь>ничьш Смоленьскій... князь Олехно Василевичь 
Глазьша и просиль вь паст, ... села, на имя Давидкова 
Сковородина (Вільна, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: наз. одн. Глазьіна (1499 РИБ 776). 
*ГЛЕБОВИЧЬ див. ГЛ'ЙБОВИЧЬ. 
ГЛЄВАКА ж. (1) (назва села у Київській землі) Глеваха: 

СєлоГлєвакаавтомьсєлє й члвка (б.м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90). 
ФОРМИ: наз. одн. Глєвака (бл. 1471 ЛКЗ 90). 
ГЛЄИТОВАТИ дієсл. недок. (6) (стч. £Іе]Чоуаі:і, стп. 

£Іе_)1;о\уас, сен. ^еіеііеп) (кого чим, кому чим) гарантувати 
безпеку охоронною грамотою (кому) (4): и глєитуємь имь 
симь наши(м) листо(м) прави(м) и хр(с)тЇАнскьімь глєи- 
то(м)... абьі имь доброволно и слобо(д)но прїихати до на- 
шєи зємли сь оусими своими трьговлвми (Сучава, 1456 
ПМВП); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним сАм лис- 
<то)мь... ожє,,, глєитоуємь сим нашим правьім и христиан- 
ским лис(то>мь и глєитом наших вирньїх и почтєньїх 
боАрь (Сучава, 1468 ВИ II, 305); 

(кого, кого ким) гарантувати безпечний проїзд у супро¬ 
воді (кому) (2): але коли тьіми часьі оусхочє(м) поехати пе¬ 
ре^) нашєго милостивого пана приєхати, а на(ш) ... па(н) 
имає(т) на(с) глєитовати своими чотьірми великими паньї 
и радцами и(с) короуньї... абьі на(с) мирно глєитовали... 
и(с) нашєи граници до нашєго милостивого пана королА 
єго мл(с)ти и па(к) о(т) нашєго пана ажєлє па(к) до нашєи 
граници (Серет, 1453 Сові. II, 766). 
ФОРМИ: інф. глєитовати (1453 Сох/. II, 766); теп. І ос. 

мн. глєитоуємь, глєитуємь, глєитоуємь (1456 ПМВП; 
1460 ВВ 11/269; 1468 ВВ II, 305); перф. 1 ос. мн. глєито¬ 
вали єсми (1460 ВИ II, 269); баж.-ум. сп. З ос. мн. абьі... 
глєитовали (1453 Сові. II, 766). 

*ГЛЄИТОВНЬ1И прикм. (3) <0 листь глєитов- 
н ьі и див. ЛИСТЬ 1. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. глєитовньїи, глєитовьнии (1457 

ВО II, 257; 1463 ВО II, 295); місц. мн. на глєитовни(х) 
(1457 Сові. II, 810). 

*ГЛЄИТОВЬНЬ!И див. *ГЛЄИТОВНЬ!И. 
*ГЛЄИТЬ ч. (4) (стч. §ІеД/к1е)І, стп. §1еіІ/§1еІ, сен. 

£е1еііе) охоронна грамота: глєитуємь имь симь наши(м) 
листо(м) прави(м) и хр(с)тїАнскьімь глєито(м)... абьі имь 
доброволно и слобо(д)но прїихати до нашєи зємли сь оуси¬ 
ми своими трьговл'Ьми (Сучава, 1456 ПМВП); мьі Стєфаи 
воєвода... знаменито чиним... ожє... глєитоуємь сим на¬ 
шим правьім и христианскьім лис(то)мь и глєитом наших 
вирньїх и почтєньїх боАрь (Сучава, 1468 ВИ II, 305). 
ФОРМИ: ор. одн. глєитом, глєито(м) (1456 ПМВП; 

1457 БО II, 257; 1460 ВО II, 269; 1468 ВО II, 305). 
ГЛИГА ч. (1) (особова назва, молд.у пор. Григорь): мьі 

стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє то(т) исти- 
нїи слоуга на(ш), глига срьбєскоу(л), слоужи(л) на(м), 
право и вьрно (Сучава, 1487 Сові. О. 6). 
ФОРМИ: наз. одн. глига (1487 Сові. и. 6). 
ГЛИГОР див. ГРИГОРЬ. 
ГЛИГОРЬ див. ГРИГОРЬ. 
ТЛИМЕНЕЦЬ ч. (1) (назва урочища у Волинській землі): 

я Любарть Кгедеминовичь... записаль есми и даль село 
своє Рожьісче святому Иоанну Богослову... противь ост- 
ровов нашихь: Переделокь и Струги, Глименца и Вьісчопа, 
и Тополного (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI. 1—2). 
ФОРМИ: род. одн. Глименца (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2). 
*ГЛИНАРЬ ч. (2) той, хто обмазує глиною хату: А глн- 

нарюмь што лБпЬли около дому а клєпачь наемаль 3 єхь 
льпило (б. м. н., 1386—1418 Р 35). 

ФОРМИ: дав. мн. глинарюмь (1386—1418 Р 35).' 
*НЬУМЕШ мн. (1) (назва села у Львівській землі) 

Глиняни: а па кгірозіЬ згети ПзіЬи пазети пази песгаіЬ 
ргіиазіїііезто \у пазот зеїу НІупіепісЬ га Б\уо\Уот сгіігу 
туїу (Глиняни, 1395 ОБ 166). 
ФОРМИ: місц. у* НІупіепісЬ (1395 ОБ 166). 
*НЕУМУ£2С2А мн. (1) (назва маєтку в Берестейській 

землі): у Ьгапусіи у теги зату іезто рготегу зеЬе роїо- 
гу\у у корсу газураіу рос гоп 82 у ос! іоіеу \уе!укоуі сіого- 
Ьу... ро роїо^упе СІ1Ж)Гу52С2 у Ьіупу52С2 у обІПІ рГОЗІЗ 
теги іеЬо (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: род. Ьіупувгсг (1500 ДПЖН). 
*ГЛИННОЄ1с. (1) (назва села у Турово-Пінській землі): 

и мьі... дали єсмо єму село оу туровском повьтє Храпино 
подлє Глинного (Луцьк, 1451 АЗ І, 44). 
ФОРМИ: род. одн. Глинного (1451 АЗ І, 44). 
*ГЛИННОЄ2 с. (1) (назва села у Київській землі): а 

тая зємлА пошла харько(в)ская по кодє(н)скоую роудоу 
за трибвсовь о(т) кодє(н)скоє роудьі до гли(нно)го тєснь 
пАть (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: род. одн. гли(нно)го (бл. 1458 Р 167). 
ГЛИНСКИЙ див. ГЛИНЬСКИИ. 
ГЛИНСК1Й див. ГЛИНЬСКИИ. 
"ГЛИНЬСКИИ див. ГЛИНЬСКИИ. 
ГЛИНЬСКИИ, ГЛИНСКИЙ, ГЛИНСК1Й ч. (4) (осо- 

бова назва): а при томь били свєдоки... кнзь олєксандрь 
иванови(ч) нось... кнзь борись глиньскии (Київ, 1433 Р 
119); а при то(м) бьіли докторь с Кракова кнзь янь рєкгула 
а кнзь ивань борисови(ч) глиньскии (Овруч, 2-а пол. 
XV ст. СЯС); Наместнику вруцькому князю Григорю 
Глиньскому (Мереч, 1496 АЛРГ 71). 
ФОРМИ: наз. одн. глиньскии, Глинскій, Глинский 

(1433 Р 119; 1437 АЗ І, 34; 2-а пол. XV ст. СПС); дав. сдн. 
Глиньскому (1496 АЛРГ 71). 

ГЛОБА ж. (37) (болг. глоба, серб, глоба, молд. глоабз) 
судовий штраф, судове стягнення: а они єго искоупили 
о(т) той глобьі (Сучава, 1432 Сові. І, 327); сами ка(лоу>- 
гєрє да возмоу(т) глобоу (Давидове Село, 1446 Сові. II, 
251); а до тих люди що соут оутьх села (!) аби нє имали 
дило ни єдин наш боАрин... ани пєрєроубци, ни соудитн 
их, ани глобоу оузАти от них (Сучава, 1481 БО І, 257). 
ФОРМИ: наз. одн. глоба (1456 ГПХМ)\ род. одн. глобьі 

(1432 Сові. І, 327; 1448 ДГПР)\ знах. одн. глобоу 27 (1432 
Сові. І, 327; 1446 Сові. II, 251; 1452 Сові. II, 760; 1456 
ГПХМ; 1459 50 І, 29; 1467 МіН. Оос. 125; 1472 0/р«Л» 
530; 1479 ОС 140, 141; 1481 50 І, 256, 257 і т. ін.); гло(б) 
2 (1448 ОУР«Л» 491); ! гло 1 (1458 О/Р «Л» 512); ор. одн. 
глобою (1447 Сові. II, 288); наз. мн. глоби (1456 ГПХМ); 
місц. мн. оу глоба(х) (1449 Сові. 11,391; 1472 07Р«Л» 530). 

! ГЛОБИЦИ (ГЛОБНИЦИ) див. ГЛОБНИК- 
ГЛОБНИК, ГЛОБНИКЬ, ГЛОБЬНИК ч. (31) збирач 

судових штрафів, судових стягнень: а хотарь томоу мВстоу 
да боудєть... коуда ємоу хотариль пань жоуржь глобни(к) 
(Сучава, 1424 Сові. II, 956); а також оу тА(х) сєла(х) да 
нє имають ходити ни глобникьі, ни припашарє... а ни 
инь никто о(т) наши(х) оурАднико(х) (Давидове Село, 
1446 Сові. II, 251); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє... потврьдили єсми им... села, що били дьда их Ласльоа 
глобника (Васлуй, 1495 50 II, 59). 
ФОРМИ: наз. одн. глобникь, глобни(к), глобиик, глобь- 

ник (1424 Сові. II, 956; 1444 Соз£. II, 208; 1449 Сові. II, 
391; 1457 50 І, 4; 1459 50 І, 29; 1472 ОУР«Л» 530); род. 
одн. глобника (1425 Сові. І, 169; 1455 Сові. II, 540; 1495 
50 II, 59); наз. мн. глобници, гло(б)нїци 17 (1438 О5Ас 
28; 1447 Сові. II, 288; 1453 Со$*. II, 492; 1454 Сові. II, 
517; 1458 ОУР«Л» 512; 1466 50 І, 95; 1472 0/Р«Л» 530; 
1479 ОС 140, 141; 1481 50 І, 256, 257 і т. ін.); глобники 
1 (1475 50 І, 200); глобники 1 (1446 Сові. II, 251); Іглоби- 
ци 1 (1458 ПГСММЦ); род. мн. глобии(к) (1437 Сові. II, 
709). ~ 
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•ГЛОБНИКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): мьі алєк- 
сандрь воєво(д)... свідомо чини(м)... ажє пришє(д)шн прє(д) 
нами.. па(н) мань глобннкови(ч) из дАтми своими... н про¬ 
дали сєлишча своя поу(сУгаа (Сучава. 1452 Сові. II, 421 — 
422). 
ФОРМИ: наз. одн. глобникови(ч) (1452 Сові. II, 422), 
ГЛОБНИКЬ див. ГЛОБНИК- 
•ГЛОБНЇКЬ див. ГЛОБНИК- 
ГЛОБЬНИК див. ГЛОБНИК- 

. , *ГЛОДОВЄ с. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 
ть(м) мьі вндЬвши н(х) правую и вьрноую слоужбоую до 
на(с)... дали н потвердили єсми н(м)... села на нмБ онещи, 
на крьлигьтоурЬ... и по вьі(ш) воровєщи... и арпьшещи 
арпашеви и черє(с) бахлоуи, оу глодове, о(т) вели кой мо- 
г(ьі>лоу (Сучава, 1456 Соя/. II, 568—569). 
ФОРМИ: знах. одн. глодове (і456,Со5^. II, 569). 
•ГЛОДЬ1 ч. (13) (молд. глод «грязь/>) болото (12): а хо- 

тарь оуси(м) тн(м) чєтьірємь сєломь поченше о(т) где па- 
даєСО белошєва заподїа оу мильти(н), той заподїею горн 
до мохнлоу... от толь заподїею вьшіє пашка на гло(д), 
та оу мцльтини (б. м. н., 1425 Сові. І, 168—169); А хотар 
той трєтои част от село от Аржишан... та прости на дил оу 
глод (Сучава, 1495 ВО II, 78); 
кроугли глодь (1) див. *КРОУГЛЬ1И. 
ФОРМИ: род. одн. глода 2 (1491 ВО І, 473); гло(д) 2 

(1428 Сові. І, 209, 224); знах. одн. глод, гло(д) (1425Сові. 
І, 169; 1428 Сові. І, 209; 1453 Сові. II, 445; 1492 ВО І, 
510; 1495 ВО II, 78); наз. мн. молд. зам. род. от глодоурє 
(1494 В О II, 35); род. мн. глодов (1492 ВО І, 510); знах. 
мн. молд. глодоурє (1494 В О II, 35). 

•ГЛОДІ»2 ч. (2) (назва річки у Молдавському князівстві): 
Тї(м) мьі видВвшє правоую и вьрноую его слоужбоу до 
на(с)... дали єсмьі ємоу оу нашеи зємли чєтири села на 
крьлнгЖтоурА на имА попєщїи... и фьштьінВле и михнєщи 
на бахлоуи (и) чолтанїи оу глода (Сучава, 1426 Сові. І, 
178); тьмь мьі видЬвшє єго правою и вЬрною слоужбою 
до на(с),8, дали и потвердили есми его очи(н)оу,,, села 
на имЬ... срьби и аркмещи... и оу гло(д>'ь... волосини 
(Сучава, 1448 С05/. II, 342). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. села... оу гло(д)ь (1448 

Сові. II, 342); род. одн. глода (1426 Со5(. І, 178). 
ГЛОД'БНЄ1 мн. (1) (назва села на р. Вороні у Молдав¬ 

ському князівстві): ткмь мьі видввши єго правою и вврноую 
слоужбоу до на(с)... дали есми ємоу, оу нашеи земли, села 
на воронь (в ориг. вороворонь.— Прим. вид.)> на имА 
анноушчинь дворь и хоуєцЬньї... и глодЬне (Сучава, 1433 
Сові. II, 594). 
ФОРМИ: наз. глод Ь не (1433 Сові. II, 594). 
ГЛОД'* НЄ 2 мн. (І) (назва села на р. Ставниці у Молдав¬ 

ському князівстві): тьмь мьі вьідЬвшє ихь правою и вьр- 
(ною слоуж)бою до на(с)... дали, єсми имь єдно мьсто о(т) 
пасьїкьі (!) о(т) глодЬнє (Сучава, 1443 Сові. II, 149). 
ФОРМИ: наз. зам. род. о(т) глодЬнє (1443 Сові. II, 

149). 
ГЛОД'ЕНИ1 див. ГЛОДг6 НЇИ1. 
ГЛОДІ! Н И2 див. ГЛОД1» НІ И 2. 
ГЛОДІ! НИ 3 мн. (1) (назва села на р. Тутові у Молдав¬ 

ському князівстві): ть(м) мьі... дали и потвердили есми 
ему... село на тутовь,на имь гр^дещи... и глодьни (Сучава, 
1455 Сові, II, 543). 
ФОРМИ: наз. глодЬнм (1455 Сові. II, 543). 
ГЛОД ї НЇИ1, ГЛОД'БНИ мн. (8) (назва села біля Став- 

чан у Молдавському князівстві); мьі Стєфан воєвода... зна¬ 
менито чнним... ожє... дали есмн... нашемоу монастироу... 
села.,, на ииь селам: Дворничанїи... н ГлодВни (Сучава, 
1475 ВО І, 203); мьі Стєфан воєвода... знаменито чнннм... 
ожє... прїидоша прАд нами... слоуга нашСима... и сестра 
єго... и продали свою правоую отниноу... єдно село на имь 
ГдодЬнїн, ГД$ бил Стан, подли Стьвчан (Сучава, 1490 ВО 
1,436). 

ФОРМИ: наз. Глод-Ьиїи 7 (1490 ВО І, 436, 437; ДГСХМ); 
ГлодЬни 1 (1475 ВО І, 203). 

ГЛОД'ЬНЇИ2, ГЛОДВНИ мн. (3) (назва села на р. Те- 
лежній у Молдавському князівстві): мьі Стєфан воєвода... 
(чи)нимь знаменито... оже... потвердили єсми ємоу оу 
нашеи земли... село на имЬ ГлодВни на Тельжни (Сучава, 
1462 ВО І, 61); мьі Стєфан воєвода... знаменито чииим... 
ожє прїидє прЬд нами... Пьтроу ГлодЬноул... и продал 
свою правоую и пнтомоую отниноу... єдно село на имЬ 
ГлодЬнїи, на вєохь Тєльжин(ов>ь потока (Сучава, 1484 
ВО І, 276). 
ФОРМИ: наз. Глод'Ьнїи 2 (1484 ВО І, 276, 277); Глод'Ьни 

1 (1462 ВО І, 61). 
ГЛОДІїНОУЛ ч. (3) (особова назва): мьі Стєфан воєво¬ 

да... (чи)ним'ь знаменито... ожє тот истинньїи наш слоуга... 
Пєтрь ГлодЬноул жаловали єсмьі єго особною нашєю ми- 
лостию (Сучава, 1462 ВО І, 61); мьі Стєфан воєвода... зна¬ 
менито чиним... ожє прїидє прьд нами... слоуга наш ІТьтроу 
ГлодЬноул... и продал... єдно село на имЬ Глодьнїи (Су¬ 
чава, 1484 ВО І, 276). 
ФОРМИ: наз. одн. ГлодЬноул (1462 ВО І, 61; 1484 ВО 

І, 276); дав. одн. ГлодЬ ноулоу (1484 В О І, 276). 
- ГЛОТЇИСКИ прикм. (1)()дворникг глотїис- 
к и див. ДВОРИ ИКЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. глотїиски (1456 МіН. 213). 
Див. ще ГЛОТНЬІИ. 
ГЛОТНЬЇИ прикм. (1) <0 дворникь глотньїи 

див. ДВОРНИКЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. глотньїи (1436 Сові. І, 449). 
Див. ще ГЛОТЇИСКИ. 
ГЛУБОЧЄК НИЖНЬІЙ ч. (І) (назва села у Волинській 

землі) Великий Глибочок: кн<А>зю Семену досталсА город 
Колодєн а села: Чернєхов, Ивачєв вєрхний... Глубочєк 
нижньїй, Ронєв (Луцьк, 1463 АЗ І, 54), 
ФОРМИ: наз. одн. Глубочєк нижньїй (1463 АЗ І, 54). 
ГЛУСКИЙ, ГЛОУСК1Й, ГЛОУСКЬІИ ч. (7) (особова 

назва): а при том бьіл кн(А)зь Василєй Лукомский... а пан 
Мишко Глуский (Берестя, 1448 АЗ І, 44); а при том бьіл 
великого королА зємлАнин пан Мишко Глоускій (Острог, 
1463 Л5 І, 56); пьітали єсмо свьтков: кн<А>зА ПоутАтьі 
Иванович(а)... пана Мишка Глоуского (Луцьк, 1475 АЗ 
І, 70). 
ФОРМИ: наз. одн, Глуский, Гдоуский, Глоускій 5 (1448 

А8 І, 44; 1463 АЗ І, 56; '1465 АЗ І, 57; 1466 АЗ І, 61); Глоу- 
скми 1 (1458 ОЖДМ)\ род. одн. Глоуского (1475 АЗ І, 70). 

*ГЛУСКЬ ч. (1) (назва містечка у Віленському воєвод¬ 
стві) Глуськ: записую жонЬ своєй кн(А>г(к>ни Настасьи 
против єє отчизньї оу вьнє двь тисАчи коп на своихь имь- 
ньАх на Барани на Глуску (Ровна, 1483 ЛЗ І, 82), 
ФОРМИ: місц. одн. на Глуску (1483 АЗ І, 82). 
ГЛОУСКЬІИ див. ГЛУСКИЙ. 
•ГЛУХНИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) суч. 

Ново-Малин: мн вєликии ки(А)зь Швитрикгаил'ь... чиним 
знаменито... иж,.. дали єсмо тому вєрномоу нашому слоу- 
зє Олфєроу (!)... село Глухни... оу лоуцкомь повьтє (Луцьк, 
1446 АЗ І, 42). 
ФОРМИ: знах. Глухни (1446 АЗ І, 42). 
глушки мн. (1) (назва озера у Чернігівській землі): 

Я волчько бодє(н)ковьскии и своими дє(т)ми... вьізна- 
ває(м)... ижє... продали єсмо пану мартину кгасто(в)то- 
вичю склиш,а каши на имА крЬхає(в) а к тому склиіцю... 
озьро нкжє(н)... а вьрбилов'ь а глушки (Овруч, 2-а пол. 
XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. глушки (2-а пол, XV ст. СПС). 
•ГЛУШЬІЦА ж. (3) (назва села у Смоленській землі): 

и сь тое земли бортное маеть онь дань давати Светому Ми¬ 
хайлу по давьному... и сь пошли нами... што к'ь двору 
нашому, кь Глушьїцьі, шло (Вільна, 1499 РИБ 777). 
ФОРМИ: дав. одн. Глушьїцьі (1499 РИБ 776, 777); місц. 

одн. иа Глушьїцьі (1499 РИБ 776). 



*глушьіцкии — 245 — ГН'ЙВОШЬ 

*ГЛУШЬІЦКИИ прикм. (1): а коли стадо Глушьіцкое 
гонять у волость вт» Дубровеньскомь пути, И ОНИ ВЬ ТЬІХЬ 

селехь ночь ночоють (!)... н кь двору нашому, кь Глушм- 
цьі, насадку меду дають (Вільна, 1499 РИБ 776—777). 
ФОРМИ: знах. одн. с. Глушьіцкое (1499 РИБ 776). 
Пор. * ГЛУШЬІЦА. 
*ГЛ'ЬВЬ1ІІАНИ (?) мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): також<є> єсми дал(и> сєл(о>.., на имА кали- 
новци... н прнжолтьни <...гльв>ьшани (? — Прим, вид.) 
(Сучава, 1429 Созі. І, 248). 
ФОРМИ: наз. <гльв)ьшани (1429 Созі. І, 248). 
ГЛ'ЙБОВИЧЬ ч. (6) (особова назва): А на то послуси 

кнАзь юрьии глБбовичь белзьскни пань ота пилецькии 
староста русьскоБ зємлБ (Львів, 1368 Р 16); Пр(авиль) 
м(а>р<шалокь>, н(а>м<естникь> М(е>р(ецкій>, п(а>нь 
Ст(аниславь) Гл(ебовичь) (їроки, 1494 РИБ 561); А иное 
на листьі твоее милости давал пану Станиславу Глебоаичу, 
а иное вьідал князю Дмитрею ПутАтичу (Вільна, 1496 
АЛРГ 72). 
ФОРМИ: наз. одн. гл'Ьбовичь 1 (1368 Р 16); Гл(ебовичь) 

і (1494 РИБ 561); ск. н. г(л) 1 (1496 ВМКФС); дав. одн. 
Глзбовичу (1495 БСКИ; 1496 АЛРГ 72); знах. одн. ГлБбо- 
вича (1495 АЛМ 83). 

* ГЛгй БОВ1> прикм. (2): Гльбову жону Остаеьевича 
оставили есмо близкост(ь)ю при тьіхь имБньяхь всихь 
отчиньг ее (Вільна, 1495 РИБ 620). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. Гльбову (1495 РИБ 620); ор. 

одн. ж. глБбовою (1495 ВМБС). 
Пор. ГЛГЙБТ>. 
ГЛГББЬ, ГЛ'ЙБЬ ч. (25) (особова назва, стн. ОіиПеіІг) 

Гліб: и на то свбдци пань дмтрь (!)... пань глБбь дворь- 
сковичь (Казимир, п. 1349 Р 4); а при томь оуздаваньБ 
бьіли бояре зємлАнє пань ходько бьібєльскии... пань глБбь 
дворьскови(ч) (Перемишль, 1378 Р 26); а свєдци цнии 
панове па(н) глБбь романовскьш па(н) осташко давьідов- 
скьш (Львів, 1412 Р 81); а при то(м) бьі(л) оць нашь никола 
архиман(д)рить пєчєрскьіи... и наши боАре и наши мор- 
шалкьі (!) кнАзь глвбь дмитрїєви(ч) боАринь нашь алєк- 
сан(д)ро самотєчи(ч) (Київ, 1446 Р 154); и бори(с) рє(к) 
коли(м) сА з глБбомь зьє(д)на(л) то(г)дьі тьш записьі глБбу 
о(т)да(л) (Вільна, 1495 ВМБС). 
ФОРМИ: наз. одн. ГлЬбь, глйбь, гл'Ьбь (п. 1349 Р 4; 

1361 АСІ 6; 1378 Р 26; 1388 Р 38; 1404 Р 70; 1412 Р81; 
1421 Р 92; 1446 Р 154; 1463 ГГЯі 1495 ВМБС і т. ін.); 
род. одн. ГлБба (XV ст. СГЧА)\ дав. одн. ГлБбу, глБбоу 
(1446 Р 154; 1495 ВМБС; РИБ 620, 621); ор. одн. ГлБбомь, 
глБбомь. глБбо(м) (1463 ГГЯ: 1495 ВМБС: РИБ 620). 

! ГЛ'ВБЬБЬКО (ГЛ'ЙБ'ЬКО) див. *ГЛ^БЬКО. 
*ГЛгбБ'ЬКО ч. (1) (особова назва, пор. Глвбь): а на то 

послуси влдка ларивунь ис кпи(лошаньі) пєрємьішльскии... 
глБбьбько (!) и брать єго костько бБзна соудья орєфБрь- 
ко (!) (Перемишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. ! глБбьбько (1366 Р 12). 
ГЛ'ЙБЬ див. ГЛ'ЙБ'Ь. 
ГЛЯДЬ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіли добрьіе 

люди королевьіе бояре... Ходко Евсеевичь, Глядь, брать 
Ходковь (Кобринь, 1465 АкВАК ПІ, 4), 
ФОРМИ: наз. одн. Глядь (1465 АкВАК ПІ, 4). 
ГЛАДЄТИ дієсл. недок. (1) (чого) оглядати (що):Атамь 

є(з)ди(л) єсми до коузмина ставовь глАдєти (б. м. н., 
XV ст. ИК)> 
ФОРМИ: інф. глАдєти (XV ст. ИК). 
Див. ще *ОГЛАДАТИ. 
ГНАТИ, ГНАТЇ дієсл. недок. (5) (що) гнати: колї хто 

имєє(т) лб(с) алюбо доубровоу далеко о(т) сєбБ а хочє(т) 
лї свон свиньи гнати оу то(т) лв(с) чєрє(с) чюжоє имБнїє, 
тогдьі не можє(т) то(г) оучини(т) одно поутємь правьімь што 
идєть о(т) того льсоу (XV ст. ВС 38). 
ФОРМИ; інф. гна(т) З (XV ст. ВС 25 зв., 38); гиати, 

гнатї 2 (XV ст. ВС 37 зв., 38). 

Див. ще ГОНИТИ 1, ПОГНАТИ, *ПРЇГОНИТИ, ОУ* 
ГОНИТЬ. 

* ГНЄВАНЬЄ с. (1) і;нів: а боудВ(т) ли паства вєлїкая 
оу то(м) лвсб чєрє(с) которьіи лє(с) маєть гна(т) оу свои 
лб(с) тогдьі то(т) па(н) чїи то лб(с) имєєть своє жалоудиє 
братї алюбо спаствїть на три(д)ца(т) лако(т) обапо(л) до¬ 
роги што бьі томоу волно гна(т) бєзь є(г) щкодьі и бєзь 
є(г) гнєваньє (!) до своє(г) лБса (XV ст. ВС 38). 
ФОРМИ: род. одн. ! гнєваньє (XV ст, ВС 38), 
Див. ще ГНЄВЬ. 
*ГНЄВЛЇВЬІИ прикм. (1) (стп. £піе\у1і^у) розгніваний, 

гнівний: Которьш из соуда избєгаю(т) да... хто кого мо- 
жєть то(т) том... нїть нєкоторьіи длА нє(до)ст... изь ср(д)ца 
зь гнєвлїваго збБга... (XV ст. ВС 11). 
ФОРМИ: род. одн. с. гнєвлїваго (XV ст. ВС 11). 
ГНЄВТ) ч. (10) гнів (4): прїгожаєтсА н(ж) зь гнєвоу алюбо 

з зависти то(г) то пана габають кмєти (XV ст. ВС 14); 
О гнї вь отпустити (4), отпоустнт и 

г н и в ь (кому) (1) перестати гніватись (на кого): а гнБвь 
имь имаєть о(т)пустить (Кременець, 1434 Р 130); а на(ш) 
господарь о(т)поустиль гнивь, що о(т)ць нашь, алєксандрь 
воєвода, воєваль коломьію и снБти(н) (Сучава, 1435 Созі. 
II, 687); а ти прїиди к нам без никоторои боазни и оусьі- 
мнБниа, заноуж ТБ єсми простили и вєс гнвв єсми тобв от- 
поустили (Дольний Торг, 1470 Вй II, 309); оу г н Б в ь 
оупадати (чий) (1) викликати гнів (у кого): Прїго¬ 
жаєтсА частокро(т), и(ж) из наши(х) землА(н) нєо(т)бьіва- 
ю(т) своеи чти чинАтсА разбоинїци и своєю доброю волею, 
а у на(ш) у вєлїкьі гнбвь оупадаю(т) (XV ст. ВС 28—28 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. гиєвь (XV ст. ВС 28 зв., 33 зв.); 

род. одн. гнєвоу 1 (XV ст. ВС 14); гиБва 1 (XV ст. ВС 39); 
знах. одн. гнБвь, гнБв 4 (1434 Р 130; 1457 Вй II, 257; 
XV ст. ВС 28 зв.; 1470 ВО II, 309); гнивь І (Н35 Созі. 
II, 687); місц. одн. во гнБвБ (XV ст. ВС 5 зв.). 
Див. ще * ГНЄВАНЬЄ. 
ГНЄЗДИЧНАА ж. (1) (назва села у Волинській землі) 

Гніздичне: а кн<А>зю Семену досталсА город Колодєн 
а села... ГнєздичнаА, Шимковцьї (Луцьк, 1463 А8 І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. ГнєздичнаА (1463 АЗ І, 54). 
*ГНЄЗДО див. *ГН'БЗДО. 
*ГНИВТу див. гнєвг. 
*ГНИДКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): даль єсмь стоі 

бци гнидковича лукно (б. м. н., 1386 Р 33). 
ФОРМИ: род. одн. гнидковича (1386 Р 33). 
*ГНИДОВА ж. (1) (назва села у Волинській землі) Гні- 

дова: на ГнидовБ не надобе мьіта давати (Степань, 2-а пол. 
XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. на ГнидовБ (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
*ГНИЛЄЦКИИ прикм. (1)0 лБсь Гнилєцкии 

див. Л'йСЬ. 
ФОРМИ: ор. одн. ч. Гнилєц(ки)мь (1459 Р 171). 
ГНИЛИЦА ж. (1) (назва села у Волинській землі) Гни¬ 

лиці: кн(А>зю Василью осталсА город Збараж, а к тому 
села: Янковцьі... Гнилица (Луцьк, 1463 А5 І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Гнилица (1463 А8 І, 54). 
! ГНЇВЄНТ» <ГРІВЄНТ>> див. ГРИВНА. 

’ТН'бВ див. ГНЄВЬ. 
ГН'ЙВНОВЧИ мн. (1) (назва села у Перемишльській 

землі): А купиль єсть ивань губька изь братомь своємь 

на вБки и ко стму їо(н)у єп(с)пи к селу гнбвновчи дали єі 

гривень сєрєбра вбсного (Перемишль, 1378 Р 26). 
ФОРМИ: наз. гнбвновчи (1378 Р 26). 
ГН'БВОШЬ ч. (3) (особова назва, стп. Опіе\уо52): А сє 

знаменито будь... ожє мьі пань гиБвошь староста рускоБ 
зємли то познавами нашимь листомь (Вишня, 1393 Р 52); 
а свБдковє на то пань хрщєнь судомирски... пань гнБвошь 
подкомории (Львів, 1399 Р 59); Ми ... бьнко жАбокрицки 
гнБво(ш) подкомори... чинимьі знаємо... ажє г(с)дрь нашь 
кроль влодиславь ближши єсть к тому мБсту к тьічину... 
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нижлд тьіи пани Адвига и єи дБвка алжбвта (Медика, 1404 
Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. гиВвошь 2 (1393 Р 52; 1399 Р 59); 

ги'Ьво(ш) 1 (1404 Р 69). 
’ТН'бВЬдш. ГНЄВЬ. 
ГН'ВЗДЄНСКИИ прикм. (1) (пор. Опіегпо в Польщі): 

Мьі ВОИЦЄХЬ... ярцибискупь гнвзденскии збьїКГНВВ'Ь кра- 
ковскии станиславь познанскии янь холмьскии... слюбує- 
мьі и записуємьі са стєцку воєводь зємлв молдавскои (Лан- 
чиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. гнВздєнскии (1433 Р 122). 
* ГНІЗДО с. (5) гніздо (3): а о судьі межа, головщина, 

о сокольее гнВздо, о бобрьі, зьеремя (!) (б. м. н., п. 1444 
АкЮЗР І, 17); Я.-- дала єсми єму... имєнє... з бобровими 
гоньї и соколими гнєздьі (Ровно, 1488 АЗ І, 241—242); 
Ино мьі... тоє село вьішереченноє сомино... со всими... 
зємлАми пашньїми и бортньїми ись сокольи(м) гнВздо(м)... 
дали єсмо ивашкоу роусиновичоу (Вільна, 1499 ГОКІР); 
орлєє гнєздо (2) див. *ОРЛИИ. 
ФОРМИ: род. одн. гнізда (бл. 1458 Р 167); дав. одн. 

гнєздоу (бл. 1458 Р 167); знах. одн. гніздо (п. 1444 АкЮЗР 
І, 17); ор. одн. гн"Ьздо(м) (1499 ГОКІР); ор. мн. гнездьі 
(1488 АЗ І, 242). 
ГОВОРИТИ, ГОВОРЬІТИ дієсл. недок. і док. (23) 

I. (ідо і без додатка) (усно висловлювати думки) говорити, 
мовити (3): колї шла(х)тичь шлА(х)тичю лаєть до мтри 
а за того того (!) не о(т)зовєть а любо не доканаєть што 
говори(л) имєє(т) плати(т) за соромотоу ка(к) за головоу 
шесть дєсА(т) ко(п) гро(ш)и (XV ст. ВС 29); а то єсмьі емоу 
дали оури(к) за равасова села о(т) сочавв и о(т) жєжїи 
и за татарьі що бьі они и и(х) плємА за равасова села и за 
татарь, николи нєоупоминали а инь говорили би нищо 
николи (Сучава, 1425 Собі, і, 173); на памАть посломь 
говорить (б. м. н., 1481 БО II, 364). 

2. (кому що, о чім) (повідомляти про щось) казати, 
говорити (що) (15): 2апіигЬу рег\уо зеЬо росгаїі іе$то 
зІусЬаіі розої ^азг іебеі і Ьо\Уогу1; беу о Іот регетігуі, 
згіо зо кпіагіеш Зг^іігукЬауІот (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
Б X X VІ, 140); А такєжь мне сАкь говорачи хотА и тьі какь 
єси цра Ахмата видєль мене потомоужь видь а хотА моєго 
слоугоу какь єго слоугоу видь (б. м. н., 1484 ЯМ); И по¬ 
томи говориль намь дворенинь нашь Якубь Домотька- 
новичь, што жь бьі тая Угриновьская ему тежь тетька 
била, а тое именье ему полетила во опеканье (Краків, 1489 
РИБ 437); Господар о мой Стєфань воєвода вєлєль твоєй 
милости говорити (б. м. н., 1499 ВО II, 449). 

3. (з ким, що) (взсти бесіду) говорити, розмовляти (про 
що) (2): И єлико изрєкЖт вашєи милости от господства ми, 
а ви о вьсєм вьроуитє их, яко бьіхмо сами сь вашим ми- 
лостїом говорили (Дольний Торг, 1475 ВО II, 336); И на 
то мьі с тьіми вашє(и) мл(ст)и посльї которьіє бьіли в нась 
говори(ли) есмо вси нашиє потрєбньїє речи (б. м. н., 1496 
ПДВКА 60). 

4. (кому) намовляти (кого) (1): Такьжо и ко князємь 
и кь паномь рускимь и ко вьсєй Руси, которьш дєрьжать 
грєчєский законь, посьілаль єси тогожь владику Смолєн- 
ского да бискупа Вилєньского, да говориль имь оть тебе 
штобьі приступили кь рьшьскому закону (б. м. н., 1499 
ВИ II, 448). 

5. (кому) наказувати (І): и дворанинь вашей милости 
перед нами то князю Михайлу говориль и тьімь земяномь, 
аби в дуброву Свинюскую не ездили и не пустошили 
лововь (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/ЇУ, 20—21). 

6. (кому) (висловлювати передсмертну волю) заповідати 
(1): и зходечи зь того сввта, князь Ивань небощикь, мужь 
мой. говориль намь и казаль записати по души своей 
кь манастиру Святому Спасу вь Кобрнни — село Корчичи 
(Кобринь. 1401 АкВАК III, 2). 
ФОРМИ: інф. говорити (1496 Ви II, 401, 402; 1498 Ви 

II, 409, 410; 1499 Вб II, 449); теп. З ос. одн. ЬотеогуІ 1 

(1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140); говорить 1 (1481 ВО II, 364); 
1 ос. мн. говорим?» (1484 ЯМ); перф. З ос. одн. ч. говориль, 
говоон(л) 4 (1401 АкВАК III, 2; 1475—1480 АрхЮЗР 
8/ІУ, 20—21;' XV ст. ВС 29; 1489 РИБ 437); говориль 1 
(1499 ВО II, 448); 1 ос. мн. говори(ли) єсмо (1496 ПДВКА 
60); 2 ос. мн. єстє... говорили 3 (1496 ВО II, 405); єстє... 
говорили 1 (1496 ВО II, 405); 3 ос. мн. говорили (1498 
ВО II, 409); майб. 1 ос. мн. боудєм говорити (1480—1484 
ВО II. 370): баж.-им. сп. І ос. мн. бихмо... говооили 
(1475 ВО ІІІ 336); 3 ос. мн. говорили би (1425 Сові. І, 173); 
дієприсл. одноч. говорачи (1484 ЯМ). 

ГОГА ч., невідм. (3) (назва потоку у Молдавському князів¬ 
стві): А хотарь томоу сєлоу на имь Бєркишєщєм... пото¬ 
ком Гога горв до обиршїа потока Гога (Сучава, 1473 ВО 
І, 183). 
ГОГОШАТ ч. (1) (іособова назва, молд. гогоашз «кокон»): 

мн Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... дали єс¬ 
ми.,. томоу свАтомоу нашємоу монастироу... циганє на 
имв... Микоула сь чєлвдєю... и Гогошат (Сучава, 1487 
ВО І, 310). 
ФОРМИ: наз. одн. Гогошат (1487 ВО І, 310). 
*ГОД1^в. годг. 
! ГОД3 (ГОДНА) див. * ГОДНЬІИ. 
*ГОДБНЬІИ див. *ГОДНЬ1 И. 
! ГОДЄОНЬ див. *ГЄДЄОНТі. 
* ГОДИНА ж. (2) (болг. година, серб, година) рік: да 

є(ст) о(т) на(с) той бо(л)ници на каждоую годиноу ф аспра 
(Сучава, 1471 £)/Я«А» 527); А пак... они сА обАщали за 
вьішєписанноє наше даанїє и потврьждєнїє... помАн на 
годиноу оу (єди)н день (Гирлов, 1499 ВО II, 156). 
ФОРМИ: знах. одн. годиноу (1471 0/Я«А» 527; 1499 

ВО II, 156). 
* ГОДИТИ СА дієсл. недок. (5) Ь (бути придатним) 

годитися (1): а потомь коли по(д) прїсАгою свидо(ч)ство 
чинили тогдьі тоть доминикь оставиль того якоуба длА 
коумовьства єгожє бьі сА нє го(ди) (!) свидо(ч)ство є(г) 
(XV ст. ВС 20—20 зв.). 

2. безос. годиться, слід, треба (4): колї которо(г) пана... 
слЖга оу ночї нєкоторо(г) кмєтА жїто бврє(т) годи(т) сА 
гсдрю то(г) жїта бороніть (XV ст. ВС 29); присла(л) єси 
свои(х) пословь... межи нами мироу вєчного дєлати... 
яко сА и годи(т) межи двєма г(с)дрєма хрє(с)тия(н)скима 
(б. м. н., 1496 ПДВКА 60). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. го(ди)тс& 2 (XV ст, ВС 23 зв,; 

СЯ 42 зв.); годи(т) сА 1 (XV ст. ВС 29); сА...годи(т) 1 (1496 
ПДВКА 60); баж.-ум. сп. З ос. одн. с. ! би сА нє го(ди) 
(XV ст. ВС 20 зв.). 

’ТОДЛІЇ ПОЛЄ с. (1) (назва місцевості в Перемишль¬ 
ській землі): А про то єго вВрную службу дали єсмьі єму 
годль поле, що жє лежить о(т) бохурА болшє мил Б то полє 
пустьінА (Бохур, 1377 Р 24). 
ФОРМИ: знах. одн. годлв полє (1377 Р 24). 
* ГОДНЬІИ прикм. (3) І. придатний, годящий (до чого, 

на що, для чого) (1): а в городе поушєчьного порохоу поль- 
бочьки а шиповь го(д)ньіхь бочька (б. м. н., XV ст. ИК). 

2. встановлений, визначений (1): а тако(ж)... коли ко- 
ро(л) єго мл(с)ть на(с) обншлє(т) на го(д)бномь мвстци, 
имаємь хо(л)довати кролєви єго мл(с)ти по(л)скому (Се¬ 
рет, 1445 Сові. II, 729); 

<0 годна замоужь(І) доросла, на відданні: Коли 
хто оучинитсА опвкалнїко(м) о нєко(т)рои дБвцє а возмєть 
єє собь во опьканїє ись єє очиною... а она боудьть го(д) 
(!) замоужь а о(н) єє нє хочєть вьідать длА того штобьі єє 
имєнїє пожївать мьі сказоуємь и(ж) такая дввка бвзь 
волї опвкальнїка своєго имєєть собь моужа оузА(т) (XV ст. 
СЯ 41 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. ! го(д) (XV ст. СЯ 41 зв.); місц. 

одн. с. на го(д)бномь (1445 Сові. II, 729); род. мн. годнихь 
(XV ст. ИК). 
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ГОДОВАТИ С6 дієсл. недок. (1) годуватися: а тако(ж) 
тьі(х) люди да є(ст) и(м) слобо(д)но... ходити сь хорнцо(м) 
или с солею или по рибу или живьі(м) товаро(м) имє(т) 
ходити или мртвьі(м) чи(м) мочі иму(т) годовати СБ вєздє, 
по нашєи земли (Сучава, 1453 Сові. II, 461—462). 
ФОРМИ: інф. годовати сБ (1453 Сові. II, 462). 
Див. ще ХОДОВАТИ. 
*ГОДОУВЛЯ ж. (1) прогодування: мьі стєфа(н) воєво¬ 
да... чини(м) знаменито... оже... дає(м) и дали єсми... 
на(ш) листь... на то яко да є(ст) во(л)но и слобо(д)но по¬ 

слати свои в мажи по рьібу на каждьі го(д) щоби на годоув- 
лю братиа(м) или до келій или на озера (Сучава, 1472 
ДГСВМ). 
ФОРМИ: знак. одн. годоувлю (1472 ДГСВМ). 

ГОДЬ ч. (152) рік (146): а мнБ королеви помагати оль 
на годь минєть дмитриєвь днь (б. м. н., 1366 Р 14); имаеть 
то(г) ивань волошиновичь оуживати... а намь с той корьч- 
мьі имаеть давати сто грошиковь мальїхь каждьи годь 
(Медика, 1407 Р 72); а єщє есмьі дали оброкь тому мона- 
стирєви из нашєго двора на каждьіи годь цБльш по дєсАть 
бочокь вина (Сучава, 1411 МІН. АІЬ.)\ пса(н) в лоуцкоу... 

^ а лв(т),и у лб(т) и і лб(т), 3 го годоу (Луцьк, 1467 СП 
№ 13); подьшьщиноу даивали за великого кнзА вито(в)та 
на трєти(н) годь (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91); дє(р)жати 
имь тоє мьіто о(т) сихь свАтокь што при(н)доуть на три 
годьі (Краків, 1487 АМЛ)\ а лїхвьі не дають два годьі 
(XV ст. ВС 28 зв.); н през год да им слоужАт на вьсАкоу 
нєдєлю литоургїю (Гирлов, 1499 ВО II, 156); Оь первсго 
году положиль на личбБ, што вндаль 200 копь и 40 копь 
и 3 копьі, и 16 грошей (Вільна, 1499 РЕА III, 34); 

(> ві) годь же вь годь (2) щорічно, рік у рік: 
а записаль есми на своемь имБнїи вь домь Пречистой вь 
годь же вь годь, копу гроши (Київ, 1398 ДГПМ)\ а то 
єсми... даль кь ц(є>ркви божєй на памАт доуши своєй 
и родитєлем моим, абьі с того бьіла памАт в годжє в год 
(б. м. н., 1470 АЗ І, 67); з годоу на г о д ь (1) що¬ 

річно, рік у рік: а на(м) дава(т) с тоє земли на црквь бжїю 
я годоу в го(д) пА(т)дєсА(т) гро(ш)и (б. м. н,, 1498 ЧІАФ). 
ФОРМИ: наз. одн. годь, го(д) (XV ст. ВС 18; 1489 АКВ); 

род. одн. годоу, году 12 (1467 СП № 13; 1484 ЯМ; 1487 
АМЛ: РИБ 226; 1489 АКВ; 1497—1498 АЛРГ 80; 1498 
ЧІАФ; XV ст. ВС 23; 1499 РЕА III, 34, 35); года 3 (1489 
АМВ\ 1496 АЛРГ 78); знах. одн. годь, год, годь (1366 Р 
14; 1398 ДГПМ; 1407 Р 72; 1411 МіН. А\Ь.; 1421 Сові. 
І, 142; 1439 Сові. II, 31; 1447 Сові. II, 281; 1451 Сові. II, 
401; 1470 Л$ І, 67; 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9, 10; 1499 
АСД VI, 3; ВО II, 156 і т. ін.); місц. одн. вь году (1488 
РИБ 222; 1499 РЕА III, 35); наз. мн. годьі (1487 РИБ 
226; 1489 АМВ); род. мн. годовь, годов, го(д)вь 9 (бл. 1471 
ЛКЗ 90 зв.; 1487 АМЛ; XV ст. ВС 20 зв., 21; СЯ 41 зв.; 
1489 АКВ); годь 1 (бл. 1471 ЛКЗ 90); знах. мн. годьі (1487 
АМЛ; РИБ 226, 227; 1488 РИБ 222; 1489 АКВ; АМВ; 
1498 АЛРГ 81, 82, 83; ЧІАФ і т. ін.); місц. мн. в (у, 
по) годех, годє(х) (XV ст. ВС 28 зв.; 1498 АЛРГ 82). 

! ГОД'б (ГОРОД'Ь) (1): а доконалосА то дБло оу годБ 
(!) лучици (Лучиця, 1388 Р 39). 
Див. ГОРОДЬ. 
*ГОДАЧИИ прикм. (1) (придатний для чого-небудь) 

годящий: коли(ж) оди(и) г(с)дрь веи(х) єсть тогдьї од(н)а 
маиита (!) маєть бьіти... которая(т) (!) имєєть бьіти вБчно 
и добраА и годАчая а бьіла любапрїимна вси(м) людє(м) 
(XV ст. ВС 34 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. годАчая (XV ст. ВС 34 зв.). 
ГОЄ ч. (2) (особова назва, молд., пор. Нбгоє, НБгомирь): 

а на то є(ст) ... вБра пан гоА дворнїка вБра па(н) щєфоула 
(Корочин Камінь, 1458 МіН. Оос. 122); А на то ест велика 
мартоурїА... Тома логоф. ... и Влаикоул старосте де Хо¬ 
тин... и Гоє пьрк. дє Килїя (б. м. н., 1470 ВО І, 153). 

ФОРМИ: наз. одн. Гоє (1470 ВО І, 153); род. одн. гоА 
(1458 МіН. Оос. 122). 
Див. ще ГОАН. 
ГОЄНЄСКОУЛ ч. (1) (особова назва): мьі Стефан воево- 

д(а)... чиним знаменито... ожєтот истиннии слоуга наш вБр- 
нїи Ивашко Гоєнєскоул слоужил нам право и вБрно (Су¬ 
чава, 1459 ВО І, 27). 
ФиРМИ: наз. одн. гоєнєскоул (1459 Ви І, 2У). 
гоєщїи мн. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

мьі Стєфан воєвода... чиним знаменито... оже... дали и по- 
тврьдили єсми им оу нашєи земли... села на имб... Гоєщїи 
и Врьстацїи (Сучава, 1491 ВО І, 445). 
ФОРМИ: наз. Гоєщїи (1491 ВО І, 445). 
ГОЙЦЕВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіли 

свбдоки... пань Олехно Довойновичь, староста Берестей- 
скій пань Ивашко Гойцевичь (Вільна, 1492 АЛМ 31). 
ФОРМИ: наз. одн. Гойцевичь (1492 АЛМ 31). 
*ГОЛД див. *ГОЛДТ>. 
*ГОЛДОВАНИЄ с. (7) (стч. Ьоісіоуапі, стп. 1ю1с1о\Уа- 

піе) васальна присяга на вірність; церемонія принесення 
такої присяги: коли сА вороти(м) сложи(в) тон слю(б) 
тогда хочємь... вБрноє послу(ш)ство дєржа(т) подь присА- 
гою и по(д) ч(с)тью подлугь обьічаА Ако ко(л) бьіває(т) 
при голдованию (Молодечно, 1388 Р 43); такБжь слюбуемь 
за тьіхь штожь будуть дома, нєприБдуть с нашимь г(с)дрмь, 
стєфаномь, ку голдованию (б. м. н., 1395 Со5^. її, 610); 
а то бьі кролеви его мл(с)ти прє(з) его посли исньїА знаме¬ 
нито бьіло, тогдьї коро(л) и его короуна имае(т) прє(д)рє- 
чєньїи дє(н) голдованьА, на иньїн ча(с) прєложити (Хотин, 
1448 Сові. II, 734). 
ФОРМИ: род. одн. голдованьА 1 (1448 Сові. II, 734); 

голдованиА 1 (1448 Сові. II, 734); дав. одн. голдованию 
(1395 Сові. її, 610); знох. одн. голдованїє (1388 Р 39; 
1411 Сові. II, 637, 638);-місц. одн. при голдованию (1388 Р 
43). 
Пор. ГОЛДОВАТИ. 
ГОЛДОВАТИ, О Л ДО ВАТИ дієсл. недок. і док. (22) 

(стч. Ьоісіоуаіі, стп. Ьоісіолуас, сен. Ьоісіеп) (кому і 
без додатка) приносити (принести) присягу на вірність, 
присягати (присягти) на вірність: Мьі дмитпии... киА(з) 
литовскии чинимь то знаємо всБмь ... ижє... володис- 
лаву королеви польскому... голдовали єсмо вБрно н 
право (Краків, 1388 Р 40—41); коли сА вороти(м) сложи(в) 
той слю(б) тогда хочємь кголдова(т) королє(в) (Молодечно, 
1388 Р 43); а кого коли г(с)дрь нашь, кроль влодиславь, 
пошлєть своихь слугь, пановь, до нашєи земли, тогдьї тии 
имають предними (зіс.— Прим, вид.) голдовати, слюбити, 
тако Ако и мьі слюбили и голдовали прєднашимь (!) госпо- 
дарємь, кролємь (б. м. н., 1395 Сові. II, 610); а тако(ж)... 
коли коро(л) его мл(с)ть на(с) обьішле(т) на го(д)бномь 
мбстци, имаємь хо(л)довати кролеви его мл(с)ти по(л)ско- 
му, та(к), какь коли наши перє(д)ци хо(л)дь чинили и слу¬ 
жили, ничи(м) сА не вьімовлБючи (Серет, 1445 Со5^. II, 
729); мьіСтефан воєвода... знаменито чиним... оже слоубоу- 
єм и слоубили єсми... якоже есми били слоубили И обБ- 
цали... кролБ его милости, абихом сБ сь его освбцєнои 
милость видБли и голдовали, мьі и сь оусими нашими 
боАрьі, подлоуг старого оби(ча>А (Новий Град, 1479 ВО 
II, 351). 
ФОРМИ: інф. голдовати 5 (1395 Сох*. її, 610; 1435 Р 

133; 1448 Со5^. II, 734; 1455 Соз/. її, 774); олдовати 1 (1462 
ВО II, 284); хо(л)довати І (1445 Соз/. II, 729); теп. 1 ос. мн. 
голдоуємь (1435 Сові. II, 687); перф. З ос. одн. ч. голдо- 
валь 1 (1433 Р 123); є(ст) го(л)дова(л) І (1453 Сові. II, 
765); І ос. мн. голдовали єсмьі 2 (1404 Сові. II, 625; 1433 
Сові. II, 652); голдовали єсмо 1 (1388 Р 40); голдовали 1 
(1395 Со5^. II, 610); олдовали 1 (1434 Сові. II, 664); 3 ос. мн. 
голдовали 1 (1395 Со$/. II, 610); олдовали 1 (1434 Сові . 
II, 663); майб. 1 ос. одн. хочю голдовати (1400 Сох^. II, 
619); 1 ос. мн. хочємь кголдова(т) (1388 Р 43); баж.-ум. 
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сп, 1 ос. мн. абьіхом... голдовали (1479 БО II, 351); діє- 
присл. перед, голдовавши (1455 Созі. II, 774). 
Див. ще * ГОЛДОВАТИ СА. 
* ГОЛДОВАТИ СА дієсл. недок. і док. (9) (стч. ЬоІсІоуа- 

іі, стп. поїао\уас, сен. поІаеп) (кому) приносити (принести) 
присягу на вірність, присягати (присягти) на вірність: 
мьі алєксандрь воєвода ... потвєржАє(м)... владиславови, 
королеви польскому... тоть листь, што єсмьі дали... коли 
сА єсмьі голдували и записали єго мл(с)ти (Львів, 1407 
Со5^. II, 628—629); мьі илїа воєвода... знаємо чинимь... 
ажє мьі... вєлєбномоу владиславоу... голдоуємь... тако 
яко наши предкове голдовалисБ и записовалисБ... тако 
и мьі голдовалисБ єсми (Сучава, 1435 Созі. II, 686—687). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. голдоуєтсБ 1 (1435 Созі. II, 687); 

голдоу<є)ть сА 1 (1435 Созі. II, 689); 1 ос. мн. сА голдоуємь 
(1435 Созі. 11,689); перф. 1 ос. мн. голдовалисБ (голдовалисА) 
есми 3 (1435 Созі. II, 687, 689); сА єсмьі голдували 1 (1407 
Созі. II, 629); 3 ос. мн. голдовалисБ (1435 Со5/. II, 687). 
Див. ще ГОЛДОВАТИ. 
*ГОЛДОВНИК'Ь ч. (2) васал, ленник: мьі иляшь воє¬ 

вода... знаменито чинимо... како... оу розюми (!) и оу 
сєрдьци своБмь, рожложивьшьі щкоди, наияснєишємоу... 
пану владисла(в)... прєзь вєлєможно(г) алєксандра воєво¬ 
ду... о(т)цА нашє(г)... короуньї полскоБ голдовьника... 
оучинєньїБ... пану нинєишєму владисла(в)... землю шєпинь- 
скоую... даваємьі... а ворочаємьі (Львів, 1436 Созі. II, 
706); а па(н) на(ш) коро(л) єго мл(с)ть абьі на(с) милова(л)... 
яко свои голдовники (Серет, 1453 Созі. II, 765). 
ФОРМИ: знах. одн. голдовьника (1436 Созі. II, 706); 

знах. мн. голдовники (1453 Сох^. II, 765). 
* ГОЛДОВЬНИКА див. *голдовникь. 
* ГОЛДОУВАТИ СА див. * ГОЛДОВАТИ СА. 
*ГОЛДЬ ч. (21) (стч. ЬоІсІ, стп. Ьоіб, сен. Ьоіб) васаль¬ 

на присяга на вірність (9): мьі стєфа(н) воєвода... знаме¬ 
нито чиньїмь... какь то... потвєрьжаємн запису, присАгьі 
и олдьі наши(х) пєрє(д)ковь (Сучава, 1434 Созі. II, 663); 
я илїа воєвода... оучинили є(с)ми„. паноу владиславоу, 
кролєви... слюбоуючи... ижє голдь прв(д)рєчєнньш... на 
каждьіи ча(с), ховати (Львів, 1436 Соз^. II, 698); и наипєр- 
воє слюбоуємо и по(д)даємо сА, коли на(с) позовє(т) гос- 
подарь нашь... на оурєчєноє мистцє, гдє пєрвїишїи воє¬ 
води коу голду хожєвали, а ми на тоть дє(н) и на тоє оурє¬ 
чєноє мистцє имаємь поставити сА прє(д) єго мл(с)тию 
(Хотин, 1455 Созі, II, 774); 

голдь оудилати (5) принести васальну присягу: 
н жадали на(с)... абьіхо(м) пєрє(д) єго мл(с)тїю повини(и) 
гол(д) оудилали (Серет, 1453 Со5^. II, 765); А ми єго ми- 
лости и єго Короуни славнои полскои... голд. оудилали 
єсмо (Коломия, 1485 БО її, 371); голдь о у чинити 
(4), оучинити голдь (2) принести васальну при¬ 
сягу: вло(д)славь... кроль полскии... знаменито чинимьі... 
ижь нвкгдн прєможньш пань алєксандрь воєвода зємлб 
молдавскои... присАгь слюбовь голдувь намь... оучинє- 
ньіхь... переступивши... бьіль напротиву намь и на(с) 
розгнБваль (Ланчнця, 1433 Р 120—121); и такижь тьімь 
то листомь слюбуємь, якожь єсми саюбили (!) и присдгли 
и олдь пєвньїи оучинили (Сучава, 1434 Созі. II, 664); ми 
панове господарв нашєго... внзнаваємь... колижь вєлє- 
мЖжнїи илїашь воєвода... пану владиславови, кролю по(л)- 
скомоу... до(с)тоинньш голдь вьірности и присьгьі оучєра 
тоуть оу лївовБ є(ст) оучини(л)... ми такожє... ПОВЬІННИ 

єсми єго воли пристати и заоуждни вирнБ послоушни 
бити (Львів, 1436 Созі. II, 701); и оучинили єсми нашєи 
вБрности голдь... яко наши прє(д)ковє чинили (Сучава, 
1439 Созі. II, 712); холдь чинити (1) приносити 
васальну присягу: тог(д)н, коли коро(л) єго мл(с)ть на(с) 
обьішлє(т) на го(д)бномь мбстци, имаємь хо(л)довати кро¬ 
лєви єго мл(с)ти по(л)скому, та(к), какь коли наши перей¬ 
ди хо(л)дь чинили и служили (Серет, 1445 Соз/. II, 
729). 

ФОРМИ: род. одн. олду (1434 Созі. II, 666); дав. одн. 
голду (1455 Созі. II, 774); знах. одн. голдь, голдь, голд, 
гол(д) 11 (1436 Созі. II, 698, 701; 1439 Созі. II, 712; 1453 
Созі. II, 765; 1468 БО II, 302; 1485 БО II, 371); олдь 2 
(1434 Созі. II, 664); хо(л)дь 1 (1445 Созі. 11,729); місц. 
одн. оу (при) голду 2 (1436 Сох^. II, 706; 1439 Созі. II, 712); 
при голд Б 1 (1436 Созі. II, 702); род. мн. голдувь (1433 Р 
і21); знах. мн. олдьі (1434 Созі. II, 663). 
Див. ще *ХОЛДОУНОК. 
ГОЛЄНКА ч. (1) (особова назва): А при том бьіли свбтки: 

намБсник путивльский Митко Голєнка, а намБсник вб- 

ницкий пан Кмита Алєкьсандрович (Черлехів, 1485—1500 
А5 І, 121). 
ФОРМИ: наз. одн. Голєнка (1485—1500 АЗ І, 121). 
ГОЛЄНЧИН прикм. (1): А при том бьілн свБтки: намБс- 

ник путивльский Митко Голєнка... а пан Голєнчин сун 
Юхно (Черлехів, 1485—1500 А5 І, 121). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Голєнчин (1485—1500 АЗ І, 121). 
Пор. ГОЛЄНКА. 
! ГОЛЕСЕВ'Й <ГОЛЄШ€В£> див. *ГОЛЕШЕВЬ. 
ГОЛЄШЄВСКИ ч. (1) (особова назва): а при томь боули 

свБдоци, Пань Татомирь Балицки пань ивашко Голешєв- 
ски (б. м. н., 1473 ЗНТШ V, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. Голєшєвски (1473 ЗНТШ V, 3). 
*ГОЛЕШЕВЬ ч. (1) (назва поселення у Болинській землі) 

Голишів: Одложили есьмо: на ГнидовБ не надобе мьіта да¬ 
вати... вь ГолесевБ (!) не надобе (Степань, 2-а пол. XV ст. 
АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. вь ! ГолесевБ (2-а пол. XV ст. 

АЛМ 9). 
Див. ще *АЛЬІШОВЬ. 
ГОЛКО ч. (1) (особова назва): а сє бортници пашко бор- 

тикь... голко залБскии (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: наз. одн. голко (1370 Р 18). 
ГОЛОБУТЬ ч. (2) (особова назва): а на розьвздв бьілн 

зємлАнє и пань лєнько зарубичь воєвода зудєчовьскии... 
а осташь голобуть (Зудечів, 1411 Р 79). 
ФОРМИ: наз. одн. голобуть (1411 Р 79, 80). 
ГОЛОВА ж. (12) 1. (одиниця лічби людей) особа, чоло¬ 

вік (2): и водьі(н)ски(и) с тьі(х) свВтко(в) обра(л) осмна- 
(д)ца(т) головами и они присАгнули и завели по рвчку по 
мвзноую (Вільна, 1495 БМЗД)\ Такьжє напоминає(м) 
тебе што єси... люди наши головами з жонами з дєтьми со 
всими ихь статьки оу свою землю звєль (б. м. н., 1496 
ПЧФГ 36). 

2. убитий (3):Ко-ї шлА(х)тичь шлА(х)тичю лаєть до мтри 
а за того того (!) нє о(т)зовєть алюбо не доканаєть што 
говори(л) имєє(т) плати(т) за соромотоу ка(к) за головоу 
шєсть дєсА(т) ко(п) гро(ш)и (XV ст. ВС 29). 

3. (початок ріки) верхів’я (2): а одь тоеи дольїньї Ко- 
бельїкой (!) на полудень грунть Хмелницкій вправо, а 
до Почапинце влево, пускаючи до головні и верховним 
Ровця, гдє также копець усьіпальї (Новоселиця, 1430 
ГБКЛ 7); Надаю... такь же Городища на(д) рєкою Коусни- 
цєю И з головою Коусници (Прилуки, 1459 Р 171). 

4. розум, розсудок (1): а нє лишайте имь кривдьі бьіти 
ни о(т) кого, що бьі намь болшє нє жаловали, за нужє мьі 
знаюмь ваша голова, а бьі намь покои бьтль (Устя Баші я, 
1435 Созі. II, 678); 

<0 головою заплатити (1) бути покараним на 
смерть: мьі оуставлАємь за тоє моужобо(и)ство городоу 
томоу д гривньї а прїятєлємь ближьнимь шєсть гривень 
а нє боудє(т) ли чимь заплатіть а имоуть є(г) н о(н) головою 
своєю заплати(т) (XV ст. ВС 24); головою нацією 
(1) особисто: Сим листом слюбоуєм, мьі и наши сьіновє... 
кролю єго милости... помагати, головою пашею и людми 
и моцами нашими, против каждомоу нєпрїятєлю кроль 
єго милости (Коломия, 1485 БИ II, 371—372); своєю 
головою (1) особисто: Нижьли коли мн сами гдє 
своєю головою потягнемь, тогдьі онь сь нами тамь маеть 
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пойти подле обьічая (Судомир, 1488 РИБ 424); похи¬ 
лити головоу (1) див. ПОХИЛИТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. голова (XV ст. ВС 24 зв.; 1435 Сові. 

II, 678); род. одн. головьі (1430 ГВКЛ 7); знах. одн. голо¬ 
воу (XV ст. ВС 24 зв.. 29: 1456 ЗСФ): оо. одн. головою 
(1459 Р 171; XV ст. ВС 24; 1485 ЯО'її/372; 1488 РИБ 
424); ор. мн. головами (1495 ВМЗД; 1496 ПЧФГ 36). 

*ГОЛОВАЖНЯ ж. (1) (одиниця вимірювання солі) го¬ 
лова: Вь Семашка на Пусто мьітБ по двадцати и по пяти 
головажень соли (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: род. мн. головажень (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ГОЛОВАТЬІ ч. (1) (особова назва): мьі боАрє... алєксанд- 

ра воєводьі... па(н) бори(с) головатьі, па(н) бори(с) брає- 
ви(ч)... знаємо чини(м)... и(ж) єсмьі дали... сєрє(т) мисто... 
сестра... королА по(л)ского... кнАгини ри(м)гаилБ (б. м. н., 
1421 Соя*. І, 141 — 142). 
ФОРМИ: наз. одн. головатьі (1421 Со5^. І, 142). 
Див. ще ХОЛОВАТЇИ. 
ГОЛОВЄНЧИЧЬ, ГОЛОВЄНЬЧИЧЬ Ч. (3) (особова 

назва): а ти доконали и осоудили па(н) хр(с)чєнь марти- 
новскьі... костько головєнчичь (Галич, 1401 Р 66); а сє 
я пань михаило боучатьскии... сввдчю... ажє пришоль 
пєрєдь нась пєрєдь зємлАнн пань ходько головєньчичь 
и своимь братомь (Галич, 1424 Р 106). 
ФОРМИ: наз. одн. головєнчичь, головєньчичь, Ноіо^еп- 

С2ісх (1401 Р 66; 1413 01 48; 1424 Р 106). 
! ГОЛОВИНИТЬСТВО див. * ГОЛОВЬНИГЬСТВО. 
Н0Г0\У1С2 ч. (1) (особова назва): А па іо $\уіс1с2у рап 

МісЬаІ Бик^гаЬіа Наїісгк)... рап ШоЬізг ЗсгеіПеп Ноїо- 
тсг (Галич, 1413 ОБ 48). 
ФОРМИ: наз. одн. Ноіожісг (1413 ОБ 48). 
ГОЛОВКА ч. (1) (особова назва): також(є> єсми дал(и> 

сєл(о) к(рь>ств на имА калиновци где є(ст) головка (Су- 
чава, 1429 Сові. І, 248). 
ФОРМИ: наз. одн. головка (1429 Сові. І, 248). 
* ГОЛОВНИМ див. *ГОЛОВНЬ1И 2. 
* ГОЛОВНОЄ с. (1) штраф за вбивство: а бЖдє(т) лї ра- 

нє(н) тоть а любо забн(т) што жита борони(л) тогдьі имєєть 
двтємь єго алюбо прїєтєлємь єго рани платн(т) алюбо 
головноє (XV ст. ВС 29). 
ФОРМИ: знах. одн. головноє (XV ст. ВС 29). 
Див. ще ВИНА (вина головна А), ГОЛОВ- 

ЩИНА, * ГОЛОВЬНИГЬСТВО. 
*ГОЛОВНЬІИ1 прикм. (3) (який стосується голови як 

частини тіла) головний (1): а протожь ми Казимирь... 
узнали єсмо и(ж) по(д)лоугь старьі(х) в зємли нашои жа¬ 
лоби на судє(х) не бивали, сужєньї єдностаино, але по(д)- 
лоугь розоума головного, и по(д)лоугь прїятєльства, а 
в томь жалобьі нє бьівали исконьчаньї (XV ст. ВС 10); 
вина головна А (2) див. ВИНА 6. 
ФОРМИ: род. одн. ч. головного (XV ст. ВС 10); наз. 

одн. ж. головна А (XV ст. ВС 33); род. одн. ж. головьноє 
(XV ст. ВС 33). 

*ГОЛОВНЬІИ2 прикм. (37) 1. (центральний) головний 
(35): а кто повєзєгь сукно до бєсарабь, дати имєгь, на го¬ 
ловноє мьіто, у сочавБ, оть гривну по три гроши, а на край, 
у баковв, огь -гривну два гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 
631); А кто имєгь повезти соукна до Брашєва, а оу голов- 
ном мьггБ оу СочавБ от гривни по три гроши (Сучава, 
1460 ВО II, 274). 

2. (старший за становищем) головний (2): и Бще к тьімб 
бєкгичь и турдучакь бєрди давидь ти кнА(з) головний 
мои бьіли слуги и тии стали намь воропь (б. м. н., 1392— 
1393 РФВ 170); Головний паповв зємль наши(х) на вєлї- 
кьі(х) соимє(х) сєдаю(т) о(т) на(с) (XV ст. СД 42 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. с. головноє (1456 Сові. II, 788; 1460 

Ви II, 273); знах. одн. с. головноє (1408 Сові. II, 630, 
631; 1434 Сові. II, 668, 669; 1456 Сові. II, 790; 1460 ВО II, 
274 , 275); місц. одн. с. иа (оу) головному, головнои, го¬ 
ловно^) 13 (1408 Сові. II, 632; 1456 Сові. II, 788, 789; 

1460 Вй II, 273, 274); на головнВмб 2 (1434 Сові. II, 669, 
669—670); наз. мн. ч. головний, головний (1392—1393 
РФВ 170; XV ст. СЯ 42 зв.). 

*ГОЛОВЧА і не. (1) (назва села у Волинській землі): а 
при томь бьіли еввтки добрьш люде кнзь глвбь ивановичь... 
а кнзА юрьєвь слоуга изь головчи поузило (б. м. н., 1463 
ГГД). 
ФОРМИ: род. одн. головчи (1463 ГГД). 
ГОЛОВИИНТїч. (1) (назва села у Київській землі): Село 

Головиинб а в томь еєлє шєсть члвковб все слоуги на во(и)- 
ноу ходя(т) в ловьі ходять (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. Головчииб (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.). 
*ГОЛОВЧИЧИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Головчичі: Сє я кк<А>зь Юри Василєвич Острозского про- 
дал єсми дВлницоу свою... село Головчичи (Берестя, 1448 
АЗ І, 44). 
ФОРМИ: знах. Головчичи (1448 АЗ І, 44). 
ГОЛОВЩИНА ж. (1) штраф за вбивство: а о суди межа, 

головщина, о сокольее гнБздо, о бобри, зьереми (б. м. н., 
п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: наз. одн. головщина (п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
Див. ще ВИНА (вина головна А), * ГОЛОВНОЄ, 

*ГОЛОВЬНИТЬСТВО. 
*ГОЛОВ'ЬНЬ1И див. ’ТОЛОВНЬІИ1. 
* ГОЛОВЬНИГЬСТВО с. (1) штраф за вбивство: А сє А 

кнА(з) лєвб... да(л) єсмьі вма оу пєрємьіскоБ волость (!) 
село добанєвичь и сб землею... и с вина(м) и сб головинить- 
ство(м^ (!) н сєрпо(м) (Львів, 1443—1446 Р 147). 
ФОРМИ: ор. одн. ! головинитьство(м) (1443—1446 Р 

147). 
Див. ще ВИНА (вина головна А), * ГОЛОВНОЄ, 

ГОЛОВЩИНА. 
’ТОЛОД'Ь ч. (1) голод: а онб дла тебе и нась штобьі про- 

мєжи нась бра(ц)ство повьішалосА того длА много голодоу 
и томли тє(р)пєль (б. м. н., 1484 ДМ). 
ФОРМИ: род. одн. голодоу (1484 ДМ). 
*ГОЛОСЬ ч. (1) показання, свідчення: Люцкьіе справи, 

еслибьі не бьіли стверженьї голосомб светковь, албо сведець- 
твомь писма, бордзо бьіваютБ вб запомненю (Луцьк, 
1389 РЕА І, 26). 
ФОРМИ: ор. одн. голосомб (1389 РЕА І, 26). 
*ГОЛТЯЕВИЧ'Ь ч. (1) (особова назва): Се здвея просиль 

у тіась дворянинь нашь Тишко Ходкевичь землиць пуст- 
нихь у Каменецкон волости, Степановскихь сєлищб-.. 
на имя: Струковицкого дворища... а Добровтричь двори¬ 
ща, а Голтяевичь дворища, а повБдаль намь, што пусти 
(Краків, 1454 АЛМ 12). 
ФОРМИ: род. мн. Голтяевичь (1454 АЛМ 12). 
*ГОЛТАИ див. *ГОЛЬТАИ. 
ГОЛУБОВИЧ ч. (1) (особова назва): А сє я пан Панаско 

Голубович, а я пан Михайло Цєлович... сознаваєм симгь 
нашимь листом — жаловал перед нами пак Фєдко канц¬ 
лер господароу н(а)шомоу, кн(А)зю великому Швитрьїк- 
гаилоу, на Данила, на Волошина (Ступно, 1444 А5 І, 41). 
ФОРМИ: наз. одн. Голубович (1444 А5 І, 41). 
ГОЛЧЄ с. (9) (назва села у Волинській землі) Гільча: 

Я пан Янько Чаплич промєнїл єсми кн(А>з(ю> Иваноу 
Василевич(у) Остроскомоу село своє Голчє (Острог, 1466 
АЗ І, 60); у Цурковв, вь Гольчи не надобе... а у Воложв 
мьіто и промьіто брать по старому, якь бьіло при великомь 
князв Витольтв (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9); А сє 
я кнАз Михайло и кнАз Костєнтин Иванович(и) Остроз- 
ски(и) записьіваєм п(а)ни Єнковой Чаплича... имвнє своє 
Мєжирєчє... што пан Єнко Чаплич мєнал с отцем н(а>шим 
Голчєм на двор свой на Мєжирєчє (Луцьк, 1487 А$ І, 86). 
ФОРМИ: наз. одн. Голчє (1466 А5 І, 60); род. одн. ГолчА 

1 (1466 АЗ І, 60); Голча 1 (1487 А5 І, 85); знах. одн. Голчє, 
Гольчє (1466 АЗ І, 60, 61; 1487 АЗ І, 85); ор. одн. Голчєм 
(1487 А5 І, 85, 86); місц. одн. вб Гольчи (2-а пол. XV ст* 
АЛМ 9). 



*ГОЛШАНСКИИ — 250 — ГОРАЄЦЬ 

*ГОЛШАНСКИИ ч. (1) (особова назва): Записоую жєнє 
своєй, кнАгини УлиАне Сємєновне Голшанских на своих 
ИМЄНАХЬ ОТЧИЗНИХЬ на Кобрини... тоую тисАч коп, штож 
она принесла от брати сзоих из Голшан (Кобринь, 1454 
АЗ III, 9—10). 
ФОРМИ: род. мн. Голшанских (1454 АЗ III, 10). 
* ГОЛЦІ АНЬІ мн. (3) (назва містечка у Віленському 

воєводстві): Записоую жене своєй, кнАгини УлиАне Сємє¬ 
новнє Голшанских... тоую тисАч коп, штож она принесла 
от брати своих из Голшан (Кобринь, 1454 АЗ III, 9—10); 
А я кн(А>зь Семен Юрьєвнч маю придати ку св(А>тому 
Иоанну к Голшаном полумерокь меду (Степань, 1489 А5 
І, 89). 
ФОРМИ: род. Голшан (1454 АЗ III, 10); дав. Голшаном 

(1489 Л5 І, 89). 
ГОЛЬЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі стефан воєвода... знаменито чиним... оже прї- 
идоша прьднами... наш вьрнїи пан Иванко Тоуркоул... 
и сь своими братїами... и продали... єдно село на Рєбричи 
на имь Гольещїи (Сучава, 1488 БО К 317). 
ФОРМИ: наз. Гольещїи (1488 ВИ І, 317). 
ГОЛЬИ ч. (3) (особова назва): И оуставшє слоуга наш 

Гольи от Ребрича та заплатил оусе сполна тоти вьішєпи- 
саннїи пиньзи (Сучава, 1488 БО І, 317). 
ФОРМИ: наз. одн. Гольи (1488 БО І, 317); дав. одн. 

Голью (1488 БО І, 317). 
* ГОЛ ЬІ ГОРБІ мн. (1) (назва села у Львівській землі) 

Гологори: мьі алєксандрь воєвода... знаменито чини(м)... 
ожь єсмо просили... пано(в) ра(дї) кролєвскои... пана павла 
столника ливо(в)ского, пана мико(ла)я з гольїгорь, по(д)- 
сголи лвовскьі... иже мьі слюбуемь и слюби(л) єсми слу¬ 
жити королю его мл(с)ти и стои коруни (Банилів, 1455 
Сові. II, 769). 
ФОРМИ: род. гольїгорь (1455 Сові. її, 769). 
*ГОЛЬ1И1 прикм. (І) голий, не покритий рослинністю: 

я Любарть Кгедеминовичь... записаль есми... село своє 
Рожьісче... соборной церкви у Луцку... зь... пусчею, бо¬ 
лотні гольїми до Каменя леса (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 
1-2). 
ФОРМИ: ор. мн. гольїми (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
ГОЛЬІИ2 ч. (1) (особові назва): а на то послуси... васко 

гольш Ахно онисимьковьчь (б. м. н., 1385 Р 28). 
ФОРМИ: наз. одн. гол ми (1385 Р 28). 
ГОЛЬІМБОАНЇЄ с., невідм. (1) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): тЬмь мьі видьвшє его правою и вьрною 
слоужбою до на(с)... дали и потвердили есми его очи(н)оу... 
села на имь... марконє и оу гольїмбоанїє сь (бро)домь 
(Сучава, 1448 Сох/. II, 342). 

*ГОЛЬТАИ ч. (3) безземельний селянин: А коунични- 
ко(в) три по шести коуни(ц) дають два и(х), а трєти(и) коу- 
ничникь по три коуници а вси три го(л)тАи (б. м. н., 
6л. 1471 ЛКЗ 90). 
ФОРМИ: наз. мн. го(л)тАи (бл. 1471 ЛКЗ 90); род. мн. 

го(л)тАеіь 1 (бл. 1471 ЛКЗ 93); гольтАи 1 (бл. 1471 ЛКЗ 92). 
*ГОЛЬЧЄ див. ГОЛЧЄ. 
* ГОНИВАТИ дієсл. недок. (1) 0 г о н ьі бобровьіє 

гонивати див. * ГОНЬЇ. 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. гонивали (бл. 1471 ЛКЗ 92). 
Див. ще ГОНИТИ 6. 
ГОНИТИ, ГОНІТЬ дієсл. недок. (13) 1. (що, кого) го¬ 

нити, гнати (4): а заимє(т)ли на своєй паствь, тогдн не 
имагть оу свой дворь гоніть на г(с)дрьскьі(и) дворь гнатї 
на обороу (XV ст. БС 37 зв.); а коли стадо Глушьіцкое го¬ 
нять у волость вь Дубровеньскомь пути, н они ВЬ ТЬІХЬ 

селехь ночь ночоють (І) и опять, з волости гонячьі, и они 
другую ночь ночують (Вільна, 1499 РИБ 776—777). 

2. (кого) гонитися (за ким) (2): яново свидє(ч)ство имєє(т) 
свиди (!) припоущєно и(ж) гдь на оулици петрь яна гониль 
и раниль не борониль петрь своєго живота але мьстЖучи- 
ниль (XV ст. ВС 19). 

3. (кого) переслідувати (1): И такожь ни одинь наш нє- 
приАтєл... абьі не имал жаднои ласки и поживления ни 
оу дворь пана нашєго кролА... ани оу Короунь, але 
имают гонєни (и> кажнени бьіти (Сучава, 1468 БО II, 
302). 

4. (кого) (посилати) ганяти, гонити (2): и ти(ж) наши 
слоуги пєрєроубци аби не гонили тоти люди о(т) коцмани 
ни на горо(д) ни на млиньї ни на наши дворове сь иними 
зємльнє (Сучава, 1479 ОС 141). 

5. (рибу) ловити (1): аєт (пошкоджено.— Прим, вид.) 
тамо овцї пасїти илї рїбоу гонити илї роубати оу льсоу 
дрьвь (Корочин Камінь, 1458 МіН. Оос. 122). 

6. (звірину) полювати (кого і на кого) (1): в томь сєлє 
в Тє(тє)рєвьцє гоньї бобровнє два на(и)момь гонивали ос- 
пода(р)скимь а и(н)дє бо(р)тници гонАТь оу чюдно(в)ско(и) 
же волости (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.— 92); 

сльдь гонити (І), слидь злодиискьіи 
гонити (1) див. *СЛГ£ДТ>. 
ФОРМИ: інф. гонити 1 (1458 МіН. Оос. 122); гонїть 1 

(XV ст. БС 37 зв.); теп. З ос. одн. гони(т) (XV ст. БС 38); 
З ос. мн. гоиАть, гонять (1422 Р 98; бл. 1471 ЛКЗ 92; 
1499 РИБ 776); перф. З ос. одн. ч. гониль (XV ст. БС 
18 зв., 19); баж.-ум. сп. З ос. мн. аби не гонили (1479 ОС 
141; 1481 БО І, 257); нак. сп. З ос. мн. да не гонЬть (1458 
ПГСММЦ): дієприсл. одноч. гонячьі (1499 РИБ 776); 
інф. пас. гонєни бьіти (1468 БО II, 302). 
Див. ще ГНАТИ, *ГОНИВАТИ, ПОГНАТИ, *ПРЇГО- 

НИТИ, ОУГОНИТЬ. 
* ГОНЬЇ мн. (42)0 гоньї бобровьіе гонивати 

(І) займатися бобровим промислом: в томь сєлє в Тє(тє)- 
ревьце гоньї бобровьіе два на(и)момь гонивали оспода(р)- 
скимь (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.— 92); бобровьіе 
г о н ьі (41) див. *БОБРОВЬІЙ. 
ФОРМИ: знах. гоньї (бл. 1471 ЛКЗ 92); ор. гоньї (1322 

АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 7; 1444 АрхЮЗР 
1/УІ, 8; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 
1457 Р 165; 1469 АЗ І, 64; 1487 АЗ І, 86; 1492 АЛМ ЗО; 
1499 ГОКІР і т. ін.). 

* ГОРА1 ж. (26) гора (10): а хотарь тьмь два сєломь по- 
ченше о(т) горь на два доуба расохата (б. м. н., 1415 Сові. 
І, 121); а тако ему дає(м) и дали єсмо... сь горами и сь 
мальїми горками (б. м. н., 1424 Р 100); А хотар томоу... 
сєлоу... да ест... на дорогоу Корлатєм <оу) великою гороу 
(Гирлов, 1499 БО II, 148); 
Бакшина гора (2) див. * БАКШИНЬ; Б е л а я 

гора (2) див. *БГБЛЬ1И1; Виноградная г о р а (1) 
див. *ВИНОГРАДНЬ1Й; камена гора (2) див. КА- 
МЄНИ; лисья гора (1) див. *ЛИСИИ; святая 
гора (2) див. СВАТЬІИ 2; Хрьловска гора (6) 
див. *ХОРЛОВСКЬ1 Ч 
ФОРМИ: род. одн. горьі 4 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1443 

Р 145; бл. 1458 Р 167); горь 4(1415 Сові. І, 121; 1471 ОІД«А» 
527; 1479 БО І, 228); дав. одн. горе (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 
2); знах. одн. гору, гороу 11 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1447 
АрхЮЗР 8/ІУ, II; бл. 1458 Р 167; 1459 БО І, 27; 1499 
БО II, 147, 148); зам. дав. кь той гороу 3 (1454 Со5^. II, 
501; 1458 МіН. Оос. 122); род. мн. горь (1493 БО II, 6); 
ор. мн. горами (1424 Р 100). 

ГОРА2 див. ГОР'Б. 
ГОРАЄЦЬ, ХОРАЄЦЬ ц. (8) (особова назва): а на то... 

вьра микь хораєць... вьра хораеца вистиарника (б. м. н., 
1400 £)//?« А» 433); ми бо Аре... алєксандра воеводьі... па(н) 
Аки(м) калїАнови(ч), па(н) гораєць... знаємо чини(м)... 
и(ж) єсмьі дали... сєре(т) мисто... сєстрь господар А нашєго 
королА по(л)ского,.. кнАгини ри(м)гаилЬ (б. м. н., 1421 
Сові. І, 141—142). 
ФОРМИ: наз. одн. гораєць 2 (1404 Сові. II, 625; 1421 

Сові. І, 142); зам. род. вьра микь хораєць 1 (1400 О/Р«А» 
433); род. одн. хораеца 3 (1400 ОіР«А» 433; Со5^. І, 37); 
гораєца 2 (1403 ДГАА; 1411 Сові. І, 85). 
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ГОРАЗДО, ГОРАЗДТі присл. (16) (цсл. гораздо) гаразд, 
добре, як слід: и мьі того досмотрєвши и овьіз_рєвши (!) 
гораздь, п<а>на Фєдка єсмо в том оправили (Ступно, 1444 
Л5 І, 42); Пришоль перед нас кн(А>зь Василєй из братом 
своимь... а повєдали намь, штож оумовили межи собою... 
обадва ставьі в одинь час спустити и в одинь час заста¬ 
вити, длА того абьі не бьіло шкодьі кнАзю Семену, штобьі 
гораздо вода сьшла ловити рьібьі (Луцьк, 1463 АЗ І, 55); 
И мьі тому всему гораздь розоумєли есмо и до зятя вашого, 
великого князя Алєксаньдра лнтовьского, посла послали 
есмо (б. м, н,, 1498 ВО II, 409); а колі оу нємєцькомь пра- 
вВ кмєть осАдв(т) тогдьі не можеть о(т)итї о(т) пана одно... 
пола емоу изорать исправить гораздо и осее(т) озимоую 
и ярово(м) и воздасть па(н)у своєм(оу) (XV ст. ВС 39); 
мьі Олександрії... великий КН(А>ЗЬ литовский... чинимо 
знаменито... иж вбачивши вьрньш службьі и шлАхотне 
врожєного кн(А)жати Костеитина Ивановича Острозско- 
го... которьіи службьі гораздо служил єсть... емоу имБнє 
н(а)шє имєнємь ЗвАгол... дали єсмо (Вільна, 1499 АЗ 
І, 117). 
ГОРАИЦЄВТі прикм. (3): тьмь мьі видавше єго правоую 

и вврноую слоужбоу до на(с)... дали єсмьі емоу... села... 
на имА... вашковци... и на жєжїя землю осадити о(т) оусти 
любаиа(м) горв... до хораєцєвьі(х) комаричь (Сучава, 1431 
Сові. І, 317); а тако(ж) ивашко снь гораицєвь и єго бра- 
(ти... да> не имаю(т) оуспоминати за тоую половина села 
николи на вбкьі (Сучава, 1439 Сові. II, 36). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. гораицєвь (1439 Сові. II, 35, 36); 

о од. мн. хораєцєвьі(х) (1431 Сові. І, 317). 
Пор. ГОРАЄЦТі. 
*ГОРАНОВ'Ь прикм. (1) О р^дь Горанові див. 

*Р'ЙДЬ. 
ФОРМИ: род. одн. ч. Горанова (1489 ВО І, 374). 
* ГОРБАКОВЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) 

Горбаків: Вь Горбаковв одь воза по грошу, вь Корцьі одь 
накладного воза по два гроши (Степань, 2-а пол. XV ст. 
АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. вь Горбаковв (2-а пол. XV ст. 

АЛМ 9). 
*ГОРБАЧЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Мьі кнА(з) двдь 

дмитриєви(ч)... сась горбачеви(ч) со всею братьею... тьім 
то листомь чинимьі знамєни(т) всимь которьі(м) того трїба 
кто коли тонь (!) листь оувиди(т) или оусльїть (!) (Лучиця, 
1388 Р 38—39). 
ФОРМИ: наз. одн. горбачєви(ч) (1388 Р 38). 
*ГОРБТ> ч. (2) <0> Мьіскові горбг див. *МЬІС- 

ковь. 
ФОРМИ: род. одн. горба (1430 ГВКЛ 8). 
’ТОРДЕЕВИЧ'Ь ч. (3) (особова назва): Пишеть король... 

абн Петругь не вступалься... вь Мартьіна зь дВтьми Гор- 
деевичовь (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: род. мн. Гордеевичовь (1498 АЛМ 169); 

знах. мн. Гордеевичи (1498 АЛМ 169). 
* ГОРДИНЯ ж. (1) гординя, гордість: Аще ли хто подь 

областию нашою вь епархией Луцкой и Острозской, гор¬ 
динею превозносяйся, сия предания отческая... пересту¬ 
пить дерзнеть, десять тисечей рублей на нась и на єпископа 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
ФОРМИ: ор. одн. гординею (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
ГОРИ див. ГОР'Б. 
* ГОРИНЬ ж. (4) (назва річки у Волинській землі) Го¬ 

ринь: а на горинє ставь што нєбожьчикь сємень заставиль 
(б, м. н., XV ст. ИК)\ а кн(А>зю Михайлоу з братьею до- 
сгал сА Вишнєвець твєржа со всими тьіми сєльї горн Гори- 
нєю (б. м. н., 1475 Л5 І, 71). 
ФОРМИ: род. одн. Горині (1475 Л5 І, 71); ор. одн. Гори- 

нєю (1475 АЗ І, 71); місц. одн. иа Горини 1 (1475 АЗ І, 
71); на горинє 1 (XV ст. Ні(). 

*ГОРКА ж. (1) гірка: а тако ему дає(м) и дали єсмо... 
сь горами и сь мальїми горками (б. м. н., 1424 Р 100). 

ФОРМИ: ор. мн. горками (1424 Р 100). 
*ГОРКАВЬІИ ч. (1) (особова назва): Я макси(м) харито- 

нови(ч) горкавьі(и)... сознаваю симь мои(м) листо(м) про¬ 
дав) есми мВстцо своє коморное... оринБ андрвєвь жєнь 
вьчно еи и непороу(ш)но (б. м. н., бл. 1500 ПИ № 2). 
ФОРМИ: наз. одн. горкавьі(и) (бл. 1500 ПИ № 2). 
ГОРКИ мн. (9) (назва села у Волинській землі) Горки: 

Я, Война, пана Немиринь сьінь... записую... моимь сестрен- 
цомь... Горки, а Олеско (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 
27—28). 
ФОРМИ: наз. Горки (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28); род. 

Горокь (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28); знах. Горки (XV ст. 
АрхЮЗР 8/Р/, 28); місц. на Горках (XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 28). 

* ГОРЛО с. (6)0 До горл а, до г о р л ь (3) до смерті: 
І сЬосгет габу зіоїаіу росіїе ^аз і росіїе \уазгусЬ беїеу 
і росіїе когипу сі о пазгеЬо Ьогїа зо тозіеіи пазгеіи гіетіеіи 
(Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 142); А мьі имає(м) 
тоє оусє полнити и дилати, по воли пана и господар А на- 
шего королА его милости и по воли свАтои Короуньї... 
без лести и хитрости, до нашєго горла и до нашєи смєр- 
ти (Сучава, 1462 ВО II, 293); горла избавити 
(1), избавить горла (1) позбавити життя, 
умертвити (кого): а вонь не досмотривши моєь вБрноВ 
служибьі... и вєлбль мА бьіль избавить горла моего (Кре¬ 
менець, 1434 Р 129—130); и вєльль бьіль мА горла моего 
избавити (Черняхів, 1435 Р 132); шагуіі Ьогіогп 
(1) див. *\УА2УТ12. 
ФОРМИ: род. одн. горла, Ьогїа (1433 ЗНТШ ^XXVІ, 

142; 1434 Р 130; 1435 Р 132; 1462 ВО II, 293); ор. одн. ЬоПош 
(1433 ЗНТШ БХХУІ, 142); род. мн. горль (1462 ВО II, 
289). 

*ГОРНЄЦЬ ч. (2) 1. горщок (1): А кто оусхочет тих люди 
соудити, или дицковати, или мито от них брати от оусего 
их товароу: или от риба свижаа... или от жєлвзо или от 
плавь или от горнци... вездє да ест имь слободно и без мито 
(Сучава, 1466 ВО І, 96). 

2. зб. горшки (1): а тако(ж) тьі(х) люди да є(ст) и(м) 
слободно о(т) доброво(л)но ходити сь хорнцо(м) или с со¬ 
лею или по рибу (Сучава, 1453 Сові. II, 461). 
ФОРМИ: ор. одн. хорнцо(м) (1453 Сові. II, 461); наз. мн. 

зам. род. от горнци (1466 ВО І, 96). 
ГОРНОСТАЙ ч. (4) (особова назва): а при то(м) бьіли док- 

торь с Кракова кнзь янь рєкгула... а горностай ключни(к) 
киє(в)скни (Овруч, 2-а пол. XV ст. С/7С); Намєстьникоу 
вроуцькомоу паноу го(р)ностаю романовичоу (Краків, 
1489 АКВ); Биль намь чоломь наместникь вруцкий пань 
Горностай Романовичь (Вільна, 1493 АЛРГ 55). 
ФОРМИ: наз. одн. Горностай, горностай (2-а пол. XV ст. 

СПС; 1493 АЛРГ 55, 56); дав. одн. го(р)ностаю (1489 АКВ). 
*ГОРНОСТАИНЬ1И прикм. (1) горностаєвий: Колї хто 

нагани(т) алюбо нарє(ч) сказанїю старостві краковьска(г) 
имєєть емоу о(т)кладать лоупєжмьі гор(н)остаиньіми (XV ст. 
ВС 30 зв.). 
ФОРМИ: ор. мн. гор(н)естаиньіми (XV ст. ВС 30 зв.). 
ГОРОД див. ГОРОДЬ. 
ГОРОДЕНСКІЙ, ГОРОДЄНСКИЙ прикм. (15): Му Аіе- 

хапсіг, або АУііоІІ;... луєіікі] кпіаг БіГолх^зкі] і бесіісг Ного- 
сіепйкі]... гпатепііо сгіпІт іут пазгіт Іізіот (Луцьк, 1388 
ХРЕ 103); и тьіхь... Городенскихь при томь же праве 
зоставуемь (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); При томь бьіл(и): 
пань Вилен(скій), нам(естникь) Городен(скій) (Городно, 
1497 РНБ 684); Биль намь чоломь пань Виленскій, ста¬ 
роста Городенскій, князь Александро Юревичь и просидь 
вь нась людей вь Городенскомь повьть (Краків, 1500 АЛМ 
вип. 2, 58). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Городенскій, Городєнский 6 (1388 

ЇРЕ 103; 1389 РЕА І, 26; 1478 АЗ III, 16; 1492 АЛМ 31; 
1495 РНБ 621; 1500 АЛМ вип. 2, 58); Городен(скій) 1 
(1497 РИБ 684); ск. н. го(р) 1 (1499 І?Ф); род. одн. ч. 
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Городенского (1389 РЕА 1,26); місц. одн. ч. вь Городенскомь 
(1500 АЛМ вип. 2, 58); знах. одн. с. городеньское, Горо¬ 
деньское (1487 РИБ 226; 1498 АЛРГ 82); паз. мн. ч. Го¬ 
ро денскіе (1389 РЕА І, 26); дав. мн. Городенскимь (1389 
РЕА І, 26); знах. мн. ч. Городенскнхь (1389 РЕА І, 27), 
Пор. *ГОРОДНО. 
*ГОРОДЕНЬСКИИ див. ГОРОД ЕНСКІЙ. 
*ГОРОДЕНЬСКИИ див. ГОРОДЕНСКІЙ. 
ГОРОДЄЦЬКИИ, ГОРОДЄЦКИЙ ч. (3) (особова назва): 

Поручили(с) кнА(з) вєлико(м) екирьгаилу за гридка за 
.костАнтинови(ч)... за побвгь и за все лихоє пер вбік п ор ум¬ 
ни (к) кнА(з) михаило євнутєви(ч)... кнА(з) ивань городєць- 
кии (б. м. н., бл. 1392 Р 46); А при том бьіл: пан Михайло 
ІДьдилович хороужи лоуцкий... пан Патрикпї Городєцкий 
(Острог, 1466 АЗ І, 61). 
ФОРМИ: наз. одн. Городєцкий 2 (1466 АЗ І, 61); горо- 

дєцькии І (бл. 1392 Р 46). 
ГОРОДЄЦЬКЬІИ прикм. (1): А при томь еввдоци бьіли 

кнАзь Ивань Чорьторьшскьи... воєвода Городєцькьш Бєрь- 
доховьскьи (Городок, 1443 Р 145). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Городець кип (1443 Р 145). 
Пор. * ГОРОДОКЬ2. 
* ГОРОДИТИ дієсл. недок. (3) (що) городити: Кдо у чю- 

жємь имєньи плотьі собє горо(ди)ть (XV ст. ВСбзв.). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. горо(ди)ть 1 (XV ст. ВС 6 зв.); 

!горо(ди) 1 (XV ст. ВС 21); пєрф. З ос. одн. ч. горо(ди)ль 
(XV ст. ВС 21). 

*ГОРОДИ1ДЄ1 с. (13) (місце, де було укріплене поселення) 
городище: и мьі... даемь, и дали есмьі слузв нашему Бб- 
дуну, на имя Єсифу, наше городище Копьістно (Судомир, 
1408 АкЮЗР 1, 6); а хотарьі тбмь селомь що соуть на бьі- 
ковци почєнши <от> вьрзарєва монасшрв... по вєрхь го¬ 
родища (Сучава, 1420 Со5^. І, 135); Про (т)о нагорожаючи 
Ємоу Самомоу... При (в)сюи о(т)чи(з)нб И диди(з)нб Єго 
зємлАной И при (в)сбхь Городищо(х)... Є(го) зоставоую 
(Прилуки, 1459 Р 171); ТАм мьі видбвши его правою и ввр- 
ною слоужбою до нас... далі* и потвердили єсми ємоу... 
селище Татоулово... и на верх БьірзотБ оу крьници калоу- 
гєровв оу городище (в ориг. оу горододищє.— Прим, вид.) 
(Сучава, 1468 ЯР І, 130). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. селище... оу ! горододищє 

(1468 ВИ І, 130); род. одн. городища (1420 Сові. І, 135); 
дав. одн. городищу (1408 АкЮЗР І, 6); знах. одн. городище 
(1408 АкЮЗР І, 6; 1459 Р 171); ор. одн. городищємь (1408 
АкЮЗР І, 6; 1429 С05/. І, 269); знах. мн. городища (1459 
Р 171); ор. мн. городищами (1459 Р 171); місц. мн. при 
Городищо(х) (1459 Р 171). 

ГОРОДИЩЄ 2 с. (1) (назва села у Молдавському князів- 
стві): тем мьі... дали и потврьдили есми ему о(т)ниноу 
жоии є(г)... села на имб шизкоуци... и городище (Сучава, 
1456 Сові. II, 577). 
ФОРМИ: наз. одн. городище (1456 Сові. її, 577). 
* ГОРОДИЩЕ3 с. (1) (назва села у Волинській землі) 

Городище: а болото от Новаго ставу, мимо Бвйче, около 
городища... брату моєму (б. м. н., І 459 АрхЮЗР 8/1V, 18). 
ФОРМИ: род. одн. городища (1459 АрхЮЗР 8/1V, 18). 
Див. ще САЛИЩОВО ГОРОДИЩЕ. 
* ГОРОДИЩЕ САЛИЩОВО див. САЛИЩОВО ГОРО¬ 

ДИЩЕ. 
ГОРОДНИКЬ, ХОРОДНИКЬ ч. (8) (назва села в Мол¬ 

давському князівстві): ми нлїа воєвода... знаменито чи- 
нимь... ожє даль свАтопочившьш родитєль нашь... мона¬ 
стирю свАтомоу вьздвижєнїю чстинаго (!) крста що єсть 
на городникь... єдио село (Сучава, 1439 Сові. II, 46); и та- 
кож(д)єрє ива(н) снь васко(в) о(т) хородни(к) ись своими 
братїами да нє имаю(т) тБгати на марушку (Васлуй, 1474 
Р1 С)\ Ино мьі потврьждаємь... тот прєдрєчєнньї монастир 
от Хородникь (Дольний Торг, 1475 ВП І, 200). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от Хородникь 1 (1475 ВО 

І, 200); зам. місц. на городникь 1 (1439 Сові. II, 46); род. 

одн. хороднн(к) 3 (1474 РГС); Хородника 2 (1444 Сові. 
II, 207; 1475 ВО І, 199); горо(д)ника 1 (1453 Со$*. II, 492). 

* ГОРОДИ ИЦА1ж:.(4) (назва річки у Троцькому воєводстві): 
А з другое сторони улицьі до цмьінтару, а поперокь до 
цмьінтара а пляцовь костелньіхь аж до речки Городницьі 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 
ФОРМИ: род. одн. Городници (1389 РЕА І, 27); ор. одн. 

Городницею (1389 РЕА І, 27). 
ГОРОДНИЦА2 ж. (1) (назва присілка у Волинській зем¬ 

лі): Мьі великий кн<А>зь Витовт чиним знаємо... што 
придали єсмо кн<А>зю Федору село Бродов, а такжє... 
Свищово ис присєлки: ОзєрАньї, Городница (Луцьк, 1396 
АЗ І, 20). 
ФОРМИ: наз. одн. Городинца (1396 АЗ І, 20). 
* ГОРОДНИЦЯ див. * ГОРОДНИЦАг. 
ГОРОДНИЧИЙ, ГОРОДНИЧІЙ ч. (4) (службова особа,. 

яка наглядала за міськими укріпленнями і спорудами) го¬ 
родничий: А при томь бьіль е. м. господинь отець нашь 
владьїка Луцкій(и) (!) Остроскій Кириль, а князь Петрь 
е. м. Михайловичь, городничій Троцкій (Луцьк, 1449 АЛМ. 
8); А при том бьіль вл<а)дьіка луцкий ЯрофБЙ, архиманд- 
рит житичинский Тихон, кн(А>зь ПутАта Ивановичь го¬ 
родничий луцкий (Ровно, 1483 АЗ І, 82). 
ФОРМИ: наз. одн. городничий, городничій (1449 АЛМ 

8; 1467 СП № 13; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ГУ, 20; 1483 АЗ 
І. 82). 

* ГОРО ДНО с. (4) (назва міста у Т роцькому воєводстві) 
Гродно: оув озера оу крудьі межи городна и мєрє(ч) (б. озера 
Круди, 1400 Р 62); Писань вь Городнє (Городно, !498 
АрхЮЗР 1Л/І, 4). 
ФОРМИ: род. одн. городна (1400 Р 62); місц. одн. вь (у) 

Городнє 2 (1497 РИБ 684; 1498 АрхЮЗР 1ЛЛ, 4); вь Го¬ 
родин 1 (1482—1491 АрхЮЗР 7/И, 9). 

* ГОРОДИ ЬІИ прикм. (1) міський, городський: Колі* 
хто нагани(т) алюбо нарє(ч) сказанїю старости краковь- 
ска(г) имєєть ємоу о(т)кладать лоупєжмьі гор(н)остаини¬ 
ми... коморнїко(м) по шєстї ско(т) соу(д)ямь горо(д)ньі(м) 
по полоу гривни (XV ст, ВС 30 зв.). 
ФОРМИ: дав. мн. горо(д)ньі(м) (XV ст. ВС ЗО зв.). 
І ГОРОДОДИЩЄ див. ^ГОРОДИЩЄ1. 
ГОРОДОК див. ГОРОДОКЬІ. 
ГОРОДОКЬ1, ГОРОДОКЬ, ГОРОДОК Ч. (11) (назва 

села у Волинській землі) Городок: І розгіі гаії осі Ногосіка 
(Липнишки, 1433 ЗНТШ ГХХЛП, 141); а кн<А>зь Семен 
Городок оузАл и Манєвь со всьми присєлки, што к томоу 
здавна слоушало и тАгло (Луцьк, 1475 АЗ І, 70); записую 
мужу своєму кн(А>зю Семену Юрьєвнчу, оу отчинє моєй 
имьньА Заборол, а Городок (Степань, 1489 АЗ І, 89). 
ФОРМИ: наз. одн. Городокь, Городокь, Городок (1463 

А$ І, 55; 1475 АЗ І, 71; 1478 АЗ І, 76; 1482 АЗ І, 79); род. 
одн. Городка, Ногосіка (1433 ЗНТШ ^XXVI, 141; 1482 
АЗ 1, 79); дав. одн. Городкоу (1482 А.З 1, 79); знах. одн. 
Городок (1475 АЗ І, 70; 1489 АЗ І, 89). 

* ГОРОДОКЬ 2 ч. (1) (назва містечка у Львівській землі) 
Городок: Дань оу Городку (Городок, 1443 Р 145). 
ФОРМИ: місц. одн. оу Городку (1443 Р 145). 
ГОРОДОКЬ див. ГОРОДОКЬ1. 
* ГОРОДСКИИ прикм. (4) 1. (який знаходиться в городі, 

місті) городський, міський (3): Биль намь чоломь писарь 
нашь, ключникь Виленскій... о тьімь, што перво сего дали 
єсьмо ему мбстцє городское и зь малою улочкою на будо- 
ванье двора его вь мбстб Виленскомь (Люблін, 1410 
АкВАК XI, 5); Я, Андрей Александровичь, намБстннкь 
лидскій, державца кіевскій на тот чась што... король его 
млсть даль игумену и старцом стого великого Никольї 
мнстря Пустьінского двв нивки городское земли... и я под- 
лугь лцсту гдрского обедвь тьіе нивки отехаль к цркви 
Бжіей (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/^, 158). 

2. (який належить замку) замковий (1): хто заимє(т) 
жївотїноу чюжоую иа своємь збожю а чєрє(с) но(ч) боудє(т) 
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оу себе ховать... на заоутрєє имєєть гна(т) да оборьі городь- 
скєє (XV ст. ВС 25 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. с. городское (1410 АкВАК XI, 5); 

род. одн. ж. городьскєє 1 (XV ст. ВС 25 зв.); городское 1 
(1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); місц. мн. о горо(д)скьі(х) (XV ст. 
ВС 34). 

ГОРОДЬ, ГОРОД ч. (117) 1. (укріплене місце з оборон¬ 
ними спорудами) город, замок (50): а городові оу р у ской 

зємли иовьіхь не ставити... доколА мирь стоить за В лб(т) 

(б. м. н., 1352 Р 6); не о(т)лучитисА ми... о(т) моєго г(с)дрА 
великого кид(з) витовта с городми с мбстьі и с землями 
(Мереч, 1401 Р 64); землю шєпиньскоую... дароуємьі а во- 
рочаємьі... на вБкь вБкомь имити... со вьсбми... городьі, 
волости, мьста и села... тому истино(м) королеви... оу 
дєрьжанїє и триманїє на вбки вбчьньія слоубоуємьі (Львів, 
1436 Созі. II, 706—707); н не имаєт оу себе кормити'ани 
ховати оу своихь... городихь... ни одного нашєго нєприа- 
телА (Сучава, 1449 Созі. II, 746); Горо(д) житоми(р) а на 
городе чотьіри поушки вєлики(х) а пдть торасни(ц) (б, м. и., 
бл. 1471 ЛКЗ 92); И дали есмьі тьім селам вишеписанним 
сєс лист иаіігь на то, щобьі не платили нам дай... нн на го¬ 
род <д>а не робить (Дольний Торг, 1475 ДО І, 200); а в 
городе поушєчьного порохоу польбочьки (XV ст. ИК); 
Такьжє напоминає(м) тебе што єси... горс(д) нашь бра- 
славль зжогь и мєсто вьіжогь (б. м. н., 1496 ПЧФГ 36); 
городь робити (2) будувати укріплення: а в то(м) 
сєльци дєвєть члвковь подимьщиноу дають а городь ро- 
бАть (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92); городь рубити 
(2) будувати дерев’яні укріплення: а крємАнєць держати 
юрью наримоньтовичю... а города не рубити (б. м. н., 
1352 Р 6); городь твердити (1), твердити 
городь (1) будувати укріплення: Але то што жь коли 
вси боАрє и зємлАнє будуть городь твердити тогдьі тии 
люди тако же имБють твердити городь смотричь (Смотрич, 
1375 Р 20). 

2. (великий населений пункт, перев. на Магдебурзькому 
праві) місто (60): К тому и куницьі оть поповь по всемь 
городомь и погостомь и по свободамь, где суть хрестиане 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР {/VI, 3); А писань листь... на го- 
родв КазимирБ (Казимир, п. 1349 Р 4); а мьі имєнемь 
и моча вши(х) зємлАнь єго... ислюбуемьі за нєго... ижє 
со всєю своєю землею и с городьі вБрє(н) будє(т) королеви 
(Лучиця, 1388 Р 39); а писано листо оу городь сочавь 
(Сучава, 1388 5А 679); такжє хочю о(т)ступи(т) на тему 
г(с)дрю, кро(л) пол(с)кому, ТОБ земли шєпин(с)коБ и тьіхь 
городовь, што суть в нєи, по старую границю (Берестя, 
1400 Созі. II, 619); на крєпость тому и на вєликоє потвєр- 
жєньє сєму нашомоу листу привБсили єсмо наши пєчати 
оу городи, оу камАнци (Кам’янець, 1404 Созі. II, 625); 
а по моюмь животб имають вБрнБ испустить тьі то горо(д) 
изємлб королеви єго м'Лсть (Кременець, 1434 Р 131); и що¬ 
би имь доброволно и слободно ходити, по ВЬСЄИ зємли 
г(с)ва ми, и по городамь (Васлуй, 1449 Сох/. II, 743); 
а к город<у) к Вишнбвцю достали сА тьіє села на имА: 
Олєксинбць, а Островєць (Вишнівець, 1482 АЗ І, 81). 

3. населення города, кріпості (1): тьімь мльїномь мо- 
&є(т)се городь живити хлебомь (б. м. н., XV ст. ИК). 
ФОРМИ: наз. одн. городь, город, горо(д) (1462 ВЛ І, 

65; 1463 АЗ І, 54; бл. 1471 ЛКЗ 91 зв., 92; XV ст. ВС 13; 
ИЮ 1482 АЗ І, 81); род. одн. города (1352 Р 6; бл. 1386 Р 
ЗО; 1388 Р 37; 1443 Созі. II, 185; ‘1447'АрхЮЗР 8/ІУ, Ю; 
1453 Созі. II, 472; XV ст. ИК; 6л. 1458 Р 167); дав. одн. 
городоу, город<у> (1435 Созі. II, 682; бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.; 
XV ст. ВС 24; 1482 АЗ І, 81); знах. одн. городь, город, го- 
ро(д) (1375 Р 20; 1411 Р 77; 1434 Р 131; 1444 Созі. II, 207; 
1453 Созі. II, 461; 1466 ВИ І, 95; бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.; 
1475 АЗ І, 70; 1481 ВО І, 257; XV ст. ИК; 1496 ПЧФГ 
36 і т. ін.); ор. одн. городомь, городо(м) (1392—1393 РФВ 
170; 1433 Р 125; 1457 Созі. II, 809); місц. одн. оу (на, в, 

вь) городь 16 (п. 1349 Р 4; 1388 З Б 679; 1392 Созі. І, 8; 
1394 Р 54; 1395 Созі. II, 612; 1401 Р 64; 1408 АкЮЗР І, 
6; 1427 Р 109; п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1494 АЗ І, 101 і т. іи.); 
на (в, оу) городе 7 (1403 ДГМ; XV ст. ИК; бл. 1471 ЛКЗ 
91 зв., 92); безприйм. городе 1 (1490 ЗХП 136); оу (на) 
городи 3 (1404 Созі. II, 625; 1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 1465 
АкВАК III, 4); ! оу годБ 1 (1388 Р 39); оу горо(д) 1 (1454 
Р 163); наз. мн. городи (1433 Р 125; 1457 Созі. II, 811); 
род. мн. городовь (1352 Р 6; 1400 Созі. II, 619; 1434 Р 131); 
дав. мн. городомь, городо(м) 2 (1322 АрхЮЗР І/VI, 3; 
1496 ПДВКА 61); городумь 1 (1433 Р 125); городамь І 
(1449 Созі. II, 743); знах. мн. городи (1433 Р 125; 1435 
Р 133; 1436 Созі. II, 706); ор. мн. городьі 9 (1388 Р 39, 41; 
1433 Р 125; 1434 Р 130; 1435 Р 133; 1436 Со5*. II, 698, 
706; 1449 Созі. II, 747); городмн 2 (1393 Р 51; 1401 Р 64); 
горо(д) 1 (1434 Р 130); місц. мн. на городЬхь 2 (1434 Р 
131; 1435 Р 133); вь городахь І (1322 АрхЮЗР !/VI, 3); 
оу городихь І (1449 Созі. II, 746); вь городехь І (1484 
РИБ 351). 
Див. ще «ТРАДЬ, *ГРОДЬ. 
*ГОРОДЬСКЬІИ див. *ГОРОДСКИИ. 
*ГОРОЖЄНЇЄ с. (І) огороджена земельна ділянка: идїи 

о(т)повєда(л) же то(т) фра(н)ци(к) бьі(л) с нимь во одно(м) 
сєлє в ночи и вь днь, а за двє лете николї ємЖ не упомина(л) 
сд ни одньїмь словомь о тоє горожєнїє (XV ст. ВС 21) 
ФОРМИ: знах. одн. горожєнїє (XV ст. ВС 21). 
Див. ще *ОГОРОЖЄНЬЄ. 
Пор. * ГОРОДИТИ. 
*ГОРОХОВ ч. (2) (назва маєтку у Волинській землі) 

Горохів: и врозумивши то пани ОлизароваА... волнє да- 
ровала нас и дала и записала тьіє двє имєнА оу Вольїни... 
на имА Здолбицу... а... Горохов ис присєлки (Луцьк, 1487 
АЗ І, 240). 
ФОРМИ: знах. одн. Горохов 1 (1487 АЗ І, 240); Горухов 

1 (1487 АЗ І, 240). 
*ГОРОХОЛИНА ж. (1) (назва річки у Галицькій землі): 

а о(т) ближьшего реченого бука... прость оу горохолину 
(Галич, 1404 Р 68). 
ФОРМИ: знах. одн. горохолину (1404 Р 68). 
*ГОРОХЬ ч. (1) горох: се я па(н) олизарь кирдеевичь... 

и сь своєю женою ееодосіею, запи(соу)вае(м)... десяти- 
ноу... сь жита и сь пшеници... и сь гороховь и сь всее 
яриньї... кь стомоу спсоу на красное (б. м. н., 1487 ВОРСР 
178). 
ФОРМИ: род. мн. гороховь (1487 ВОРСР 178). 
ГОРОЮ присл. (1) верхом, горою: а хотарьтьмь сєломь... 

горою до дурни чАтарА (Сучава, 1431 Созі. І, 317). 
*ГОРСКИИ ч. (1) (особова назва): А на твердо (!) того 

моєго листоу просил єсми кнАзА СємБна Богдановича (!) 
Одинцєвича, а кнАзА Федора Дмитрєєвича Горского... абьі 
Их Милость пєчати свои приложили к сємоу моємоу листоу 
(Друцьк, 1492 АЗ III, 24). 
ФОРМИ: знах. одн. Горского (1492 АЗ III, 24). 
* ГОРОУНЄЩИ мн. (І) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тБмь мьі... дали и потврьдили єсмо имь... села... 
на имБ пьткьєщи... и пониже, гороунєщи (Сучава, 1448 
Созі. II, 323). 
ФОРМИ: знах. гороунєщи (1448 Созі. II, 323). 
♦ГОРУХОВЬ див. * ГОРОХОВ. 
ГОРЧИЦА ч. (1) (особова назва): А при томь бьіли... 

мешчане Володимерские: пань Тинь Горчица а пань Маско 
(Володимир, П7\~АрхЮЗР 8/ІІІ, 627—628). 
ФОРМИ: наз. одн. Горчица (1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 628). 
ГОРШЕЙ присл. в. ст. (1) гірше: хто хотель би кому 

лихо вчинити, собБ горшей вдБлаеть (Вільна, 1495 РИБ 
620). 

УГОРЩИНА ж. (1) данина від свиней: да не даду(т) 
да(н)... ни горщину о(т) свини да не дадоу(т) (Сучава, 
1453 Созі. II, 492). 
ФОРМИ: знах. одн. горщину (1453 Созі. II, 492). 
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ГОР'Б, ГОРИ, ГОРА, ГОРА, ХОР'К присл. (86) 1. (вка¬ 
зує на напрям) уверх, угору, наверх (85): А ко млину гра- 
ницА горБ смотричємь до мосту (Смотрич, 1375 Р 20); 
а хотарь имь нижни о(т) марьішєвьци валь... до сєрєта... 
а о(то)лА по край боуковиньї горБ до шєрьбовьского хотарА 
(Роман, 1392 Сові. 1,7); а от оустїя хотарь ему на Срєть, 
а от куртьі буковина та гора буковиною до вєрхь потока 
(Сучава, 1403 338); о(т) трибуковь простБ оу бьістрицю 
а горБ рбкою до оустьА туричєи (Галич, 1404 Р 68); попе¬ 
ре^) рБки тоурьи горв солотвиною (Зудечів, 1413 Р 83); 
А от толб хорБ дбломь... на коиєць доубровьі на стльпь 
(Сучава, 1438 ПВЛс 27); а кн<А)зю Михайлоу з братьєю 
достал сА Вишнєвєць твєржа со всими тьіми сєльї горБ 
Горинєю олиж до самои граници олєскои (б. м. н., 1475 
АЗ І, 71); А хотарь тим... сєламь... гори до хотара Ромаш¬ 
кова (Гирлов, 1499 ВИ II, 163). 

2. (вказує на місцезнаходження) наверху, угорі (1): тбмь 
мьі видбвшє и(х) правою и вБрноую слоужбою до иась... 
дали есмьі имь оу нашєи зємли двб сєлб... и сь оусими по- 
лБнами и сь лбсьі и сь потокьі и сєрєтомь горБ (Сучава, 
1428 Сові. І, 202). 

*ГОРгЬЧОВ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Гори- 
чів: Я, Война, пана Немиринь сьінь... записую жонб 
своей Мари: Стволовичи, село... ГорБчов (б. м. н., XV ст. 
АрхЮЗР 8/ІУ, 27). 
ФОРМИ: знах. одн. ГорБчов (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27). 
*ГОРЮХОВЬСКИИ прикм. (1)<)герюховьская 

д о п о г а (1) (назва дороги):з доброва всА ис нашими ловьі 
по горюховьскую дорогу (Луцьк, 1445 Р 150). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. горюховьскую (1445 Р 150). 
Пор. *ГОРОХОВ. 
ГОРА див. ГОР'Й. 
*ГОРАЧИИ прикм. (1) <^> горАчимь пьітомь 

(1) по гарячих (свіжих) слідах: колик<о) сА ппигодить 
ижь поидєть к<то) за свобмь злодбємь горАчи(м) пьіто(м) 
а гдє приидє(т) за ни(т) (!) до к<о)торого села а которого 
ЧОЛО<ВБК>а обвини(т) ЗЛОДБА своєго Оу<СЄЛБ> тогдьі право 
ему маєт(ь бьіти) <трє)тии дн(с)ь (!) по єго оуБ(х)а<ньБ 
оу сє>ло бє(з) о(т)волокьі (Галич, 1435 Р 134). 
ФОРМИ: ор. одн. ч. горАчи(м) (1435 Р 134). 
! ГОСВАТИ (ГОСПОДСТВОВАТИ) див. *ГОСПОД- 

СТВОВАТИ. 
ГОСКИЙ див. ГОСТСКИЙ. 
* ГОСПОДА1 ж. (1) житло: а при то(м) бьі(л) оць нашь 

никола архиман(д)рить пєчєрскьш оуставни(к), іона фи- 

лософь ключникь двдь кєларь гєраси(м) и иньїхь г(с)дьі 
нашєе старцєвь много (Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: род. одн. г(с)дьі (1446 Р 154). 

! ГОСПОДА2 {ГОСПОДАРІВ) (1): Мл(с)тїю бжїєю мьї 
стєфа(н) воєво(да), г(с)п(да) (!) земле мо(л)да(в)скои... зна¬ 
менито чини(м)... о(ж) прїидо(ш) прБ(д) нами... млбньїкь 
наши (!) ки(р) є(р)моиа(х) є(в)статїє їєгоумє(н)... и испро- 
си(л) о(т) на(с) себе потврьждєнїє сь оури(к) на и(х) староє 
браиищє (Корочин Камінь, 1458 МІН. О ос. 121). 
Див. ГОСПОДАРЬ. 
ГОСПОДАР див. ГОСПОДАРЬ. 
♦ГОСПОДАРЄСКИИ див. ГОСПОДАРЧИЙ. 
1ГОСПОДАРИ див, ГОСПОДАРЬ. 
ГОСПОДАРСКИЙ прикм. (28) (що стосується господа¬ 

ря, верховного правителя) господарський, королівський: 
тако смн мьї господарєски(м) казаниємь кролєвски(м) и 
киА(з) фєдушковьімь вьіиха(л) та(м) (б. м. н., 1419 Р 90); 
мьї, по долгу льісту господарского, зь паномь Карпомь 
чьіньітьі граии поехали (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); тогдьі 
што на(м) єго мл(с)ть повєли(т)... яко на(ш) милостивьі 
г(с)дарь, а мьї тоє имаємь оу чи нити по(д)лу(г) милосєрдиА 
господарского (Хотин, 1455 Сові. II, 775); в томь сєлє 
в Те(те)рєвьцє гоиьі бобровьіе два иа(и)момь гонивали ос- 
пода(р)скнмь (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.— 92); Я Ва- 

силєй Волчкович из братомь своим Лвомь боАрє г<о)с- 
<по)д<а)рьскии мБиского повБта, вьізиаваєм сами иа себе... 
штож... продали єсмо... землю пустовьскую (Ставків, 
1491 АЗ І, 96); и яну(ш)ко рє(к) та(к) вл(д)ка ива(ш)ко 
свбтчи(л), што пришо(л) до иєго бори(с) длА листу потвє(р)- 
жєного г(с)дрьского и прииє(с) тоть запи(с) (Вільна, 1495 
ВМБС)\ а заимет ли на своей паствБ, тогдьі не имаєть оу 
свой дворь гоніть на г(с)дрьскьі(и) дворь гнатї на обороу 
(XV ст. ВС 37 зв.); И я есми з людми добрьши порозумель, 
ижбьі тьіе люди господарскии Мокрьічане с паномь Янчин- 
ским о то болшей того* тяжи не мели (Володимир, 1498 
АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. господарский (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.; 

1492 АЗ III, 23); род. одн. ч., с. господарского, г(о)сп(о>- 
д<а)рьского, г(с)дрьского, гдрского (1430 ГВКЛ 7; 1455 
Сові. II, 775; 1475 АЗ І, 70; 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158; 1495 
АЛМ 85; ВМБС)\ дав. одн. ч. г(с)дрскому (1495 ВМБС)\ 
знах. одн. ч. г(с)дрьскьі(и) (XV ст. ВС 37 зв.); ор. одн. ч., с. 
господарчим 2 (1468 ВИ II, 302; 1495 РИБ 620); оспо- 
да(р)скимь 1 (бл. 1471 ЛКЗ 92); господарєски(м) І (1419 
Р 90); род. одн. ж. господарское 3 (1475 А5 І, 72; 1440— 
1492 АкЮЗР II, 105; 1498 АрхЮЗР 1/УІ, 4); осподарьскоБ 
1 (1475 АЗ І, 70); наз. мн. господарчий, г(о)с(по>д(а>рь- 
скин 3 (1448 Сові. II, 313; 1491 АЗ І, 96; 1498 АрхЮЗР 
8/ІУ, 119); господарскіе 1 (1430 ГВКЛ 7); род. мн. госпо¬ 
дарчих (1491 ВЕ> І, 463; 1495 АЛМ 83); знах. мн. ч. гос- 
подарьскии, господарскии 2 (1494—1495 АЛРГ 59, 60); 
господарьские 1 (1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21). 
Див. ще *ОСПОДАРЄВЬ. 
! ГОСПОДАРСТВА {ГОСПОДСТВА) (3): А на то єст<ь> 

вБра г(о)с<по>д(арст)ва (!) ми — вишєписанньш Стєфан 
воєвода,— и прввьзлюбленньїхь дБтей г<о>с<по)д<арст>- 
ва (!) ми — Александра и Петра (Сучава, 1473 ШКН 165). 
Див. ГОСПОДСТВО. 
! ГОСПОДАРСТВО (ГОСПОДСТВО) див. ГОСПОДСТВО. 
ГОСПОДАРЬ див. ГОСПОДАРЬ. 
*ГОСПОДАРЬСКИИ див. ГОСПОДАРСКИЙ. 
*ГОСПОДАРЬСТВО с. (3) 1. держава (2): прьїказоуємь 

вамь: которнхь онь пословь своихь пошлєть до великого 
князя Йвана Васильєвича, штобьі есте тьіхь єго пословь 
изь ихь слугами добровольнє пропускали по нашому гос- 
подарьству (Вільна, 1498 БО II, 412). 

2, (керівництво державою) панування (1): при осподарь- 
ствб королА казимира при єпискоупБ... євфБмьи (Луцьк, 
2-а пол. XV ст. СО). 
ФОРМИ: дав. одн. господарству (1498 ВБ II, 412); 

місц. одн. при осподарьствБ (2-а пол. XV ст. СО). 
Див. ще *Н051ЮАР5Т\У0. 
ГОСПОДАРЬ, ГОСПОДАРЬ, ГОСПОДАР, ОСПОДАРЬ ч. 

(1569) 1. (титул верховних правителів) господар, володар 
(1559): А сє А король казимирь краковьскии и куАвьскии 
и господарь рускоБ зємлб даль єсмь слузБ своєму иванови 
дворище заньво матБичича (Казимир, п. 1349 Р 3); исталосА 
подь державою великого кролА краковьского казимира 
и господар А рускоБ зємлб (Львів, 1370 Р 18): Мьї кнА(з) 
литовьскии кнА(з) олєксаньдро корьАтовичь... кнАзь и 
гдрь подольскои ЗЄМЛИ ЧИНИМЬ СВБДОЧНО... што жь бьіль 
брать нашь... придаль млинь кь цркви... оу смотричи 
(Смотрич, 1375 Р 20); Влодисла(з)... кроль польски литовь- 
скиі рускиі дБдичь и инб(х) многьі(х) збмлб (!) господарь 
чинимо то свбдо(м)... ожє пано пєтр воєво(д) молдавьї... 
пожичило на(м) й гисАчб рублиі фрАжьского сєрєбра 

(Луцьк, 1388 Р 36—37); из бжьєи мл(с)ти королю поль- 
скому, литовскому, рускому, И ИИЬІХЬ МНОГЬІХЬ зємль 
господарю... ислюбили єсмьі и цБловали єсмьі кр(с)ть^ н 
го(л)довали єсмьі (Кам’янець, 1404 Сові. її, 625); Сє А кнзь 
долголдать долголдатови(ч)... што есми вьіслоужи(л) оу 
бга и оу вєлико(г) кнзА витовта г(с)дрА своєго даю о(т) 
своєє вьіслоуги... стмоу ннколє поустьіньскомоу иониноу 
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манастьірю тоую зє(м)лю на имА то(л)столісько(г) конона 
(Київ, 1427 Р 108); А єстли я кн<А>зь Михайло Васильє- 
вичь хотіл<бьі> тоть діл порушити... и я имаю оспод<а>- 
рю королю ОТЛОЖЬГГИ ДВІ тьісАчьі рубловь шьірокими грош- 
ми (Вишнівець, 1482 АЗ І, 81); А при томь бьіль князь 
ведорь Ивановичь Ярославичь... а пань Яиушь, писарь 
господара нашого вєликаго князя Александра (Вільна, 
1499 АСД VI, 3); Милостїю божїєю мьі Стєфан воєвода, 
господарь зємли молдавскои, знаменито чинимь... ожє 
прїидоша прід нами... кир попь Григорїє... и измінили 
сь господогво мьі правоую монастипскоую отниноу (Ясси, 
1500 ВБ II, 173). 

2. (землевласник, хазяїн, власник) господар, володар, 
пай (7): А тьіи люди што оу тулинахь што би єго били по- 
слушни ка(к) то осподарА еьвоиго (Київ, 1457 Р 166); 
кол'ї которо(г) пана алюбо мєщанїна алюбо которо(г) члвка 
слЖга оу ночї нєкоторо(г) кмєтА жїто бірє(т) годи(т)сА 
г(с)дрюто(г) жїта бороніть своєго (XV ст. ВС 29); тоє сві(т)- 
чили два братєники васи(л) а гринь покоуль єсть г(с)дрА 
нашє(г) тоули(н)скоє зємли (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 

3. (муж) чоловік (3): будучи єсмо в добром здоровю, 
єсми била чолом г<о)с<по)д<а>ру великому королю єго 
м<и)л<о)сти Казимєру, ажєбьі єго м<и>л<ость) допустил 
мене ко имєнАм моим, што мой г(о)с(по)д{а)рь пан Оли- 
зар записал мнє отчизньїе свои имєнА оу моємь вену (Ров- 
но, 1488 ЛЗ 1, 241). 
ФОРМИ: наз. одн. господарь, господарь, господар, гспо- 

дарь, г<о>с<по>д<а>рь, гдрь, г(с)дрь, г(с)дрь, г(с)п(д)рь 
1025 (п. 1349 Р 3; 1361 АСІ 6; 1375 Р 20; 1388 Р36; 1394 
Р 53; 1400 Созі. II, 619; 1418 Р 89; 1434 Созі. І, 398; 1464 
ВБ І, 86; 1488 АЗ І, 241; 1500 ВИ II, 173 і т. ін.); осподарь 
4 (1386 Р ЗО; 1482 АЗ І, 80); ! ог(с)дрь 1 (1467 СП № 13); 
! господаря 1 (1458 ПГСММЦ); ! г(с)п(да) І (1458 МіН. 
Бос. 121); род. одн. господар А, господарі, г(с)дрА, гдря 97 
(1370 Р 18; 1386 Р ЗО; 1400 Сові. II, 617; 1427 Р 108; 1434 
Созі. II, 665; 1448 Сові. II, 734; 1455 Собі. II, 774; бл. 1458 
Р 167; 1479 ВИ II, 351; 1498 АЛМ 169; 1499 ВБ II, 421 
і т. ін.); господара, г(с)дра 25 (1430 ГВКЛ 7; 1456 Созі. 
II, 791; 1478 АЗ III, 16; 1495 АЛМ 83; ВМБС; 1496 
ОПВВД; ПДВКА 60, 61; ПСВВ 192 зв.; 1499 АСД VI, 
З і т. ін.); осподарА, осподаря 10 (1419 Р 90; 1433 Созі. 
II, 651; 1440—1492 АкЮЗР II, 106; 1451 АкЮЗР II, 
106; 1457 Р 166; 1470 ЗНТШ ІЛ, 9; 1471 АрхЮЗР 8/ЇІІ, 
627; 1474 АЗ І, 69; 1475 АЗ 1,69; 1478 ОБРН 130); ог(с)ДЬА 
1 (1467 СП № 13); Ь(08р)й(а)га 1 (1465 СЬ 176); дав. одн. 
господарєви 39 (1386 Р ЗО; 1395 Созі. II, 612; 1407 Созі. 
II, 629; 1421 Созі. І, 142; 1433 Созі. II, 652; 1448 Созі. 
II, 734; 1455 Созі. II, 774; 1462 ВБ II, 292; 1479 ВБ II, 

351; 1496 ПДВКА 61 і т. іи.); господарю, г(о)с<по>дрю, 
г(с)дрю 39 (1388 Р 40; 1395 Созі. II, 612; 1404 Созі. II, 
625; 1411 Р 77; 1435 Созі II, 689; 1448 Сові. II, 735; бл. 1458 
Р 167; 1462 ВБ II, 292; 1475 Л$ І, 70; XV ст. ВС 29; 1496 
ОПСВВ 62 і т. ін.); господару, г<о>с(по)д<а)ру, г(с)дроу 
15 (1444 АЗ І, 41; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ГУ, 20; 1481 
ВБ II, 364; 1488 АЗ І, 241; 1493 ПОСВВ 151 зв.; 1494 
ВБ II, 387; 1495 АЛМ 83; АЛРГ 60; 1496 ОПВВД; ОПСВВ 
61 і т. ін.); осподарю, оспод(а)рю9 (1388 Р 42; 1411 Р77: 
1433 Сові. її, 651; ‘п. 1450 ПЙ № 9;' 1463 Л5 І, 56; 1475 
Л8 III, 14; 1482 АЗ І, 81; 1487 АЗ І, 239); господареві 2 
(1448 Созі. II, 738; 1468 ВБ II, ЗОЇ); косподарєви 1 (1386 
Р 30); осподарєви 1 (1386 Р ЗО); господаріви 1 (1448 Созі. 
II, 734); спдрю 1 (1388 Р 42); ! сдроу 1 (1496 ОПСВВ 61); 
знах. одн. господарА, господарі, господаря, г(с)дрА 9 
(1386 Р ЗО; 1395 Созі. II, 609, 610; 1411 Сові. II, 638; 1435 
Сові. II, 691; 1445 Созі. II, 726; 1462 ВБ II, 289; 1467 
ВБ II, 298); господара 2 (1430 ГВКЛ 9; 1475 АЗ І, 72); 
ор. одн. господарємь, господарємь, г(с)дремь, господарє(м) 
206 (1393 Созі. 11,607; бл. 1400 Созі. 1,27; 1420 Созі. І, 136; 
1432 Созі. І, 331; 1445 Созі. II, 226; 1453 Созі. II, 494; 

1469 ВБ І, 136; 1473 ВБ І, 182; 1490 ВБ І, 401; 1495 АЛМ 
83; 1500 ВБ II, 174 і т. ін.); г(с)дрмь4 (1395 Созі. II, 610; 
1402 Созі. II, 623; 1404 Р 70); г(с)дромь, господаромь З 
(1493 ОПВВ; 1495 АЛМ 83 , 84); господарьмь 2 (1435 
Созі. І, 424; 1458 ВБ І, 20): осподапємь 2 (1442 Созі= II, 
719; 1475 Л5 І, 69); ! господарьрємь 1 (1473 ВБ І, 190); 
г(с)п(д)рьм 1 (1458 МіН. Бос. 123); місц. одн. на (при) 
господапи 3 (1446 Р 154; 1495 ВМБС; 1499 АСД VI, 2); 
при г(с)подарю 1 (1395 Созі. II, 613); кл. ф. господару 6 
(п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 21; 
1495 АЛМ 83); г<о>с<по>д<а}рю 1 (1444 АЗ І, 42); госпо¬ 
дарь 1 (п. 1444 АкЮЗР І, 17); наз. мн. господарїє, 
г(с)п(д)рїє 10 (1436 БІН«А» 469; Созі. І, 475; 1437 Созі. 
I, 515; МіН. 202; 1438 Созі. II, 14, 26; 1439 Созі. II, 51; 
1440 МіН. 208; 1441 БВАс 37; 1442 Созі. II, 92); господари 
9 (1395 Созі. II, 613; 1436 ВАМ 29, 33; Созі. І, 444, 449, 
459, 473; 1441 БВАс 34; 1448 Созі. II, 738); господаріи 
1 (1442 Созі. II, 100); господареве 1 (1498 ВБ II, 410); 
род. мн. господарєи 5 (1395 Созі. II, 612; 1403 ДГАА; 
1433 Созі. II, 651; 1446 Р 154; 1448 Созі. II, 366); госпо- 
даревь 4 (1400 Созі. II, 619; Р 62; 1401 Р 64; 1462 ВБ II, 
292); дав. мн. господарємь 6 (1395 Созі. II, 612; 1403 Р5 
338; 1411 Созі. І, 84; 1435 Созі. II, 687, 689; 1493 ПОСВВ 
152); зам. род. дєлА... господарємь... наши(х) 1 (1408 
Созі. І, 60); знах. мн. г(с)подарии 2 (1395 Созі. II, 613); 
господарєи 1 (1481 ГПМ)\ ор. мн. господари 2 (1395 Созі. 
II, 612; 1499 ВБ II, 155); господари 1 (1498 ВБ II, 410); 
г(с)дрмн 1 (1395 Созі. II, 612); місц. мн. на (о, при) г(с)да- 
рєхь 3 (1446 Р 154; 1496 ПСВВ 192, 192 зв.); золі. ор. ни 
пєрє(д) нами ани пєрє(д) инньі(х) г(с)п(д)рєх 2 (1474 РГС)\ 
ор. де. г(с)дрєма (1496 ПДВКА 60). 
Див. ще Н05ШМЦ. 
*ГОСПОДАРЬСКЬІИ див. ГОСПОДАРСКИЙ. 
*ГОСПОДЄНЬ див. *ГОСПОДЬНЬ. 
ГОСПОДИНЬ ч. (45) 1. (форма звертання або називання 

стосовно до осіб чоловічої статі — верховних правителів, 
світських і духовних достойників) пан (44): Тьіе вси села, 
оть нась ку церкви Божой прьіданне, маеть держати гос¬ 
подинь богомолець нашь Климентьш, владика Луцкий 
и Острозский (Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/VI, 3); вєлики 
самодєржАвньи мл(с)ти бжи гнь іо романь воєвода... даль 
єсмь... иваньїшю витАзю... села на сєрєті (Роман, 1392 
Созі. І, 7); А при томь бьіль господинь отець нашь, вла¬ 
дика Володимерскій и Берестейскій Васьянь и пань Левь 
Боговитиновичь (Кобринь, 1401 АкВАК ПІ, 2); А опо- 
вєдал єсми тоє господинови своєму п<а>ну Федору Янушє- 
вичу старосте володимєрскому (Володимир, 1475 АЗ 1, 
72); Оть господина Стєфана воєводи иа пєрво поклонь 
(б. м. и., 1481 ВБ II, 364); Гноу и оїїоу нашємоу Филарє- 
тоу архимаидритоу пєчєрскомоу (б. м. н., 1498 ЧІАФ). 

2. (ввічлива форма звертання або називання) пан (І): 
Я Семень с колковь по повелінію господина цтя моего 
уписаль єсми вь домь Пречистой Богоматери Печерскому 
монастьіру родители наши (Київ, 1398 ДГПМ). 
ФОРМИ: наз. одн. господинь, г(с)п(д)нь, г(с)нь, гнь, 

гнь (1322 АрхЮЗР ті, 3; 1392 Сох*. І, 7; 1401 АкВАК 
III, 2; 1443 Созі. II, 155; 1449 АЛМ 8; 1470 ВБ II, 310; 
1476 ВБ II, 337; 1480 ВБ І, 242; 1485 ВБ II, 372; 1497 
БС 8 і т. ін.); род. одн. господина (1398 ДГПМ; 1401 
ПІП; 1440—1492 АкЮЗР II, 106; 1481 ВБ II, 364; 1489 
ВБ І. 89: 1494 АЗ І. 102: 1496 ПСВВ 1921: дав. одн. госпо- 
дину, Гноу 11 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2, 3; 1435 Со5*. II, 
679; п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1449 АЛМ 8; 1481 ВБ II, 358; 
1490 ЗХП 136; 1498 ЧІАФ); господинови 1 (1475 АЗ І, 
72); знах. одн. г(д)на (1435 Созі. II, 679); кл. ф. г(с)нє 
(1445 Р 150). 

ГОСПОДСТВА ч. (21) (титул молдавських воєвод) ве¬ 
личність: ми илїа (воєвод)а... чинимь знаменито... ожє 
то(т) истинньїи ивашко... прїидє прі(д) господствами и про- 
даль... половина своєго села плишинєць (Сучава, 1439 
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Сові, II, 35); А иа то єст вєликаа мартоурїА Сам господства 
ми вншєписанньї Стєфаи воєвода и наши бойри (Дольний 
Торг, 1466 ІЮ І, 113); мьі Стєфа(н) воєвода гсп(д)арь зємли 
мо(л)давскои знаменито чиним... ожє благопроизволи гос- 
подствами... и оучииили єсмо вь задшиє сто почившихь 
прє(д)ковь и родите лей наших (Сучава, 1486 ОС 143—144). 
ФОРМИ: наз. одн. господства 16 (1453 ПГОВ; 1459 ВЬ 

I, 32; 1462 ВИ І, 52; 1466 ВИ І, 113; 1470 ВО І, 150; 1476 
БО І, 209; 1479 ВО 1, 224; 1480 ВБ І, 241; 1481 ВО І, 
248; 1486 ОС 143—144 і т. ін.); зам. дав. прилучитсА са¬ 
мому г(с)ва ми итн 1 (1458 ПГСММЦ)\ зам. ор. прє(д) 
г(с)ва ми стояти, прїидє прв(д) господствами 3 (1439 Сові. 
II, 35; 1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 760); род. одн. 
г(сд)вьг (1455 Сові. II, 549). 
Див. ще ГОСПОДСТВО. 
ГОСПОДСТВО с. (1029) (титул молдавських воєвод) 

величність: мл(с)тїєю бжїєю мьі їо алєксандрь воєво- 
дьі (1) г(сд)иь зєм<ли мол)давск(ои) и брать гсп(дс)тва 
ми жоупань богдань знаємо чинимь... ожє... слоуга 
я болЕринь наїиь строє и ивань... слоужить намь... вєр- 
ною слоужбою (б. м. н., 1400 Сові. І, 36); И оустах 
господствоу (!) ми та заплатих оуси исполна тоти вишєпи- 
санни гтнньзн... оу роуки Богдан(оу) столник(оу) (Сучава, 
1479 ВО І, 221); И заплатих аз господство ми оуси тоти 

рк злат оу роуки Нєгшєи (Сучава, 1491 ВО І, 451); А на 
то єст вЕра иашєго господства вьшієписаннаго мьі Стєфана 
воєводи (Ясси, 1500 ВО II, 175). 
ФОРМИ: наз. одн. господство, г(сд)во, г(с)во, гсво, гво, 

гвво, г(с)п(д)во, господво, г(с)тво, гдство, гп(д)во 149 
(1415 Сові. І, 116; 1427 450; 1434 ОІД«А» 464; 
1447 Сові. II, 281; 1455 Сові. II, 525; 1460 ВО І, 41; 1479 
Сові. 3. 98; 1488 ВО І, 342; 1495 ВО II, 64; 1500 ВО II, 
173 і т. ін.); ! господствоу 3 (1479 ВО І, 221, 222; 1499 ВО 
її, 147); г(сд)в 1 (1454 Сові. II, 509); ! г(о>с<по>д<арст>во 1 
<1473 ШКН 164); зам. род. на то єст вЕра... г(с)во ми, 
г(сд)во, господство 5 (1437 Со5^. І, 520; 1441 447; 
1467 ВО І, 121; МіН. Оос. 126; 1488 ДГСВМЩ); зам. дав. 
прїидє кь г(с)во ми 1 (1437 Сові. II, 709); дала (продали)... 
самому господство, г(сд)во мн 2 (1481 ВО І, 248; 1488 
ДГСВМЩ); дала... оу руки господство ми 1 (1488 ВО 
1, 348); зам. ор. прєд господство ми 1 (1458 ВО 1,9); тор¬ 
гували се (проминала, проминали, изменили) сь господ¬ 
ство ми 8 (1472 ВО І, 169; 1481 ВО І, 248, 249; 1488 ВО 
I, 347; 1490 ВО І, 436; ДГСХМ; 1499 ВО II, 162; 1500 
ВО II, 173); род. одн. господства, господьства, господьства, 
г(с)ва, гсва, г(сд)ва, гедва, г(с)два, г(с)п(д)ва, г(спд)ва, 
спдва, гсства, гс(ст)ва, г(с)ства, гва,г(д)ва,г(с)тва,г(ст)ва, 
гп(д)ва, г(с)тва, г(с)п(д)ства, гспдства, г(сд)ства, г(сп)ва, 
г(ос)пва, го(с)пва, господва, г(с)п(дс)ва, гос(д)ва,гп(сд)ва, 
гтва, гп(с)ва, г(с)птва, гсп(дс)тва 814 (1400 Сові. І, 36; 
1414 441; 1423 Сох/. І, 157; 1435 Сові. І, 409; 1448 
Сові. II, 306; 1457 ВО ї, 4; 1470 ВО І, 140; 1483 ВО 1, 270; 
1495 Со5*. 5. 194; 1500 ВО II, 173, 175 і т. ін.); г(сд)в, 
г(с)в, г(д)в, гсп(дс)в 6 (1439 Сові. II, 62; 1448 Сові. II, 300; 
1451 Сові. II, 401; 1452 500; 1454 Сох*. II, 509; 
1459 Сові. 8. 22); ! г<о)с(по>д(арст>ва 2 (1473 ШКН 165); 
! г(с)воу 1 (1427 І) [Д« А» 450); дав. одн. господствоу, г(сд)воу 
<1401 ДІД; 1479 ВО І, 221; 1489 ВО І, 376; 1490 ВО І, 
436; ДГСХМ; 1491 ВО І, 451; 1492 ВО І, 509; 1495 ВИ 
II, 64; 1497 ВО II, 99; 1500 ВО II, 173 і т. ін.); знах. одн. 
гсство, г(с)во (1432 Сові, І, 342; 1436 Сові. І, 454; 1442 
Сові. II, 87). 
Див. ще ГОСПОДСТВА. 
* ГОСПОДСТВОВАТИ дієсл. недок. (1) (здійснювати вер¬ 

ховні/ владу) панувати: іо алєксандрь воєвода... знаменито 
чини(м)... ожє... дали и потвердили єсми обро(к) нашємоу 
монастирю о(т) молдавицє... доколе дасть намь бь госва- 
ти (!) вь молдавБ (Сучава, 1453 Сові. II, 453). 
ФОРМИ: інф. ! госватн (1453 Сові. II, 453). 

! ГОСПОДСТВОУ див. ГОСПОДСТВО. 
ГОСПОДЬ ч. (85) (цсл. господь) господь, бог (12): Г(с)и 

помози рабу своєму юрью болковичю (б. м. н., бл. 1350 
Р 8); да прєбудуть жє непорушно подь анаеємою за што 
здє дай г(с)ди иамь побьігь и з(д)рвіє (Холм, 1376 Р 22); 
а кто бьі хотЕль тоє пороушити, таковьі да є(ст) проклАть 
о(т) господа (Бистриця, 1431 Сові. І, 325); Здравствоуитє 
о господи, амин (Сучава, 1480—1484 ВЕ> II, 370); па(к) 
кто се покоуси(т) пороушити... нашєго дааиЇА... да има(т) 

оучастїє и сь онемьі їоудєиє, єжь вьзьпиша на га ха, 
крь(в) єго на ни(х) и на чєдА(х) и(х) (Ясси, 1500 Сові.3.231); 
господь богь (73) господь бог: Тьіе вси села... 

маеть держати... Климентьій, владика Луцкий... а за нась 
и чада наша Господа Бога молити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 3); а кто пороуш<ить та)ковьі да єсть проклєть о(т) 

га ба (б. м. и., 1400 Сові. І, 37); а по нашомь животе... 

кого господь бь избЕрєть бити щоби имь нєпороушили 
нашєго дані А (Сучава, 1428 Сові. 1,202); па(к) кто се по- 

коуси(т) пороушити... нашєго даанїА и потвьрж(д)єнЇА та- 

ковїи да єсть проклА(т) о(т) га ба (Ясси, 1500 Сові. 3. 231). 

ФОРМИ: наз. одн. господь, гь (1428 Сові. І, 202; поч. 

XV ст. ОБРН 141; 1467 ВО І, 119); род. одн. господа, га, 
га (1368 Р 15; 1400 Сові. 1,37; 1407 Со5*. І, 57; 1429ОІД«Ау> 
455; 1431 Сові. І, 325; 1438 ОІД«А» 472; 1452 Сові. II, 
462; 1460 ОІД«А» 515; 1479 ВО І, 222; 1492 ВО І, 511; 

1500 Сові. 3. 231 і т. ін.); знах. одн. господа, га, га (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1454 Сові. II, 502; 1455 Сові. II, 531; 
1458 Вй І, 9; 1488 ВО І, 349; ДГСВМЩ; 1489 ВО І, 378; 
1492 ВО І, 511; 1499 ВО II, 149; 1500 Сові. 3. 231 і т. ін.); 
кл. ф. господи, г(с)ди, г(с)и 3 (бл. 1350 Р 8; 1376 Р 22; 
1480—1484 ВИ II, 370); осподи 1 (XIV—XV ст. ОБРН 
112); о гь 1 (1448 Сові. II, 738). 

*ГОСПОДЬНЬ прикм. (8) господній, божий (7): на крЕ- 
пость сєму нашєму листу нашю пєчАть привЕсили єсмь... 

вь день свАтго богоАвлвньА кр(с)шчьньА г(с)ьнА (Сучава, 
1395 Со5/. II, 612); Во имА г(д)нє аминь (Житомир, 1433 
Р 126); таиная вечера гдна омочивий со мною вь соль руку 
той мя предасть (Краків, 1478 ОБРН 130); 
рожество господьне (1) див. РОЖДЄСТВО. 
ФОРМИ: наз. одн. с. господнє (1446 Сові. II, 251; 1454 

Сові. II, 516); род. одн. с. г(с)ьнА (1395 Сові. II, 612, 613); 
знах. одн. с. го(с)днє, г(д)нє (1395 Сові. II, 613; 1433 Р 

126); місц. одн. с. по гни (1411 Сові. II, 638); наз. одн. ж. 
гдна (1478 ОБРН 130). 

*ГОСПОЖА ж. (2) (форма звертання або називання 
дружини володаря чи представниці панівного класу) пані: 
вєлєбнои г(с)жи Адвизе королици польскои... голдовали 
єсмо вЕрно и право не изрушєною вЕрностью (Краків, 
1388 Р 40—41); а приказал єсми кь спожи (і) и матцє моєй 
и кь брати моєй, аби их м<и>л<о>сть... , свои пєчати при- 
вєсилн к сєму моємоу листу (б. м. н., 1470 АЗ І, 67). 
ФОРМИ: дав. одн. г(с)жи 1 (1388 Р 40); ! спожи 1 (1470 

АЗ І, 67). 
Див. ще ГОСПОЖДА. 
ГОСПОЖДА ж. (13) (цсл. госпожда) (форма звертання 

або називання дружини володаря чи представниці панівного 
класу) пані: ми алєксандрь воєвода... чиньїмь знаменито... 
понєжє блгопроизволи г(с)воми и сьтворн(х) вь задшїє 
стопочившїимь родитєлємь моимь и за здравїє и задшїє 
г(с)воуми, и гж(д)и г(с)вами марени, и детєи г(с)вами и да- 
до(х) монастироу о(т) нЕмца... две сєле на оусти НЕмца 
(Сучава, 1427 450); ми пєтрь воєвода... знаменито 
чини(м)... ожє... оучииили єсми вь за дшиє стопочивши(х) 
родитєлєи наши(х), алєксандра воєводи, и матєри нашєи, 
госпожди марїи, и дали єсми нашємоу монастирю о(т) 
поланьі... на вьсАкои лето, по шести бочо(к) вина (Поля- 



! госпоспожди — 257 — ГОТКЬ 

на, 1448 Созі. II, 365); пакь оу то(м) оучинили єсмьі вь 
за Дшїє стопочивши(х) прє(д)ко(в), дедо(в) и родитєлєи 
наши(х), и за наше здравїє и сп(с)єнїє и заздравїєи сп(с)є- 

нїє г(с)пж(д)н нашєи, мрїи (Ясси, 1500 Созі. 5- 230), 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. ись радою отьца... и маткьі 

моєи марень госпожда 1 (1448 Соз^. II, 305); стоАль подли 
моєи маткьі ... марень госпожда 1 (1448 Созі. II, 305); 
род. одн. госпожди 5 (1448 Со8і. II, 365; 1492 ВО І, 510; 
1497 ВО II, 100; 1499 ВО II, 147, 162); госпождє 1 (1491 
Вй І, 452); ! госпоспожди І (1446 485); гж(д)н, 
г(с)ж(д)и, г(с)пж(д)и 3 (1427 £>/Р«А» 450; 1490 ДГСХМ; 
1500 Сові. 5. 230); дав. одн. госпожди 1 (1470 Ви І, 148). 
Див. ще *ГОСПОЖА. 
1 ГОСПОСПОЖДИ (ГОСПОЖДИ) див. ГОСПОЖДА. 
ГОСТИЛЄЩИ, ГОСТИЛЄЩЇИ мн. (7) (назва села у Мол¬ 

давському князівстві): Тем мн... дали и потврьдили єсми 
ємоу... села на йме Гостилєщи... и Брьзотєщи на Бьістрици 
(Сучава, 1459 ВО 1, 35); мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ожє... дали и потврьдили єсми им оу нашєи 
зємли оу молдавскои... єдно село на йме Гостилєщїи на 
Чорном потоне (Сучава, 1488 Вй І, 323). 
ФОРМИ: наз. Гостилєщи 1 (1459 ДО І, 35); Гостилєщїи 

1 (1488 ВО 1, 323); род. Гостилєщ, Гостилєщь 3 (1488 ДО 
І, 354, 356); Гостилєщи І (1488 ДО І, 356); род. молд. 
Гостилєщилорь 1 (1488 ВО І, 356); знах. Гостилєщ (1488 
ВО І, 323). 
ГОСТИЛЬ, ГОСТИЛО ч. (10) (особова назва): мьі пєтрь 

воєвода... чини(м) знаменито... ожє пр'іидє прЕ(д) нами 
ипрЕ(д) нашими боярьі го(с>тило (в ориг. готило.— Прим, 
вид.) и тьгали на калоугєри о(т) нємца за єдно село (Су¬ 
чава, 1455 Сові. II, 561); А також єсми дали и потврьдили 
слоузЕ нашємоу Дашкоу и сестри єго Мали... дроугоє 
село иа имЕ Боудєїдїи... що коупил тоє село отець их Го¬ 
стиль (Сучава, 1488 ДО І, 323). 
ФОРМИ: наз. одн. Гостиль 2 (1459 ДО І, 35; 1488 ВО 

I, 323); гостило 2 (1455 Созі. II, 561); ! готило 1 (1455 
Созі. II, 561); зам. род. Дашко, сьін'ь Гостиль (1488 ДО 
II, 247); род. одн. Гостила (1488 ЄО І, 323, 354, 
355). 

* ГОСТИЛА СА ж. (1) (назва річки у Молдавському кня¬ 
зівстві): А хотарь той половина село от Гостилєщ почєнши 
от лиса... Гостилесою долоув до Чорном потокоу (Сучава, 
1488 ВО І, 356). 
ФОРМИ: ор. одн. ГостилЕсою (1488 ВО І, 356). 
*ГОСТИНЄЦЬ ч. (14) битий шлях (7): у того гостьіица 

кгрунгь Теременский по левой руце, а по правой Подду- 
бецький (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); дала єсми ему... 
именє... ограничоноє почонши посеред Мухотолок рєкою 
Лютицєю до мосту и великому гостинцу (Ровно, 1488 
Л5 І, 242); 

гостинець Вєшєньскьій (1) (назва битого 
шляху у Львівській землі): мьі вєликьіи кнАзь Швитрикаило 
олькирьдовичь чинимь... знаменито... ижь... дали єсмо 
и записали зємьлю црьковьноую... по ланьї а по гостинець 
по Вєшєньскьій по старий (Городок, 1443 Р 144—145); 
гостинець Вининцкии(І) (назва битого шляху 
в Подільській землі): одьтоль уверхь ричкн Дидовки до 
гостинця Винницкаго (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); гос¬ 
тинець Колковьский (1) (назва битого шляху 

.у Волинській землі): а покинувьши гостинець Колковьский, 
взяти вь лево... на западь летний, по левой руце Теремен¬ 
ский (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); г о с т и н ь ц ь 
кольбаєвьскьіи (1) (назва битого шляху в Пере¬ 
мишльській землі): А се А король казимирь... даль єсмь 
и землю рольную и сь сьножатьми... о(т) брєховича дубья... 
по гостиньць по кольбаєйьскьш (Казимир, п. 1349 Р 3); 
гостинець Л у ц к и й — полеский (1) (назва 
битого шляху у Волинській землі): а едучи дорогою зь пол¬ 
адили иа западь зимньїй на гостинець Луїікий.— полеский... 

по левой стороне Теременское (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 2); гостинець Ольїшский (1) (назва би¬ 
того шляху у Волинській землі): а покинувьши гостинець 
Ольїшский вь право... поехати гостинцомь, которьш идеть 
до Колковь ку полуносчьі (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /У1, 2); 
перероскии гостинець (1) див. *ПЕРЕРОС- 
кии1. 
ФОРМИ: род. одн. гостинця 1 (1322 АрхЮЗР 1/У 1, 2); 

гостьінца 1 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); гостьінця 1 (1430 
ГВКЛ 8); дав. сдн. гостинцу (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1488 
А5 І, 242); знах. одн. гостинець 3 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 
2); гостинець 1 (1443 Р 145); гостиньць 1 (п. 1349 РЗ); ор. 
одн. гостиицемь 1 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); гостинцем 1 
(1430 ГВКЛ 8); гостинцомь 2 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2; 
1488 А$ І, 242). 

* гостинець див. * ГОСТИНЕЦЬ. 
* ГОСТИНЬЦЬ див. * ГОСТИНЕЦЬ. 
ГОСТСКИЙ, ГОСТЬСКИЙ, ГОСКИЙ ч. (7) (особова 

назва): А которьіе три лезива Виленской зсмли держали 
пань Сенько Гостскїй, а пань Андрей Чапличь... тьіе три 
лезива вечно и на вЕки продали пану Петрашку Ланевичу 
Мьілскому (Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 17); А при томь бьіла 
дочка моА ки<А>г<и)нА МарА СємєноваА РовєнскаА, а пан 
Богдан Гостский Сєнкович хлючникь луцкий (Ровно, 1488 
АЗ І, 242); Бил нам чолом пан Богдан Сєнкович Гостский 
и просил нась, абьіхмо ему дозволили торгь мети вьіймени 
его в Гощьі (Вільна, 1495 А.ЛРГ 55). 
ФОРМИ: наз. одн. Гостский, Гостскій, Гостьский 6 

(1445 АкЮЗР І, 17; 1483 АЗ 1, 82; 1487 АЗ І, 85, 86; 1488 
АЗ І, 242; 1495 АЛРГ 55); Гоский І (1494 АЗ І, 102). 

*ГОСТЬІНЄЦЬ див. * ГОСТИНЕЦЬ. 
*ГОСТЬІНЄЦЬ див. * ГОСТИНЕЦЬ. 
ГОСТЬ ч. (7) 1. купець, найчастіше іноземний (6): а сє 

зємлАнє пань ходько бьібельскии кадольфовичь друздь... 
пань воить пєрємьішльскии каньтурь из угорь гость пань 
гутарьть (Перемишль, 1359 Р 10); а по старьімь дорогамь 
гостємь поити куда хочєть (б. м. н., 1366 Р 14); №тіз1;пі- 
ко\уе і 5іагсо\Уе іусЬ шоіозїеу \у паз, гапіихзіа пергуіаіеіі 
пазхиіи гетііи ізкагаїі а іезгсге козіі, згіо іск сіеггут 
и гіетіі, згіо іезто беггаїі ргу сіизгу ^зе іезто па пісИ 
^убаїі (Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 141); А которьш 
бьі гости хотели мьіто нашо обьежьдчати новьіми дорогами, 
минаючьі мьіто нашо, и тьі бьі ихь оть того устегаль, нехай 
бьі ездили старьіми дорогами и мьіто нашо платили по ста¬ 
рому (Краків, 1487 РИБ 226—227). 

2. гість (1): Тег габпоко боти... пе скосхет козіет 
теіі (Луцьк, 1388 1РБ 106). 
ФОРМИ: наз. одн. гость (1359 Р 10); род. одн. гостА 

(1366 Р 14); ор. одн. Ьозіет (1388 2.РБ 106); наз. мн. гости, 
ііозїі (1433 ЗНТШ БХХУІ, 141; 1487 РИБ 226); дав. мн. 
гостємь (1366 Р 14; 1392—1393 РФВ 170), 

ГОСТЬСКИЙ див. ГОСТСКИЙ. 
Н081ШАК ч. (3) (титул верховних правителів) воло¬ 

дар, велитель, государ: Рго іо Ьозибаг пазх ^еІІкіу кпіая 
Аіехапбг шзкахаї к Тиюіеу Міїозїі, аЬу іезі кЛеко МіІоДі 
иБлгегсШ (!) зіа і харізаі зіа, і тієї Ьу к Леко Мііозіі ргуіахії 
тесгпиіи і ІиЬош (Вільна, 1494 ВО II, 388). 
ФОРМИ: наз. одн. козибаг (1494 ВИ II, 388, 389). 
Див, ще ГОСПОДАРЬ 1 
*Н051ШАК5Т\У0 с. (1) держава: А кгапіса пазгоши 

козибагзі^и \^е1ікоти кпіахзіті з ішоіеіи хетіеіи аЬу 
Ьуїз ро баитоти (Вільна, !494 ВО II, 389). 
ФОРМИ: дав. одн. козибагзіжи (1494 ВО II, 389). 
Див. ще * ГОСПОДАРСТВО 1. 
! ГОТИЛО див. ГОСТИЛЬ. 
ГОТКЬ, ГОТКЬ ч. (17) (особова назва): А на то єст ве¬ 

лика марториа... пан Фєте Готкь... пань Боде спатарь 
(Ясси, 1469 ВО І, 138—139); А на то єсть внра... боАрь 
наших... в. п. Влаикоула прькалаба орхєиского...- в, п. 
Фєте Готкь (Сучава, 1484 ВО І, 286). 
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ФОРМИ: наз. одн. Готкь, Готкь 4 (1469 ВО І, 139; 1470 
ВО І, 151, 153, 156); зам. род. в. п. Фєтє Готкь 16 (1469 
ВО І, 134; 1481 ВО І, 249, 259; 1482 ВЛ І, 262, 264; 1483 
ВЛ ї, 268, 270, 272; 1484 ВЛ І, 277, 279, 283, 286); род. одн. 
Готка (1482 ВО І, 260). 

♦ГОТОВЄЦЬ ч. (4) (назва річки у Молдавському князів¬ 
стві): да осади(т) соби село... ставь и мли(н) на готовцЕ 
(Сучава, 1432 ДГВІН)\ а хотарь тАмь сєломь да є(ст) 
о(т) вєликьш друмь що о(т) готовца ходить право надАль 
гдє роубБжїє на дрьвА (Сучава, 1446 ПГСПМіР). 
ФОРМИ: род. одн. готовца 1 (1446 ПГСПМР); готовцА 

1 (1446 ПГСПМР); місц. одн. на готовци 1 (1432 ДГВІН)\ 
на готовц-Ь 1 (1432 ДГВІН). 

♦ГОТОВИЗНА ж. (4) (стп. £оіо\тпа) готівка: Оустав- 
лАємь колї которая панна замоу(ж) поидеть вено пенєзь- 

ноє оу готовизнє што(ж) боудЕть дано прє(д) приєтєльми 
на томь имєєть досьіть (XV ст. ВС ЗІ зв.); а мають намь 
вь кажьдьі(и) годь давати готови(з)ною вндє(р)жавшьі 
по(л) года шєстьдєсАть копь шьіроки(х) грошє(и) (Петрків, 
1489 АМВ)\ а маеть нам в каждьій годь вси тьш грощи го- 
товизною давати (Вільна, 1498 АЛРГ 83). 
ФОРМИ: ор. одн. готови(з)ною (1489 АМВ; 1498 АЛРГ 

82, 83); місц. одн. оу готовнзнє (XV ст. ВС 31 зв.). 
Лив. иіе ГОТОВЬ 3. 
♦ГОТОВИЙ див. ГОТОВЬ. 
♦ГОТОВИТИ СЯ дієсл. недок. (1) готовитися, готуватися: 

вси королеве и вси хрєстияньскии господареве, колько ихь 
суть, и всєє сторони западоу и италєйскихь стронь, єдна¬ 
ють ся и готовять ся и хотєли би напротивь погань (б. м. н., 
1498 ВО II, 410). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. готовять ся (1498 ВО II, 410). 
♦готовцїи мн. (1) (назва села у Бессарабській землі): 

ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... оже прїдоша прАд 
нами... слоуги наши ... и продали свою правою отниноу... 
єдно селище оу Ботнєх Лєвкоцїи (!) на Готовцїи (Сучава, 
1483 ВО І, 269). 
ФОРМИ: знах. Готовцїи (1483 ВО І, 269). 
ГОТОВЬ прикм, (41) 1. (у предикативній функції) 

(який підготувався до чого-небудь) готовий (6): ажє будєть 
ва(м) надобЕ помочь на кого на ворога вашєго Азь самь 
єсмь готовь за того тобь на помочь всєю моєю силою 
(б. м. н., 1392—1393 РФВ 171); о зємлАнє(х) к ва(л)цє яв- 
иои имаю(т) бити готовьі (XV ст. ВС 34 зв.); наяснєишїи 
па(н) на(ш) кро(л) єго мл(с)ть... имає(т)... на(с) обнслати 
дєсАтми нєдилАми пєрє(д) тьі(м), абьіхо(м) знали и готови 
били на то(т) дє(н) и на имєнитоє мистцє (Серет, 1453 Сові. 
II, 765—766); И слухи иась... доходять ... ижє... людємь 
своимь всимь казаль готовьімь бити (б. м. и., 1498 ВО 
II, 414). 

2. (доведений до повного порядку) готовий (1): а хтоби 
мєл того именА под кн(є>гинєю искати... ино кн(є>г(и>ни 
єє милости нєнадобє ничого с тими мовити, нижли я маю 
зо всими тими о отчизнє своєй мовити и оправовати єи, 
кн<є)г<и)ни єє милости толко готового смотрєти (Луцьк, 
1494 А5 І, 101). 

3. (тільки у множині) (у знач, іменника або у сполуч. 
в назвою ерошових одиниць) готівка, готові гроші (3): и 
да(л) ємоу гєргє... тоє село вьі(ш)писанноє... паноу кости 
прькалабоу за єго питомьі товарь за осємь со(т) зла(т) 
готовьі(х) (Сучава, 1449 Сові. II, 385); а от тьіх коуниц 
боудєт ли намь надоби, а мьі коупим за готови. а останок 
слободно имь вивезти (Сучава, 1456 Сові. II, 791); ми Стє¬ 
фан воєвода... чиним знаменито (в орт. знамєнимто.— 
Прим. вид.)... оже прїидошА прАд нами... слоуга нашТа- 
тоул... и продал... єдно мвсто от поустини... слоузЕ на- 
шємоу Боди... за чєтири дєсАт златьі готовьі (Дольний То , 
1466 ВО І, 113); 
готовий гроши (3), гроти готовий (2) 

готівка, готові гроші: пакь ли жона моя Мар я пойдет 
замужь, нно зять мой князь Михайло Василевич и сестра 

моя княгиня Маря... отложать за вся тая именя триста 
копь гроший готових широких, а тьіе именя, што есми 
єн записал, усЕ собБ возмуть (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 28); а што бьі наложили кнзь Семень на тьія ймення... 

то бьіхмо ему имели тое усе отложити готовими грошми 
(б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/IV, 102—103); запродал есми 
имєвє своє на имА Торокановь... гн<А)зю Михайлу... во 
осми дєсАт копах готових грошей широкой личбьі чєской 
манєтьі (Острог, 1488 АЗ І, 88); готовий пиивзи 
(26) готові гроші, готівка: Я пань дЕтрн(х) изь бучА(ч)... 
визнаваємь... како пришє(д) андрЕІко сьінь гриньковь 
прє(д) на(с)... єсть прє(д)ль (!) село гринковцЕ пану Анушєви 
кирьдвєви за соро(к) ко(п) готовьі(х) пЕнАзеи (Кам’янець, 
1420 ПГАГ); и ст(р)авьі имь слюбуємь дати ихь конємь 
а у польїньїє щкодь готовими пинАзми заплатити имамьі 
(Сучава, 1433—1443 АРМ); прото прїказоуємь абьі зєм- 
лАнинь на(ш) нє игра(л) изь жа(д)ни(м) такьі(м) чюжо- 
зємьцо(м) косто(к) алюбо костарємь анї жа(д)ньі(и) за¬ 
клади ани на пороукьі вьішавши (!) готсвьі(и) пєнАзи 
(XV ст. ВС 27 зв.); И оутокмившє и заплативше господ- 
ство ми оусє сь готовими пинбзми, єлико ВЬІШЄ пишємь 
(Сучава, 1488 ВО І, 355). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. готовь, гото(в) (1392—1393 РФВ 

171; XV ст. ВС 34 зв.); род. одн. с. готового (1494 АЗ І, 
101); наз. мн. готовьі 2 (XV ст. ВС 34 зв.; 1466 ВО І, 113); 
готови 1 (1453 Сові. II, 675); ! готовь 1 (XV ст. ВС 8 зв.); 
род. мн. готових, готови(х) (1420 ПГАГ; XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 28; 1449 Сові. II, 385; 1481 АЗ І, 77; 1488 АЗ І, 88); 
дав. мн. готовимь (1498 ВО II, 414); знах. мн. готови 1 
(1456 Сові. II, 791); готови(и) 1 (XV ст. ВС 27 зв.); готовій 

І (1463 ВО І, 74); готових 1 (1460 ВО II, 276); ор. мн. го¬ 

товими 13 (1460 ВО II, 275; 1463 ВО І, 74; 1470 ВО І, 
150; 1476 ВО І, 208; 1478 ВО І, 219; 1479 ВО І, 223; 1481 
ВО І, 248; 1482 ВО І, 262; 1488 ВО І, 355 і т. ін.); гото¬ 
вими 6 (1433—1443 АРМ; 1456 Сові. II, 791; 1467 Сові. 3. 
69; 1471 ДГСМПБ; 1473 АрхЮЗР 8/IV, 103; 1479 Сові. 8. 
98); готовий 2 (1472 ВО І, 169; 1483 Сові. 3. 121); готови2 
(1470 ВО І, 150; 1481 ВО І, 249). 
Див. ще ♦ГОТОБйЗКА. 
♦ГОТОВЬІИ див. ГОТОВЬ. 
ГОТОВІЙ присл. в. ст. (1) охочіше, радше: а такЕ жь 

того исного стєцка воєводу хотАчи особною мл(с)тью оутБ* 
шити абьі намь потомь тьімь готовеи и вБрнБи служнль... 
тьш городи цєцунь а хмєловь... даєми и дали єсмьі ему на 
веки (Ланчиця, 1433 Р 125). 

ГОФМИСТРЬ ч. (1) (стч. Ноїтізїг, стп. Іюїтізігг, сен. 
Ьоуетеі$іег) (управляючий двору короля) гофмейстер: а 
при томь бьіли свЕдци пань спьітокь воєвода краковьски... 
пань ликоза воєвода пань гсфмистрь крщнь (Краків, 1394 
Р 54). 
ФОРМИ: наз. одн. гофмистрь (1394 Р 54). 
♦ГОЧМАНЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а пань косте логсфє(т) даль ванчи и или за и(х) 
очиноу половина гочмьнєщи (Сучава, 1442 Сові. II, 87). 
ФОРМИ: род. гочмьнєщи (1442 Сові. II, 87); знах. гоч- 

манєщи (1442 Сові. II, 88). 
♦ГОЧМАНЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князів- 

стві): темь мьі видевшє и(х) правоую и вЕрноую слоужбоу 
до на(с)... дали єсмьі имь... загорЕньї вьішє гочмана (Су¬ 
чава, 1429 Сові* І, 269). 
ФОРМИ: род. одн. гочмана (1429 Сові. І, 269). 
♦ГОЧМЬНЄЩИ див. * ГОЧМАНЄЩИ. 
♦ГОЩА ж. (2) (назва містечка у Волинській землі) Гоща: 

Бил нам чолом пан Богдан Сенкович Гостский и просил 
иась, абьіхмо ему дозволили торгь мети внймєни єго в 
Гощьі (Вільна, 1495 АЛРГ 55). 
ФОРМИ: місц. одн. в Готи (1495 АЛРГ 55). 
ГОАН, гоян, ГОЯНЬ, ГОАНЬ, ГОАНЬ ч. (70) (осо¬ 

бова назва, пор* Негоє): а на то є(ст)... ввра пана гоАна 
комиса (Сучава, 1448 Сові. II, 324); А при том марторїа 
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сам господства ми... Стефан воєвода, и наши боярє: пан 
Влаикоул, пан ГоАн двориик (Ясси, 1459 Вй І, 32); А на 
то ест... в. п- Гояна паркалаба кєлиискаго (Дольний Торг, 
1470 БО II, 310). 
ФОРМИ: наз. одн. ГоАн, Гоянь, Гоян, ГоАнь, ГоАнь, 

ГоА(н) 19(1456 ЗСФ; 1459 Вй І, 32; 1462 ВИ І, 54; 1464 
ВВ І, 84; 1466 ВО І, 113, 115; 1467 Вй І, 123; Со5^. 5. 
69; 1469 ВВ І, 138; 1470 БО І, 141, 156 і т. ін.); зали род. 
вбра пана гоАнь 1 (1448 Со5^. II, 353); род. одн. Гояна, 
гоАиа, гояиа, гоА(и) 49 (1448 0$/. II, 324; 1452 Сові. II, 
426; 1457 БО І, 4; 1459 БО І, 28; 1462 ВО І, 62; 1464 БО 
І, 86; 1467 ВЛ І, 117; 1468 ВЛ І, 126; 1470 ВЛ II, 310; 
£)//?«А» 522 і т. ін.); гоАноу 1 (1460 £)//?« А» 515). 
Див. ще ГОЄ. 
ГРАБ ч. (3) граб: тамь же есмо подле рики Згару конець 

(1) усьіпатьі велильї и на граби грань вьітесатьі (Новосели¬ 
ця, І430 ГВКЛ 7); а хотарь... на копаноую могилоу о(т)то- 
лб... на єди(н) хра(б) знамєна(н) (Сучава, 1490 ДГСХМ); 
а хотар томоу село... проств кь дроугомоу лисоу, на край 
лиса граб (Сучава, 1492 Сові. 5. 162). 
ФОРМИ: наз. одн. граб (1492 Сові. 3. 162); знах. одн. 

хра(б) (1490 ДГСХМ); місц. одн. на граби (1430 ГВКЛ 7). 
ГРАБИТИ дієсл. недок. (4) (кого) накладати секвестр 

(на що), описувати майно (чиє): що бьі наши рБ(д)ци дила 
не имали судити и(х) ло(д) (зіс.— Прим, вид.), а ни грабити 
и(х) (Сучава, 1447 Сові. II, 288); а которьш бЖдєть соудомь 
осоужєнь а любо виновать и зна(и)дє(н) абьі такьі(х) нє 
граблєно (XV ст. ВС 17); а тако(ж) соу(д)ци о(т) со(ч)ви, 
или дворници... що би нє смбли ба(н)товати ти(х) лю- 
(ди)... ани граби(т) (Сучава, 1456 ГПХМ). 
ФОРМИ: інф. грабити 2 (1447 Сові. II, 288; 1448 £>/#«А» 

491); граби(т) 1 (1456 ГПХМ); баж.-ум. сп. пас.З ос. одн. с. 
аби... граблеио (XV ст. ВС 17). 
Див. ще *ПОГРАБИТИ. 
ГРАБОВЄЦЄКИ див. ГРАБОВЄЦЬКИИ. 
ГРАБОВЄЦКИИ див. ГРАБОВЄЦЬКИИ. 
ГРАБОВЄЦКЬІИ див. ГРАБОВЄЦЬКИИ- 
*ГРАБОВЄЦЬ ч, (1) (назва села у Галицькій землі) 

Грабовець: А па(н) птрь влодковичь... свбдчю... ажє ми- 
ха(л) грабовєцкии а па(н) птрашь пиликовичь просили 
кролА о границю промєжи грабовцА а тисмАнча(н)ь (Га¬ 
лич, 1404 Р 67—68). 

, ФОРМИ: род. одн. грабовцА (1404 Р 68). 
ГРАБОВЄЦЬКИИ, ГРАБОВЄЦКИИ, ГРАБОВЄЦКЬІИ, 

ГРАБОВЄЦЄКИ, ГРАБОВЬЦКИИ ч. (5) (особова назва): 
а ти доконали и осоудили па(н) хр(с)чєнь мартиновскьі... 
па(н) мнхалко грабовєцкьш (Галич, 1401 Р 66); а тому 
свбдьци пань миколаи спичникь... пань михаило грабо- 
вєцькии (Галич, 1424 Р 106). 
ФОРМИ: наз. одн. грабовєцкии, грабовьцкии, грабовєць- 

кни 3 (1404 Р 68; 1409 Р 74; 1424 Р 106); грабовєцкьж 1 
(1401 Р 66); грабовєцєки 1 (1418 Р 89). 

*ГРАБОВО с. (3) (назва місцевості у Молдавському князів¬ 
стві): тцмь мьі видбвшє єго правоую и вБрноую слоужбоу 
до на(с)... дали єсмьі ємоу и жєнб єго насти... єдно село 
иа грабовьі(х) (Сучава, 1427 Сові. І, 196); тбмь мьі видбвши 

єго правою и вБрною слоужбою до на(с)... дали єсми 
ємоу... оу грабови село гдє ста(н) снди(т) (Сучава, 1437 
Сові. І, 541). 
ФОРМИ: род. одн. грабо(в) (1437 Сові. 1, 541); місц. одн. 

оу грабови (1437 Сові. І. 541); місц. мн. на грабовьі(х) 
(1427 Сові. 1, 196). 
ГРАБОВЦИ 1 мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі стєфань воєво(д)... чииимь знаменито... ожє... 
даємь и потврьждаємь... тому прБ(д)рє(ч)ниому монасти¬ 
рю... села... иа проутв иа имА грабовци и чюлєнєщи и бє- 
рєсци (Сучава, 1443 ДГСПМН). 
ФОРМИ: наз. грабовци (1443 ДГСПМН). 
ГРАБОВЦИ 2 мн. (1) (назва людей за місцем проживан¬ 

ня): тбмь мьі видбвши єго правою и вБрною слоужбою до 
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на(с)... дали єсми ємоу... єщє село оу иижнїи моятини гдє 
никита и село гдє гцабовии сидА(т1 ('Сучава. 1437 Сові. 
I, 541). 
ФОРМИ: наз. грабовци (1437 Сові. І, 541). 
ГРАБОВЬЦКИИ див. ГРАБОВЄЦЬКИИ. 
* ГРАДА а к. (2) (особова назва, молдслов. градь і Градо- 

мирь): дал(а) Град(а) и своими оуноукьі сєстр(и своєи 
Ч)єрни от вислоужєнїє отца их село на Чорном потоці 
(Сучава, 1461 ВО І, 45). 
ФОРМИ: наз. одн. Град(а), <Гра)да (1461 ВИ І, 45). 
* ГРАДИНА ж. (1) (болг., серб, градина) сад, город: 

и тако(ж) дали єсми єму макариєвоу кєлию, що є(ст) по¬ 

ниже нємєцкого монастир®, да боудє(т) ємоу и єго гради¬ 

ною и сь вьсбм'ь намБСТиємь (Дольний Торг, 1443 Сові. 
II, 185). 
ФОРМИ: ор. одн. градиною (1443 Сові. II, 185). 
*ГРАДИНЬ прикм. (Г) О Градино селище (1) 

(назва селища у Молдавському князівстві): И мьі видБвши 
єго правовБрноую слоужбоу до нас... дали єсми ємоу оу 
нашєи зємли... селище Гал<ино) и Градино сєлищє (Бол¬ 
гари, 1441 ОБ Ас 34—35). 
ФОРМИ: знах. одн. с. Градино (1441 Б В Ас 35). 
Пор. * ГРАДА. 
* ГРАДИЩА ж. (І)Окр'ьница Градищєи див. 

КРЬНИЦА. 
ФОРМИ: род. одн. молд. Градищєєн (1487 ВИ І, 516). 
*ГРАДИЩЄ с. (2) пагорок: А хотарь Бьлощєщим... до 

серед добровоу... та от толб дилом долоу на коулми вишнїи 
градищи... та потокою долоу до коулми нижнїю градищи 
(Сучава, 1475 ВИ І, 206). 
ФОРМИ: род. мн. градищи (1475 ВИ І, 206). 
*ГРАДЬ ч. (9) (цсл. градь) 1. (укріплене місце з оборон¬ 

ними спорудами) город, замок (3): а мито имаю(т) дати 

о(т) тару по Д гроши, яко(ж) бьіло староє право, дано 
и(м) о(т) наши(х) прє(д)ковє, и щтобьі и(м) доброволно 
и слобо(д)но ходити по всєи зємли г(с)вами, и по градо(м) 
и по трьго(м) (Васлуй, 1452 Сові. II, 759); а мьіто нигдє 
да нє имаю(т) платити ни по трьго(м) ни по сєло(м) ии... 
на дунавБ... ни на градо(в) о(т) портоу (Сучава, 1470 
£>//?« А» 523). 

2, (великий населений пункт, перев. на Магдебурзь¬ 
кому праві) місто (6): сє язь сомирєньїн єп(с)пь олк(с)би 

бго(м) спсаємаго великого града лоу(ц)ка застали єсмо 

оу стго спса на красно(м) д икоиьі кованьі(х) (б. м. н., 

бл. 1429 Р 114); А пса(н) в граде житомири (Житомир, 1433 
Р 127); иного соу(д)ца да нє имаєть развБ г(сд)воми и кь 
нашємоу градоу кь сочавБ (Сучава, 1437 Сові. І, 520); 
а (з)нати и(м) тимь а(р)хима(н)дрито(м)... нашєго патрї- 
а(р)шєского благословенЇА а вєлики(х) Господарєй Свои(х) 
владБющи(х) вєлики(м) княжєнїє(м) роускимь и кїєво(м) 
бгоспасаємьімь градо(м) онь жє нарєчєтсА мати Градово(м) 
роускїє зємли, а нє инако (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: род. одн. града (бл. 1429 Р 114); дав. одн. 

градоу (1437 Сові. І, 520); ор. одн. градо(м) (1481 ГПМ); 
місц. одн. в граде (1433 Р 127); род. мн. зам. місц. на ду- 

навБ... ни на градо(в) о(т) портоу (1470 ОІР«А» 523); 
дав.мн. градом, градо(м) 2 (1452 Сові. II, 759; 1458 ВО 
II> 261); градово(м) 1 (148І ГПМ); знах. мн. гради (1481 
ГПМ). 
Див. ще ГОРОДЬ, *ГРОДТ>. 
ГРАМА1 ч., невідм. (5) (особова назва): тот истиннїи 

нашБ вєрнїи слоуга и боярин пай Оана Грама слоужил 
нам право и вєрно (Сучава, 1458 ВО І, 18—19); а мьі та- 
кождєрє и от нас єсмо дали и потврьдили слоугам нашим 
Станоу Грама и браті А м єго... тоє прАдрєчєноє село (Су¬ 
чава, 1493 СУП 6). 

* ГРАМА2 ж. (1 )^( назва села у Молдавському князівстві): 
били дани тоти н цркви ис попи о(т) дєда нашєго о(т) 
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алєксандра воєводи почє(н)ши о(т) соучавскои волости... 

кз црко(в) оу грами ис попо(м) (Сучава, 1490 ЛС 147). 
ФОРМИ: місц. одн. оу грами (1490 ЛС 147). 
ГРАМАТИК див. ГРАМАТИКЬ. 
! ГРАМАТИКА див. ГРАМАТИКЬ. 
ГРАМАТИКУ н.7 невідм. (І) (цса. граматикь, гр. 

ратіхбЄ) писар, дяк: писа(л).,. граматику оу сочаві 
(Сучава, 1445 Сові. II, 231). 
Див. ще ГРАМАТИКЬ. 
ГРАМАТИКЬ, ГРАМАТИКЬ, ГРАМАТИК ч. (63) (цсл. 

граматикь, гр. урарратіхбЄ) писар, дяк: писа(л) михаиль 
грамати(к) (б. м. н., 1422 ДГОБ)\ мьі Стєфан воєвода... зна¬ 
менито чиним... ожє прїид<є прАд нами...)... синь Михайла 
оцєла граматика и сестри єго...(и продали свою правою от- 
нинсу...) оть оурика оан михаила оцєла граматика єдно 
селище (б. м. н., 1500 5Л 7). 
ФОРМИ: граматик?», граматик, граматикь, грамати(к) 

46 (1422 ДГОБ; 1424 Соя*. II, 956; 1429 Со$1. І, 258; 1434 
Соя*. І, 395; 1439 Соя*. II, 47; 1445Я/# «Л»483;1456 Созі. 
11,568; 1470 Л/Р«А» 523; 1493 БО II, 4; Созі. 5. 177 і т. ін.); 
! грамати(т) 1 (1434 Л/р«А» 464); ! граматика 1 (1443 Со5*. 
II, 120); род. одн. граматика (1443 Сові. II, 120; 1490 ВИ 
І, 400; 1500 ДЛ 7); дав. одн. граматику (1424 Сові. І, 162; 
1424—1425 ОВАс 20; 1425 Сові. І, 169; 1428 Сові. І, 229; 
1429 Сові. І, 267; 1434 ДГСММ; 1436 Л/Р«А» 469; Соя*. 
І, 476; 1438 Созі. II, 27). 
Див. ще ГРАМАТИКУ- 
і ГРАМАТИТ див. ГРАМАТИКЬ. 
ГРАМОТА ж. (42) (цсл. грамота, ер. мн. урярраха) 

(письмовий документ юридичного характеру) грамота (36): 
И на то єсми даль господину отцу владьще сию грамоту 
мою (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3); а вживаючи того дво¬ 
рища не надобі ни воина ни Аловиці платити... ни грамотьі 
носити (Казимир, п. 1349 Р 4); а писаль грамоту писарь 
пана старостьінь дьякь изь болєстрашичь (Перемишль, 
1359 Р 10); а дана єсть грамота оу бохури (Бохур, 1377 
Р 24); А писана грамота вь Лвові (Львів, 1378 ЗНТШ 
ІЛ, 5); а дана грамо(т) в молодечий (Молодечно, 1388 Р 
44); А хто сію грамоту мою порушить родителей моихь... 
тому судить Богь (Київ, 1398 ДГПМ); ино мьі тую грамоту 
вь книгу Дьякови нашому упьісатьі велильї (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 7); мьі стефань воєвода... чинимь знаменито... 
ожє пришли прід нами містячи илвовстїи и принесли 
грамотоу свАтопочившаго отца моєго, алєксандра, воєводьі, 
о мьітах (Сучава, 1434 Сові. II, 667); и я свою пєчат при- 
ложил на твєрдость сєє моє<є> грамотьі (Кобринь, 1454 
АЗ III, 10); 

(письмове повідомлення) лист, грамота (3): 2 Ьгатоіаті 
шазгуті МісЬаІко шазг ргуіесЬаІ к паш (Липнишкн, 1433 
ЗНТШ БХХУІ, 139); На то есмо грамоту нашу послали 
(б. м. н., 1484 РИБ 351); 
грамота о у т в є р ь ж о н а я (1), оутвєрь- 

жоная грамота (1) підтвердна грамота: да и грамо¬ 
тоу твою оутвєрьжоную на то даль, што єго дочєрьі дєрь- 
жати свой законь грєчєский и кь рьімьскому закону єє не 
нудити (б. м. н., 1499 БО II, 448); И тьі, по своєй оутвєрь- 
жоной грамотє... ему ни вь чомь не исправляєшь (б. м. н., 
1499 ДО II, 448); доконьчальная грамота 
(1) див. *ДОКОНЬЧАЛЬНЬІИ. 
ФОРМИ: наз. одн. грамота, грамо(т) (1361 А02 6; 1370 

Р 18; 1377 Р 24; 1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1388 Р 41, 44; 1391 Р 
45; 1422 Р 98); род. одн. грамотьі (п. 1349 Р 4; 1454 А5 
III, 9, 10); дав. одн. грамотє 1 (1454 Л5 III, 10); грамо(т) 
1 (1388 Р 42); знах. одн. грамоту, грамотоу (1322 АрхЮЗР 
1УУІ, 3; 1359 Р 10; 1377 Р 24; 1390 Р 176; 1398 ДГПМ; 
1429 Р 112; 1430 ГВКЛ 7; 1434 Сові. II, 667; 1484 РИБ 
351; 1499 БО її, 448 і т. ін.); ор. одн. грамотою 3 (п. 1341 
Я 2; 1429 Р 112; 1454 АЗ III, 9); ! грамою 1 (1427 Р 109); 
місц. одн. на (по) грамотє 2 (1387 СП № 12; 1499 ДО II, 

448); грамоті 1 (1352 Р 7); знах. мн. грамоти (XV ст. 
ВС 15 зв.); ор. мн. Ьгатоїаті (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139); 
місц. мн. вь грамотахь (1499 ДО II, 448). 

*ГРАМОТНЬ1И прикм. (1) що має силу грамоти: и тоую 
ста(в)ропигїю мн(с)тьірю пєчє(р)ско(м) с прєділами єго 
ствє(р)жаємь и (з)моцняє(м) на еічньїє часьі по(д)лоугь 
листоу и характїи (!) писмє(н)ньш грамотноє (б. м. н., 
1481 ГПМ). 
ФОРМИ: род. одн. ж. грамотноє (1481 ГПМ). 
! ГРАМОЮ (ГРАМОТОЮ) (1): а на то дворище запсали 

єсмо ему сєю нашєю грамою (!) пАтьдєсАть гривень 
подольскими полугрошки (Острог, 1427 Р 109). 
Див. ГРАМОТА. 
* ГРАН див. ГРАНЬ. 
ГРАНИЦА див.. ГРАНИЦА. 
* ГРАНИЦЯ див. ГРАНИЦА. 
ГРАНИЦА, ГРАНИЦА, ГРАН1ЦА ж. (138) (природна 

або умовна лініяУ що відмежовує одне володіння від іншого) 
границя, межа (120): я Любарть Кгедеминовичь... записаль 
есми и даль село своє Рожьісче... почонь оть Песчаиьки 
бродку, одь граници Сениковь... до Любецкого мосту 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1—2); тогдьі мьі... дали єсмо 
и потвердили єсмо... ворховичй село, щто (!) в тьіх дйдин, 
оу границях (Судомир, 1361 А 02 6); А ко млину границА 
горн смотричємь до мосту (Смотрич, 1375 Р 20); А дали 
єсми имь та села... со всіми доходи, яко извіка к тимь 
селомь у ихь границях прислушают (Львів, 1378 ЗНТШ 
ІЛ, 5); а тако влдка продаль єсть... со всіми оужитки што 
му прислуша (!) оу бьішкувьскуи граници (Перемишль, 
1391 Р 45); тамь же противь той дольїньї, в рици Згару... 
для вечистого знаку паль забьітьі казальї есмо и тую гра¬ 
ницю скончьільї (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 9); А зятю моєму 
и дочці моей... не надобе через тот обруб и границу з Ло- 
павшь у мою землю Хренницькую уступати и переходити 
николи (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/1II, 3); а Клиноватой 
ниве границу положиль есми уверхь подлй малое долиньї 
(Київ, 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); у гетіат іусЬ /оітсаг- 
коиг Ьгапусіа шпе іезі г Ьигшузігот шізіа ВегезіеузкаНо... 
2 іоіишгкї їеЬо (Тршшш, 1500 ДПЖН); 

(природна або умовна лінія, що відокремлює одну державу 
від іншої) границя, кордон (18): такжє хочю о(т)ступи(т) 
нашєму г(с)дрю... той зємли шєпин(с)кой и тьіхь городовь, 
што суть в нєи, по старую границю (Берестя, 1400 Сові,, 
II, 619); и єщє єсми дали... михаилу логофєт(у)... єдино 
місто о(т) пустини близко граници лі(д)цкои (Сучава, 
1445 Сові. II, 218—219); маєть онь сь тьіми єго посльї єхати 
чєрєзь нашо паньство до границьі московьскоє и зася 
оть границьі московьскоє тоюжь дорогою до волоскоє гра- 
ницьі (Вільна, 1498 ДЛ II, 412); нашим старо<ст)ам и врйд- 
ни(ком) граничним <...изєх)ати сі на границах (Сучава, 
1499 ДЛ II, 443). 
ФОРМИ: наз. одн. граница, граніца 4 (1475 АЗ І, 71; 

XV ст. ДС 10 зв.: 1494 ДЛ II. 389К гоаницД. Ьгапусіа З 
(1375 Р 20; 1424 Р 99; 1500 ДПЖН); Нгапісга 1 (1413 01 
48); род. одн. граници, граніци 10 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 
2; 1401 Р 65; 1440 Р 142; 1445 Сові. II, 219; 1449 Сові. II, 
746; 1453 Сові. II, 766; XV ст. ДС 38 зв.; СЯ 42; 1475 АЗ 
І, 71); граници 7 (1459 АрхЮЗР 8/П/, 18; 1498 ДЛ II, 
412); границі 2 (1411 Р 79; 1430 Р 116); дав. одн. границь) 
(1488 АЗ І, 242); знах. одн. границю, границю, граніцю 
37 (1400 Сові. II, 619; 1404 Р 68; 1413 Р 83; 1421 Р 95, 
96; 1430 ГВКЛ 9; 1440 Р 142; 1455 Сові. II, 774; 1478 А5 
I, 76; XV ст. ДС 37; 1500 ДПЖН і т. ін.); границу 8 (1464 
АЗ І, 57; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 1491 АрхЮЗР 
8/IV, 158; 1498 ДЛ II, 412; 1499 АЛРГ 94); ор. одн. грани¬ 
цею (1433 Р 125); місц. одн. иа (во, оу, по) граници (1391 
Р 45; 1401 Р 66; 1411 Сові. II, 638; 1430 Р 116; 1446 Сові. 
її, 238; 1452 Сові. II, 422; 1455 Созі. її, 540; 1456 Созі. 
II, 577; 1457 Со5*. II, 810; 1475 АЗ І, 71; 1478 АЗ І, 76); 
наз. мн. границі 1 (1433 Р 125); Нгапісгі 1 (1413 ОБ 48); 
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род. мн. границь (1413 Р 83, 84; 1421 Р 96); дав. мн. гра¬ 
ницями, границям (1492—-1493 ПВФЧ; 1499 ВО II, 424); 
знах. мн. границьі 2 (1495 ВМЗД); граньїци 1 (1430 ГВКЛ 
9); ор. мн. границями, границями 9 (1361 А02 6; 1377 Р 
24; 1378 Р 26; 1399 Р 59; 1400 Р 61; 1407 Р 72; 1414 Р 85; 
1421 Р 94); границями 7 (1408 АкЮЗР І, 6; 1409 Р 74; 
1411 Р 77; 1418 Р89; ХУст. СЯ42зв.; 1445 Р 148); Ьгапі- 
сгашу 1 (1395 ОБ 166); місц. мн. у (во, вь, о, вь, на) гра- 
ницахь, границях, граи'іца(х) 20 (1408 АкЮЗР І, 6; 1421 Р 
96; 1433 Р і24; 1445 АкЮЗР ї, 17; 1466 АЗ І, 62; 1478 
АЗ III, 17; 1489 РИБ 433; 1490 Лам1498 ГВКОО; 1499 
АЗ І, 118; ВИ II, 443 і т. ін.); у (увь) границяхі>, границях 
2 (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1451 АкЮЗР II, 106); оу границях 
1 (1361 А 02 6). 

*ГРАНИЧИТИ дієсл. недок. (1) (що) встановлювати 
границі, межі (чого): Коли мти оу двтєи оумрє(т) опвка(л)- 
нїкь н(х) не можєть двди(ч)ства прода(т) ани граничи(т) 
доколв двти прїидоуть лв(т) до розоумоу (XV ст. ВС 35). 
ФОРМИ: інф. граничи(т) (XV ст. ВС 35). 
Див. ще *ОГРАНИЧИТИ. 

*ГРАНИЧНЬІИ прикм. (4) пограничний, прикордонний 
(2): А далє(и) казаль єго мл(с)ть твоє(и) мл(с)ти повєдити 
ижь о(т)чьшє єго мл(с)ти зємля(м) граничьньшь... вели¬ 
кий КрЬІВДЬ! и втиски дєються оть твоєє мл(с)ти зємли 
(б. м. н., 1492—1493 ПВФЧ); А коли бьі сА пригодили 
которїи кривди людєм... прїатєлв нашє(го Алє>ксандра... 
нашим старо<ст>ам и врвдни(ком) граничним (обославши 
сА сь обоу сторон изєх)ати св на границях, и прав(о>... 
<ч>и(ки>ти... (бєс отволоки) (Сучава, 1499 ВИ II, 443); 
л и с т о гра н и ч н ьі н (2) див. ЛИСТІ» І. 
ФОРМИ: дав. мн. гра.чичьньїмь 1 (1492—1493 ПВФЧ); 

граничним 1 (1499 ВИ II, 443); знах. мн. ч. граиичньш, 
граиїчшли (1413 Р 83; 1421 Р 95). 
Див. ще *ПОГРАНИЧТ>НЬІИ. 
*ГРАНИЧЬНЬІИ див. *ГРАНИЧНЬІИ. 
*ГРАНИЧЯ див. ГРАНИЦА. 
ГРАНІЦА див. ГРАНИЦА. 
*ГРАНЇЧНЬІИ див. *ГРАНИЧНЬІИ. 
*ГРАНЬІЦЯ див. ГРАНИЦА. 
ГРАНЬ ж. (26) 1. (природна або умовна лінія, що відмежо¬ 

вує одне володіння від іншого) границя, межа (15): по поло¬ 
вино зь Любчемь грань, кудьі речька идегь (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР І/VI, 2); Мьі, Свьідрьігайло, Великій Князь, 
чиньїмо знаменито... ижь... покладала переди намьі льість 
господара его мьілости, Великого Князя Швьідрьігайла, 
шіорьімь пьішеть, абьісмо кривду его зь земяньї Браслав- 
скими и боярьі Хмелньїцкнмьі разсудьільї, и грани около 
маетностей его учинили (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); и то 
есми привернуль к той 1-іивс Клиноватой и грань той ниве 
положнль есми с Соеейскою землею (Київ, 1491 АрхЮЗР 
8/ІУ, 158); на первей повел нас пан Янчинский по своимь 
гранямь долиною, што от Блаженика идет подле реки 
(Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 

2. (вирізаний на дереві межовий знак) зарубина, зарубка, 
карб (11): тамь же есмо подле рики Згару копець (!) усьі- 
патьі велильї и на граби грань вьітесатьі (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 7); и я есми того половицу отехал и грань перьвую 
есми з а руба л в лубв (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/1V, 
119—120). 
ФОРМИ: наз. оди. граиь (1322 АрхЮЗР І/VI, 2); род. 

одн. грани (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1492 АЗ III, 23; 1498 
АрхЮЗР 8/IV, 119); знах. одн. грань 6 (1430 ГВКЛ 7, 8; 
1491 АрхЮЗР 8/IV, 158; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119); гран 
1 (1478 АЗ III, 17); місц. одн. вь грани (1445 АкЮЗР І, 
І7); дав. мн. гранямь, граням (1498 АрхЮЗР 8/IV, П9); 
знах. мн. грани 8 (1430 ГВКЛ 7, 8; 1498 АрхЮЗР 8/1V, 
119); кграни 1 (1478 АЗ III, 17); місц. мн. вь граніхь 
1 (!445 АкЮЗР І, 17); оу граиєх 1 (1492 АЗ Ш, 23). 
ТРАСОУЛЬ ч. (1) (особова назва, молд. грас «жирний»): 

ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє тоть истїньш 

г слоуга наш Косте Грасоуль... слоужил нам право и вврно 
(Сучава, 1487 ВИ І, 295). 
ФОРМИ: наз. одн. Грасоуль (1487 ВИ І, 295). 
ГРАШЇ И мн. (1) (назви села у Молдавському князівстві): 

тв(м) мьі видввшє єго правою и вврною слоужбою до на(с)... 
дали и потврьдили есми ємоу отнииоу єго, села, на имв... 
грашїи и моишєщи (Сучава, 1455 Сові. II, 553). 
ФОРМИ: наз. грашїи (1455 Сові. II, 553). 

_ *ГРЄБЛЯ ж. (4) гребля (3): а покоул оусхочєт кн<А)зь 
Оємєнь той гребли держати високо, тоє єсть оу єго воли 
(б. м. н., 1475 АЗ І, 71); едучи от Бовбол к Блаженику... 
по левои руце подле самой дороги тот дуб стоит, и оттоль 
через гребли конець пропаханих нив (Володимир, 1498 
АрхЮЗР 8/ІУ, 120); 
гребля балицова (1) (назва греблі у Молдав¬ 

ському князівстві): твмь мьі.... дали єсми ємоу... єдно 
мвсто о(т) поустьіни на бати нижє гребли балнцовьі (Су¬ 
чава, 1434 Г)ІК«А» 463). 
ФОРМИ: род. одн. грєбльї 1 (1434 0/А«А» 463); гребли 

1 (1475 АЗ І, 71); знах. одн. греблю (1488 АЗ І, 242); 
знах. мн. гребли (1498 АрхЮЗР 8/IV, 120). 
Див. ще *ГРОБЛА. 
*ГРЄВОУЛЬ див. *ГРЄОУЛТ>. 
*ГРЄЖАНЬСКИИ прикм. (І): Павє(л) землю дє(р)жить 

глазо(в)щиноу... грєжаньски(и) 9єдько да(л) ему на 
полоукопьи (!) онь тоє даєть (б. м. п., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. грєжаньски(и) (бл. 1471 ЛАЗ 93 з в.). 
Пор. ГРЄЖАНЬІ. 
ГРЄЖАНЬІ мн. (5) (назва села у Київській землі): Кь грє- 

жаномь присєлокь Солодьіре(в)ци а в томь сєлє дє(и) 
оди(н) слоуга а три даньники (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: наз. Грєжани (бл. 1471 ЛКЗ 93); дав. грєжа- 

номь 2 (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.); грєжоиомь 1 (бл. 1471 ЛКЗ 
93 зв.); крежаномь 1 (бл. 1471 ЛКЗ 93). 

*ГРЄЖОНЬ1 див. ГРЄЖАНЬІ. 
ГРЄКОВЄ, ГРИК0В6 мн. (10) (назва села на Буковині) 

Трекове: Твмь ми видввшьі єго правоую и вирьноую слоу- 
жбоу д<о) иас... дали и потвєрьдили єсми ємоу... села... 
на имв... гдє бил дворь Доумьі Чорьного, и повишє гдє 
били Грєковє Чорьного Доумьі (Сучава, 1462 ВИ І, 64— 
65); и дали они господствоу ми свою правою отниноу и вьі- 
коуплєнїю, єдино село на имв Грєковє на Сирєтв, подли 
Сєрєтского трьга (Сучава, 1488 ВИ І, 347); Се азь... Іо 
Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... дали и потврь- 
дилп єсми томоу свАтомоу нашємоу монастироу от Поут- 

нои... оуси црькви... на имв... 5 црьков оу Грєч (!) с по¬ 
пом (Сучава, 1490 В О І, 419). 
ФОРМИ: наз. Трикове 2 (1464 Вй І, 83, 84); Грєковє 

2 (1462 ВЛ І, 65; 1488 ВИ І, 347); род. ! Грєч (1490 ВО 
І, 419); дав. Греком (1488 ВИ І, 348); знах. Грєковє (1465 
ОБ 176; 1488 ВО І, 347, 348). 

ГРЄОУЛОВ прикм. (1): мьі Стєфань воєвода... чиним 
знаменито... ожє тот истинньїи слоуга наш пань Кандрв, 
сьінь Грєоулов, слоужиль нам право и вврно (Васлуй, 
1465 ВО І, 87—88). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Грєоулов (1465 ВО І, 88). 
Пор. ТРЄОУЛЬ. 
*ГРЄОУЛ!> ч. (2) (особова назва): а на то єсть... ввра 

пана миклв грєоула и ввра пана бьлоша чашника (Коло¬ 
мия, 1448 Сові. II, 306). 
ФОРМИ: род. одн. грєоула 1 (1448 Сові. II, 306); грєвоу- 

ла 1 (1448 Сові. II, 300). 
*ГРЄЦКЇИ див. * ГРЄЦКЬІИ. 
ГРЕЦКО див. ГРИЦКО. 
*ГРЄЦКЬ1 див. ГРЄЦКЬІИ. 
*ГРЄЦКЬІИ прикм. (4) О г р є ц к ьі и к в а с ь (4) 

гатунок грецького вина: а коли ймуть купити татарскии 
товарь, у сочавв, или шолкь, или перець... или тємьАнь, 
или грєцкьш квась, оть гривну, у сочавв, по три гроши 
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(Сучава, 1408 Сові. II, 630); А коли имоут коупити татар- 
скьш товаре или заморскьш оу Сочавв: или шолкоу, и пе¬ 
рець, и камхи... или грєцкьі кфас... а они абьі платили от 
гривноу три гроши мито (Сучава, 1460 ВО II, 273). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. грєцкн 2 (1434 Сові. II, 668; 1460 

ВО II, 273); грєцкьш 1 (1408 Сові. II, 630); грєцкїи 1 (1456 
Сові. II, 788). 

*ГРЄЧЄСКИЙ прикм. (5) <) г р є ч є с к и й законь 
(4), законі, грєчєский (І) православне віроспо¬ 
відання: а о дочєрь єго твои панове изь єго боярьі оугово- 
рмлн, какь єго дочєрьі бьіти и грєчєский законь дєрьжати; 
да и грамотоу твою оутвєрьжоную на то даль, што єго 
дочєрьі дєрьжати своє законь грєчєский, и кь рьшьскому 
закону єє нє нудити (б. м. н., 1499 ВО II, 448). 
ФОРМИ: род, одн. ч. грєчєского (1499 ВО II, 448); знах. 

одн. ч. грєчєский (1499 ВО II, 448). 
! ГРЄЧ (ГРЄКЬ) див. ГРЄКОВЄ. 
ГРИБ ч. (1) (особова назва): А сє я пан Гриб Ивєшєнє- 

вич сознаваю и записьіваю сим моим листомь каждому 
доброму кому потреб будєт того листа видєти алибо чтучи 
єго сльїшати (Острог, 1488 А5 І, 88). 
ФОРМИ: наз. одн. Гриб (1488 Л5 І, 88). 
ГРИБОВИЦА : не. (1) (назва села у Волинській землі) 

Грибовиця: Я, Война, пана Немиринь сьінь ... записую 
матце своей пане Анне Немириной: Мстишин... Грибовица 
(б. м. н., XV ст. АрхЮЗР т\, 27). 
ФОРМИ: наз. одн. Грибовица (XV ст. АрхЮЗР 27). 
*ГРИБОВИЧЬ 0}ж. (2) (назва джерела у Львівській 

землі): о(т) оустьА теплиці грибови(ч)попєрє(к) рБки св'Ьч'Ь 
и попєрє(к) полА кь чорному льсоу (Зудечів, 1413 Р 83). 
ФОРМИ: род. одн. грибови(ч) (1413 Р 83); дав. одн. гри- 

бови(ч) (1413 Р 83). 
* ГРИВЄН ЬКА ж. (1) підвісок до ікони: застали єсмо оу 

стго спса на красно(м) Д иконьї коваиьі(х) а Г иконьї з ввнь* 

ци В гривєньцє золотьі(х) (б. м. н., бл. 1429 Р 114). 
ФОРМИ: знах. де. гривєньцє (бл. 1429 Р 114). 
ГРИВНА, ГРИВЬНА ж. (168) 1. (грошова одиниця) гри¬ 

вня (159): а купиль пань пєтрашь за сорокь гривень (Пе¬ 
ремишль, 1359 Р 10); А сє А пань бєнко... св4>дчю... ижє 
пришєдь пєрєдь иась пань гєрвась и в'Ьноваль и оправиль 
своюи жєнь варвара сто гривень на своюмь сєл'Ь на толь- 
мачи (Коломия, 1398 Р 57); а на то дворище зансали єсмо 
єму еєю нацією грамою (!) пАтьдєсАть гривень подольскими 
полугрошки (Острог, 1427 Р 109); а кто би сє знашоіл) 
ловити рибоу или роубати лись оу и(х) хотарю, без и(х) 

воли, на то(м) глоба ВІ гривни (Сучава, 1456 ГПХМ)\ 
а жонь Борисовой присудили єсмо венець шляхецкій три¬ 
дцять гривень (Вільна, 1495 РИБ 621); 
гривна лАдьцкая (3) польська гривня: взАль 

оу мене клєпачь ИІ гривень, лАцкихь (б. м. н., 1386—1418 

Р 35); мьі ильАшь воєвода... записуємьсА тьімь пношАмь... 
єжь имаємь и слюбуємь имь жольдь платити на каждьш 

мьсАць по є гривень лАдьскихь на копьє (Сучава, 1433— 
1443 АРМ); гривна подол ьска я (1) поділь¬ 
ська гривня: и тую границю скончьільї, и, штобьі ее никто 
не иарушиль, заруку на Господаря его мьтлостьі чотьтриста 
гривень Подольскихь (зіс.-— Прим, вид.) заложильї (Но¬ 
воселиця, 1430 ГВКЛ 9); гривна полекая (1) 
польська гривня: заплативь имь тьш пЬнА(з) пА(т) соть 
гривень полки(х) (!)... веєи волости зал'Ьско£ дєржАниє 
В'Ьчноє ... коро(л) влодиславу... присудили єсмьі (Медика, 
1404 Р 70); гривна руская (1) (назва грошової 
одиниці в староукраїнських землях) руська гривня: а ко¬ 

ли бь дасть стану митрополитомь я за то слюбоую и хочю 

дати... моєму милому гдрю королю двв ств гривень рус- 
кнхь атридцАть кониі бєзь хитрости (Опатів, 1398 ЗЛЕІК). 

2. (одиниця ваги) гривня (1): тое еребро зваживь и ... 
важило по тре(т)и гривни еребра (б. м. н., XV ст. ВОРСР 
179); 

гривна в ї с н а я (2) вагова гривня, гривня на вагу: 
А пить могоричь оу аньдрька оу дому лисого за двв грив¬ 
ни вьснии мєду за гривну а пива за гривну (Перемишль, 
1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. гривна, гривьиа (XV ст. ВС 29 зв., 

37 зв.); род. одн. гривни 43 (1386 Р 31; 1408 Сох^. II, 632; 
1434 Сові. II, 670; 1435 Сові. II, 676; 1456 Сові. II, 788; 
XV ст. ВОРСР 179; ВС 23 зв.; 1460 ВО II, 273; П/Я«А» 
515 і т. ін.); гривни 2 (1460 ВО II, 274, 275); знах. одн. 
гривну, гривьноу 7 (1366 Р 12; 1368 Р 16; XV ст. ВС 37; 
1433—1443 АРМ); зам. род. оть сукна, оть гривну 37 (1408 
Сові, II, 630, 631, 632, 633; 1434 Сові. II, 668, 669, 670; 
1460 БО II, 273, 275, 276); наз. мн. гривни (1456 ГПХМ)\ 
род. мн. гривень, гривен, гривє(н), гривень, грівє(н) 56 
(1359 Р 10; 1366 Р 12; 1386—1418 Р 35; 1388 ЇРІ 106; 
1398 ЗЛЕІК; Р 57; 1404 Р 70; 1424 Р 106; 1427 Р 109; 
1458 ВО І, 8; 1494 РИБ 561; 1495 РИБ 621 і т. ін.); гри¬ 
вень 1 (1430 ГВКЛ 9); гривинь 1 (XV ст. ВС ЗО); ! гнївєнь 
1 (XV ст. СЯ 43); знах. мн. гривни, гривьнн, грівньї 13 
(1386—1418 Р 35; 1408 Соні. II, 631; 1434 Сові. II, 669; 
1435 Р 134; 1456 Сові. II, 789; XV ст. ВС 24, 31, 33 зв., 
34, 36 зв., 37, 39; 1460 ВО II, 274); гривни 1 (1460 ВО II, 
274); місц. мн. вь гривиахь (1494 РИБ 560); знах, де. грив¬ 
ні* (1366'Р 12; 1386—1418 Р 35). 

1 ГРИВНОУ <РАНОУ> (1): Абьі оуеїльнїкомь смєлость 
о(т)нАта оуставлАємь колі шлА(х)та шлА(х)тїча забьє(т) за 
головоу шєстьдєсА(т) гривень за жьньї (!) члонокь оутАтьіи 

трн(д)ца(т) гривень за простоую гривиоу (!) И гривень 
(XV ст ВС 24 з в.). 
Див. РАНА. 
ГРИВЬНА див. ГРИВНА. 
♦ГРИГОРЕВИЧЬ див. ГРИГОРЬЄВИЧ. 
*ГРИГОРЄВЬ прикм. (1): а сє я паиь миханло иваио- 

вичь заставиль своє село чєрєпьшє григорєву сну двдвь- 
ского осташкови (Львів, 1386 Р 31). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. григорєву (1386 Р 31). 
Пор. ГРИГОРЬ. 
ГРИГОРЄИ ч. (7) (особова назва, цсл. Григории, гр. Гр-г\- 

^брюс) Григорій: Биль намь чоломь писарь нашь... пань 
Григорей Исаевичь Громьїка, о тьімь, што перво сего дали 
есьмо ему мьстце городское... на будованье двора его вь 
мьсть Виленскомь (Люблін, 1410 АкВАК XI, 5); а па(н) 
григорєи стрєчєнови(ч) имаєть, служити с того имьнья 
копьє(м) игдь будєть на(м) потрєбно (Острог, 1437 Р 136); 
При томь бьіль марш(алокь) дворн(ьій)... пань Григорей 
Остьїковичь (Кам’янець, 1495 АЛМ 85); А при томь бьіли... 
воєвода троцкий марьшалок зємьский пан Ян Юрьєвич, 
маршалок дворньїй... пай Григорей Станкович Остиковича 
(Вільна, 1499 АЗ І, 118). 
ФОРМИ: наз. одн. григорєи, Григорей, Григорє(и) (1410 

АкВАК XI, 5; 1437 Р 136; 1489 А5 І, 89; 1495 АЛМ 
85; ВМБС; 1499 А5 І, 118); род. одн. григорья (1437 
Р 136). 
Див. ще ГРИГОРИИ, ГРИГОРЇЄ, ГРИГОРЬ. 
ГРИГОРИЄ див. ГРИГОРЇЄ. 
ГРИГОРИИ, ГРИГОРІЙ 4.^(3) (особова назва, гр. Гр^- 

7бр^о?) Григорій: Мьі кнА(з) двдь дмитриєви(ч) кнА(з) ру* 
сань плакси(ч)... григории да ива(н) нєсвизьскии ... тьш 
то листомь чинимьі знамєни(т)... како... мьі имєнємь и моча 
вши(х) зємлАньєго ... ислюбуємьі за нєго (Лучиця, 1388 Р 
38—39); фроль, лаворь... елисіш пророк, святьш григории 
чюдотворец по той стороні» все чюдотворци (Краків, XIV— 
XV ст. ОБРИ 112); При томь бьіли: во(евода) Вил(енскій) 
пань Мих(аило) Рад(ивиловичь)... мар(шалокь) двор(ньій) 
нам(нстникь) Они(кштенскій) пань Гр(игорій) Ос(тиковичь) 
(Кам’янець, 1494 АЛМ 54). 



ГРИГОРЇЄ — 263 — гринко 

ФОРМИ: наз. одн. григории, Гр(игорій) (1388 Р 38; 
XIV—XV ст. ОБРН П2; 1494 АЛМ 54). 
Див. ще ГРИГОРЄИ, ГРИГОРЇЄ, ГРИГОРЬ. 
ГРИГОРЇЄ, ГРИГОРИЄ ч., невідм. (4) (особова назва, 

цсл. Григории, гр. Гр^оріод) Григорій: На которого 
соимоу кончанїє... наоучтАвьншїи о у бозА отець кньзь 
Григориє... и також вєлєможньї панове... соуть сосланьї 
(під Хотином, 1467 ВО II, 297); мьі Стєфан воєвода... зна¬ 
менито чниимь... ожє прїидоша прЬд нами... молєбникь 
нашь кир попь Григорїє... и се вьсБми яжє о христь бра- 
тїами... и измбнили се господство мьі правоую монастир- 
екоую сугниноу (Ясси, 1500 ВО II, 173). 
Див. ще ГРИГОРЄИ, ГРИГОРИИ, ГРИГОРЬ. 
ГРИГОРІЙ див. ГРИГОРИИ. 
ГРИГОРОВЦИ ми. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): теме мьі видевшє єго правоую и вЕрноую слоуж- 
боу до на(с)... дали єсмьі ємоу... села оу нашєи зємли на 
имА хєнцовци... и григоровци (Сучава, 1431 Сові. І, 317). 
ФОРМИ: наз. григоровци (1431 Сові. І, 317). 
ГРИГОРЬ, ГРИГОРЬ, ГЛИГОРЬ, ГЛИГОР ч. (22) 

(особова назва, гр. Гртдбрю?) Григорій, Григор: о(т) мБ- 
стичове короткий павєлЕ григорь павєль писарь пань 
вахно танча алхатарь (Львів, 1368 Р 16); мьі стєфань 
воєво(д)... чиниме знаменито... ажє єсмо умолвнли ис 
прє(д)рєчєньіми пани... которьшжє сА иснимали с нами, 
оу сєрєтА, на йме, панЕ яне с чижева ... панЕ григорЕ стро¬ 
мило (Серет, 1445 Сові. II, 728—729); А на твердо (!) того 
моєго листоу просил єсми кнАзА СємЕна Богдановича (!) 
Одинцевича... а кнАзА Григор А Ивановича Багриновского, 
абьі Их Милосгь печаті! свои приложили к сємоу моємоу 
листоу (Друцьк, 1492 А5 III, 24); Наместнику вруцЕкому 
князю Грнгорю Глинескому и иньіме наместникомЕ иа- 
шимь, хто потоме будеть оте нас Вручей держати (Мереч, 
1496 АЛРГ 71); и оуставши слуга на(ш), глигорЕ, и се 
своєю жєною... и заплатили и(м) оуси тоти вишєписа(и)- 
ни(х) пинбзи (Сучава, 1500 Сові. В. 234). 
ФОРМИ: наз. одн. Григорь, григорь, григорь 6 П368 

Р 16; 1420 ПГАА; 1424 Р 104; 1445 Сові. II, 729; 1488 ВИ 
І, 354); Глигор, глигорЕ 2 (1495 ВО II, 53; 1500 Сові. 5. 
234); ск. н. Гр. 6 (1496 АЛРГ 69, 71; ВМКФС; 1497 ПКИП; 
1499 ВФ; ГОК!Р)\ род. одн. григо(р)А (1495 ВМБС)\ 
дав. одн. Глигороу, глигору 3 (1495 ВО II, 53; 1500 Сові. 3. 
234); глигорови 1 (1500 Сові. 3 . 234); григорєви 1 (1386 
Р 31); Григорю 1 (1496 АЛРГ 71); знах. одн. ГригорА 
(1492 АЗ ПІ,' 24). 
Див. ще ГРИГОРЄИ, ГРИГОРИИ, ГРИГОРЇЄ. 
ГРИГОРЬЄВИЧЬ див. ГРИГОРЬЄВИЧ. 
ГРИГОРЬ див. ГРИГОРЬ. 
ГРИГОРЬЄВИЧ, ГРИГОРЬЄВИЧЬ ч. (3) (особова 

назва): Мьі, князь АлексаиЕдро Володимеровичь дали есмо 
бояромЕ нашимЕ, Григоревичом Ивашку а брату его Петру 
на имя Тачанчу селищо (Київ, 1451 ЗНТШ XI, 10); жало- 
ва(л) намь писарь нашЕ намєстьникЕ Стоклишьски(и) 
вєдько григорЕєвичЕ на воєводича троцкого... штоже 
о(н) встоупається ве єго ловьі лю6єцекии за нємено(м) 

(Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: наз. одн. Григорьєвич 1 (1482 АЗ І, 80); гри- 

горьєвичь 1 (1499 ВФ); дав. мн. Григоревичом (1451 ЗНТШ 
XI, 10). 
НРУОКО ч. (3) (особова назва): Поручили(с) кнА(з) 

вєлико(м) скирьгаилу за гридка за констАнтинови(ч)... 
пєрвьїи поручни(к) кнА(з) мнханло евиутєви(ч) киА(з) ва- 
силни михаилови(ч) (б. м. н., бл. 1392 Р 46); Віїі пат 
сгоіот іуіе Пгусгапе, па ітіа; Нгусіко а Оапііо Зіагсгусгу 
і ргові 1 і и паз гетіі (Люблін, 1478 АрхЮЗР 4/1, 8). 
ФОРМИ: наз. одн. Нгугїко (1478 АрхЮЗР 4/1, 8); дав. одн. 

Нгусіки (1478 АрхЮЗР 4/1, 8); знах. одн. гридка (бл. 1392 
Р 46). 

*ГРИДКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Мьі кизь михаило 
олексан(д)ровичь произволи (!) єсмо боАриноу нашємоу... 

коупити дворєць ивашка гри(д)ковича (Копиль, 1456— 
1481 Р 164). 
ФОРМИ: род. одн. гри(д)ковича (1456—1481 Р 164). 
ГРИЖАТИ дієсл. недок. (1) (болг. грижа се) (за що) 

дбати, турбуватися, піклуватися (про що): и такождєрє 
варе кто боудє(т) игоумє(н) оу то(м) прАдрєчєнно(м) монас¬ 
тирю и єлико б^дє(т) братєи а они имаю(т) грижати за спа¬ 
сенне доуши господства ми (Поляна, 1448 Сові. II, 365). 
ФОРМИ: іиф. грижати (1448 Сові. її, 365). 
Див. ще * ГРИЖАТИ СА. 
* ГРИЖАТИ СА дієсл. недок. (1) (болг. грижа се) (о що) 

дбати, турбуватися (про що): а кто бо у де (т) игоумє(н) илї 
братиа оу томе монастирю и нє имоут (грижа)ти сА о спа¬ 
сеній нашємь... а йме да є(ст) с^диа 6оге (Поляна, 1448 
Сові. II, 366). 
ФОРМИ: майб. З ос. мн. имоут <грижа)ти сА (1448 

Сові. ІГ, 366). 
Див. ще ГРИЖАТИ. 
ГРИЖЛИВЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... дали 
и потвердили єсмьі им... два села на БрЕЛадь на имБ 
Мьрчєщїи и Грижливїи (Сучава, 1495 ВО II, 248—249). 
ФОРМИ: наз. Грижливїи (1495 ВО II, 249). 
Трикове див. ГРЄКОВЄ. 
*ГРИКОВИЧИ мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

а про то(ж) єи записьіваю иа свои(х) имБньє(х)... грикови- 
чє(х) три(сс)та (!) ко(п) широки(х) гро(ш)и чє(с)кои монБти 
(б. м. н., п. 1450 ПИ № 9). 
ФОРМИ: місц. иа гриковичє(х) (п. 1450 ПИ № 9). 
*НР УМАУЬ0>УУС2 ч. (1) (особова назва): і а Ребко 

Запизгко^ісг... згіо іезту кируї утіпеусо ^ патузпука 
теїпускоію рапа петігу Йгутауіо^усга... у гетіат ІусЬ 
Іо1^агко\у Ьгапусіа шпе іезі г Ьигтузігот Мізіа Вегезіеуз- 
каЬо (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: род. одн. НгутауІоіУусга (1500 ДПЖН). 
ГРИМАЛО ч. (1) (особова назва): Межи которьіми паими 

пань Миколам Гримало, вижь господар А кроль єго милости, 
особно бьіл СЕсланьї, аби оусьш сторонам била справєдли- 
восте, абьі одно смотрьіль (під Хотином, 1467 ВО II, 297). 
ФОРМИ: наз. одн. Гримало (1467 ВО II, 297). 
ГРИНДЬ ч., невідм. (1) (молд. гринд) горб, пагорок, 

підгірок: тє(м) мьіи (!) видє(в)шє єго правою слоу(ж)бо (!) 
до на(с)... дали и потврьдили єсмьі ємоу... єго о(т)нни (!) 
и сєла(м)... сь... єзБро(м) лахо(м), сь гри(и)дь о(т) богата 
(Сучава, 1459 Сові. 5. 21—22). 
ГРИНЄВЬЦИ мн. (1) (назва села у Київській землі) 

ГринІВЦІ*. КЕ ЧОуДНОВОу ЖЕ СЄ(л)цоу ГрИНЄВЕЦИ а в томь 

сє(л)ци три члвки подьімЕщииоу дають (б. м. н,, бл. 1471 
ЛКЗ 92). 
ФОРМИ: наз. гринєвьци (бл. 1471 ЛКЗ 92). 
ГРИНКО, ХРИНКО ч. (37) (особова назва, пор. Григо¬ 

рии) Гринько: А свбдци на то гринко панЕ староста подоль- 
скии смотрицкии воєвода рогозка прокопЕ сємєнко караб- 
чБєвьскии (Смотрич, 1375 Р 20); мьі алєксаидрЕ воєвода... 
ис нашими зємлАиьі... на имА, паиь жюржь староста... 
панЕ гринко... потвєржАє(м)... господарєви нашєму... тоть 
листе (Львів, 1407 Сові. II, 628—629); А при том бьіли 
свєтки наша рада,., пан Войдило, пан Гринко Сурвилович 
(Київ, 1437 Л5 І, 34); а при том бьіл ки(А)зь Василєй 
Лукомский... а пан Гринко МоукосєА (Берестя, 1448 А$ 
І, 44); А при тьіх моих умовеньїх речах... бьіли панове 
люде добрьіе: пан СемашЕко, пай Гринко Мукосьевич 
(Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/III, 3); мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... слоуга 
наш Иваико Лєвич и братаничи єго Федора и Милка... 
и плємєиикь их Хриико от Лоуковицє я продали свою пра¬ 
воую отиииоу (Сучава, 1492 ВЕ) І, 509); а при (томе) бьіли: 
ключиикь луцкии Богдан Сєнкович Гоский... пан Гринко 
Козинский (Луцьк, 1494 АЗ І, 102). 



ГРИНКОВИЧЬ — 264 — *ГРИШАНЬЇ 

ФОРМИ: наз. одн. Гриико, гринко, гри(н)ко 15 (1375 Р 
2С; 14.4 Р 70; 1407 Сові. її, 628; 1421 Сові. І. 141; 1437 
Л5 1,34; 1448 А8 І, 44; 1456 Сові. II. 583; 1465 А8 І, 57; 
1472 АрхЮЗР 8/11 ї, 3; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ IV, 20; 
1494 Л5 І, 102 і т. ін.); Хринко, хри(н)ко 2 (1456 ЗСФ; 
1492 ВО 1, 509); род. одн. Гринка, гринка, гри(н)ка 13 (1415 
Сові. І, 122; 1420 Сові. І, 136; і422 ДГОБ; 1423 Сові. І, 
154; 1424 Сові. І, 162; 1424—1425 ОВАс 19; 1425 Сові. 
I, 169; 1451 А8 І, 44; 1475 А8 І, 70; 1491 Л5 І, 94 і т. ін.); 
хринка, хринька 3 (1414 Сові. І, 111; 1415 Сові. І, 116; 
1419 ОІД«Аь 444); дав. одн. гринку (1437 Р 136); ор. одн. 
гринко(м), гринько(м) (1409 Р 74; 1437 Р 136). 
Див. ще ГРИНЬ, ГРИЦКО, ГРИЦЬ, ГРИШКО. 
ГРИНКОВИЧЬ, ХРИНКОВИЧ ч. (ЗО) (особова назва): 

мьі боАрє молдавскьі... пань богоушь и брать єго, пань 
пашко, пань бори(с) гринковичь... знаменито чииимь... 
ижь пань нашь, воєвода прєрє(ч)иньіи, слюбиль паиоу 
нашємоу мл(с)тивомоу... кролєви поленому (Сучава, 1434 
Сові. II, 665—666); А иа то вєликаА марториє... пан Яцко 
Хоуднч, пан (И)вашко Хринкович (Ясси, 1476 ВО І, 209); 
Самь Александерь... великий князь литовский... чинимо 
ведати... приеждчаль(и) (1) кь намь зємяне наши зь воло- 
димерского повету Васко и Ивашко Гринковичи Болобаньї 
(Троки, 1498 ГВКОО). 
ФОРМИ: наз. одн. Хринкович, Хринкови(ч), Хри(н)- 

кови(ч) 12 (1456 ЗСФ; 1470 ВО І, 141, 151, 153, 156; 1471 
ДГСМПБ; 1472 ВО І, 170, 172; Сові. 8. 88; 1473 ВО І, 
187; 1474 РГС; 1476 ВО І, 209); гринковичь 1 (1434 Сові. 
II, 666); род. одн. Хринковичь, Хри(н)ковича. Хриикови- 
ч(а) 15 (1467 ВО І, 119; 1468 ВО І, 131; 1469 ВО І, 134; 
1471 ВО І, 164; 1472 £>/Я«Л» 528; 1473 ВО І, 182, 190; 
1475 ВО І, 204, 206; Сові. О. 4; 1478 ВО І, 219 і т. ін.); 
Хринковичі 1 (1473 ШКП 165); наз. мн. Гринковичи (1498 
ГВКОО). 

*ГРИНКОВЦ'й мн. (1) (назва села у Подільській землі) 
Гринківці: Я пань дБТри(х) изь бучА(ч)... вьізнаваємь... 
како пришє(д) андрБіко сьгнь гриньковь прє(д) на(с)... 
єсть прє(д)ль (!) село гринковці пану Анушєви кирьдієви 
за соро(к) ко(п) готовьі(х) пБнАзіи (Кам’янець, 1420 
ПГАГ). 
ФОРМИ: знах. гпииковпіі П420 ПГАГ). 
*ГРИНКОВЬ див. ГРИНЬКОВЬ. 
1 ГРИНКОКА (ГРИНКОВА) див. ГРИНЬКОВЬ. 
ГРИНЬ ч. (13) (особова назва, пор. Григории) Гринь: 

а на то є(ст)... ввра пана хринв спатарв (Сучава, 1448 
Сові. II, 317); гринь даєть вєдро мєдоу (б. м. н., бл. 1458 
Р 167); Гринь дє(р)жить землю Тищи(н)скоую (б. м. н.. 
бл. 1471 ЛКЗ 93); а тьіи люди о(т)чичи мои, на имА микоу- 
ла... гри(н)... мають ему потому служити ка(к) єсть в той 
зємли обьічаи (Луцьк, 1490 Пам.); Я по(п) порвчкьі на 
имА исидо(р) ис своими с сьінми на имА з гринє(м) а з дєш- 
ко(м) били єсмо чєло(м) є(г) мл(с)ти штобьі є(г) мл(с)ть 
пожалова(л) на(с) землею црковною оу порвчьи (б. м. н., 
1498 ЧїАФ). 
ФОРМИ: наз. одн. грииь, Гринь, гри(н) 4 (бл. 1458 Р 

167; бл. 1471 ЛКЗ 93; 1490 Пам.); Хри(и) 1 (1448 Сові. II, 
737); род. одн. хрииі, хрииА(1448 Сові. II, 317, 324, 343, 
355, 359, 365); дав. одн. Гриню (бл. 1471 ЛКЗ 93); ор. одн. 
гринє(м) (1498 ЧїАФ). 
Див. ще ГРИНКО, ГРИЦКО, ГРИЦЬ, ГРИШКО. 
*ГРИНЬКО див. ГРИНКО. 
ГРИНЬКОВЬ прикм. (9): а на то ввра моА... алєксанд- 

ра воєводьі... и ввра пана гринкова (Сучава, 1407 Сові. 
І, 56); а на то ввра моА... алєксандра воєводьі... и вБра 
пана хринкова (Сучава, 1409 Сові. І, 69—70); Я пань 
дВтри(х) изь бучА(ч)... вьізнаваємь... како пришє(д) анд- 
рБіко сьїнь гриньковь прє(д) на(с)... єсть прє(д)ль (!) 
село гринковцв пану Анушєви кирьдБєви за соро(к) ко(п) 
готовьі(х) пбнАзби (Кам’янець, 1420 ПГАГ). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. гриньковь (1420 ПГАГ); наз. одн. ж. 
гринкова 6 (1407 Сові. І, 56; 1409 Оір«А?> 437; Сові. І, 65; 
1411 £>/Я«А» 439; 1412 440; 1414 0/Я«Л» 441); 
хринкова І (1409 Сові. І, 70); і гринкока 1 (1411 Сові. 
I, 95). 
Пор. ГРИНКО. 
*ГРИЦЄВЬ прикм. (2): Я волчько бодє(н)ковьскии и 

своими дє(т)ми... визнаває(м)... и(ж)... продали єсмо пану 
мартииу кгасто(в)товичю селища иаши иа имА крБхає(в) 
а к тому сблиіцю зБмли бортньїє... игнато(в)ская а грицєва 
(Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС); 
Грицєва могила (1) (назва урочища у Волин¬ 

ській землі): увесь лесь Ретовь... до церкви Божое... при¬ 
даємо; к тому село нашое Теремьное подь Луцкомь, почонь 
оть того копьНа при дорозе... кь великому копьцу Грицевьі 
могили (Луцьк, 1322 АрхЮЗР ІДИ, 2). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. грицєва (2-а пол. XV сг. СПС); 

род. одн. ж. Грицевьі (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
Пор. ГРИЦЬ. 
ГРИЦКО, ГРЕЦКО, ГРИЦКО, ХРИЦКО ч. (11) (осо¬ 

бова назва, пор. Григории) Грицько: Мьі бискупи мацБи 
прємьіски и офанасБи владьїка прємьіски па(н) Ань дбди(ч) 

тариов(с)ки... грицко кирдБєви(ч)... чинимьі знаємо... како 
ко(л) та рБчь... о волость о залБсиє... на многи(х) роцБхь 
прє(д) на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69—70); а при томь 
бьіли свбдьци... па(н) грицко ловчии^кролєвь смєтанька и 
намБстникь лавровьскьш єфтимии (Погоничі, 1422 Р 98); 
а при томь бьіли свєдоки... пань грицко кирдБєвичь пань 
ивань чорньїи (Київ, 1433 Р 119); А при томь бьіли сведкн 
наши... пань Федорь дякь, и старець Грецко и инньїхь 
люднй досьіть (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1/VI, 8); мьі етєфань 
воево(д)... чинимь знаменито... ажє єсмо умолвпли и с 
прє(д)рєчєньіми паньї... которьшжє сА иснимали с нами, 
оу сєрєтА, на имб, пань янь с чижева... пань хрицко кєр- 
дїєвичь с поморАнь (Серет, 1445 Сові. II, 728—729); А при 
том бьіли люди добрьш: пан Михайло Олександрович За- 
горовскии... а пан ГрБцко Иванцкьій (!) из братом (Хвали- 
мичі. 1475 А5 III, 14). 
ФОРМИ: наз. одн. грицко 8 (1404 Р 70; 1419 Р 91; 1422 Р 

98; 1428 РІП; 1430 Р 116; 1433 Р 119; 1463 ГГЯ)\ Грецко 1 
(1444 АрхЮЗР ІАП, 8); Трійко 1 (1475 Л5 III, 14); 
хрицко 1 (1445 Сові. II, 729). 
Див. ще ГРИНКО, ГРИНЬ, ГРИЦЬ, ГРИШКО. 
ГРИЦЬ, ХРИЦЬ ч. (2) (особова назва, пор. Григории) 

Гриць: Мьі кнА(з) двдь дмитриєви(ч)... Гриць с брато(м) 
стєпано(м)... тьім то листомь чинимьі знамєни(т) всимь ко- 
торьі(м) ТОГО ТрБба кто коли тонь (!) листь оувиди(т) или 
оусльїть (!) (Лучиця, 1388 Р 38—39); мьі сгєфань воєво(д)... 
знаменито чини(м)... ожє... дали єсми нашємоу монастирю 

о(т) полбньі... є тата(р), на имА иванчоу(к)... и хриць 
сь чєлАдми своими (Сучава, 1443 Сові. II, 128), 
ФОРМИ; наз. одн. Гриць 1 (1388 Р 38); хриць 1 (1443 Сові. 

II, 128). 
Див. ще ГРИНКО, ГРИНЬ, ГРИЦКО, ГРИШКО. 
*ГРИЦЬКОВЬ прикм. (1): С (!) я па(н) дмитрь порьщь- 

кии... оузА(л) єсми по своєи жєнБ по паней га(л)зьцє по 
пана грицьковои доцьцє (полтараста коп) широки(х) гро- 
(ш)н чє(с)кои монбтьі (б. м. н., п. 1450 ПИ № 9). 
ФОРМИ: місц. одн. ж. по... грицьковои (п. 1450 ПИ 

№ 9). 
Пор. ГРИЦКО. 
*ГРИЧИНЬ див. ^ГРЬЧИНЬ1. 
* ГРИШАНЬ! мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидє 
прАд нами... НастА... и продала... єдио село... на имБ 
Хировз, межи Дєрєнєвь и межи Гришан (Сучава, 1495 
ВП II, 81—82). 
ФОРМИ: род. Гришаи (1495 ВИ II, 82). 
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ГРИШКО ч. (2) (особова назва, пор. Григории): А при 
томь бьіли свядьцьі: пан Михайло Масковичь, пан Гришко 

. Бориековьскій (б. м. н., 1459 ЛрхЮЗР 8/IV, 18); Я Йван 
Тимофєєвич Коуль... з жєною моєю Марією Хламотин- 
ною и сьіньми нашими Гришком а Кмитою вьізнаваєм сами 
на себе... штож взАли єсмо вь кнАзА ВасилА... тридцат 
коп грошей широких (Друцьк, 1492 А5 III, 23). 
ФОРМИ: наз. одн. Гришко (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18); 

ор. одн. Гришком (1492 АЗ III, 23). 
Див. ще ГРИНКО, ГРИНЬ, ГРИЦКО, ГРИЦЬ. 
*ГРЇВНА див. ГРИВНА. 
*ГРЇЄЛЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі Стєфан воєвода ... знаменито чинимь... ожє прїи- 
доша првд нами... молєбникь нашь кир попь Григорїє... 
сь вьсвми я же о христв братїами... и дали господствоу 
мьі пєть сель: єдно на Кракові на им£ Каоучєлєщи... мєж- 
доу Грїєлєщь и мєждоу Лоупшею, дроугоє на Сєрєтв на 
имв Гьідинци... три иа Бистрици (Ясси, 1500 БО II, 173). 
ФОРМИ: род. Грїєлєщь (1500 БО II, 173). 
ГРОБ ч. (12) гробниця, могила: Се азь... ан(д)рє(и) вла- 

димирови(ч)... сь своєю жєною... поклонихом сА оца своє(г) 

гробоу кнзА вла(ди)мира олькгєрдови(ч) н дАдь своихь 
гробо(м) (Київ, 1446 Р 154); блгочьстивьіи г(д)иь на(ш) 
Іо Стєфа(н) воєво(д) господа(р) вьсєи зємли молдавскои... 
оукраси гробь сь(и) своємоу првдвдоу Іо Романоу воєводь 
(б. м. и., 1479 ОС 11); почьнши <х>отар той бранищи от 
обрьшїи Лаоури... до стежки гдє гроб Алексин оу шипот 
(Сучава, 1490 БО І, 420). 
ФОРМИ: наз. одн. гроб (1490 ЗО І, 420); дав. одн. гро¬ 

боу (1446 Р 154); знах. одн. гробь, гробь, гооб, гро(б) 
(1479 ОС 11; 1480 ОС 9, 10, 11, 12; 1497 ОС 8); род. мн. 
гробові (1446 Р 154); дав. мн. гробо(м) (1446 Р 154); знах. 
мн. гробн (1480 ОС 8). 

*ГРОБЛА д к. (1) гребля: а кн<А}зь Семен двдич и отчич 
Збаразский имаєт мети, держати и поживати ис подми 
и гроблАми... што к тьім селом слушают (Володимир, 
1470 А5 І, 65). 
ФОРМИ: ор. мн. гроблАми (1470 А$ І, 65). 
Див. ще *ГРЄБЛЯ. 
* ГРОБЬ див. Г РОБ. 
* ГРОБЬ див. ГРОБ. 
! ГРОДО див. *ГРОДЬ. 
*ГРОДЬ ч. (6) (стп. £гос3) (укріплене місце з оборонними 

спорудами) город, замок: а тижь коли бьі которьії нєприА- 
тєль своєю силою облогло тото исньш гро(д) галичь гогда 
тото исниі воєвода и бра(т) єго... имають ис правою вв- 
рою и со оусєю своєю силою бєзо лети того исного города 
боронити (Луцьк, 1388 Р 37); а такь приступиль єсмь ку 
крулєви... и присАгль єсмь вьрє(н) бьіть ижь круль єго 

шість нмаєть ми дать н потвердить тьіхь гродовь и зьмль 
дєржАниє до моєго живота (Кременець, 1434 Р 130), 
ФОРМИ: наз. одн. ! гродо (1388 Р 37); знах. одн, ! гродо, 

гро(д) (1388 Р 37); род. мн. гродовь (1434 Р 130, 131); 
ор. мн. ! гро(д) (1388 Р 39). 
Див. ще ГОРОДЬ, *ГРАДЬ. 
ГРОЗА ж. (1) (цсл. гроза) кара, покарання: а ие испра- 

(ви)ва судить намь бь и чєстньїи кр(с)ть и осподарєва казнь 
и гроза (б. м. н., бл. 1386 Р ЗО). 
ФОРМИ: наз. одн. гроза (бл. 1386 Р ЗО). 
ГРОЗАВЬ, ГРОЗАВЬ ч. (2) (особова назва, молд.у болг. 

грозав, слов. гроза): и такожь прїидє прь(д) нами... грозавь 
ень могошєловь о(т) виннь ... и продаль своА чА(ст), поло¬ 
вина села (Васлуй, 1438 Сові. II, 14); мьі Стєфа(н) воєво¬ 
да... знаменито чини(м)... ожє прєидоша прА(д) нами... 
наши слоуги пьтроу дьньоу и брать єго грозавь... и про¬ 
дали и(х) правоую о(т)ниноу (Сучава, 1493 ПГБСП). 
ФОРМИ: наз. одн. грозавь, грозавь (1438 Сові. II, 14; 

1493 ПГБСП). 

ГРОЗЄ див. ГРОЗА. 
ТРОЗЄВТї прикм. (1): мьі Стєфа(н) воєвода... знаменито 

чини(м)... ожє прєидоша прА(д) нами... наши слоуги пьтроу 

дьиьоу и брать єго грозавь н... сиовє грозєви дьньоу... 
и продали и(х) правоую о(т)ниноу (Сучава, 1493 ПГБСП). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. грозєви (1493 ПГБСП). 
Див. ще *ГРОЗИНТ>. 
Пор. ГРОЗА. 
ГРОЗЄЩИ, ГРОЗЄЩҐИ мн. (3) (назва села у Молдавсько¬ 

му князівстві): тьмь мьі ... потвердили єсми єго очи(н)оу... 
села на имь... грозєщи и марконє (Сучава, 1448 Сові, 
II, 342); а он имь дал за тотоу половина от Броудоурєши 
єдино село на имь Грозєщїи (Сучава, 1488 БО І, 325). 
ФОРМИ: наз. грозєщи 1 (1448 Сові, II, 342); Грозєщїи 1 

(1488 БО 1, 325); знах, Грозєщи (1488 БО і, 325). 
* ГРОЗИМО ч. (1) (особова назва): а тоть дей Крупша 

сьїков'ь вь себе не мбль, тол<ь>ко одно двь дочцв, и тьіе 
свон дочки подаваль бьіль за ихь дьдовь, за Петра а Гро- 
зима (Вільна, 1495 РИБ 602). 
ФОРМИ: знах. одн. Грозима (1495 РИБ 602). 
*ГРОЗИНТ> прикм. (3): а на то вьра моА и моихь сьшо 

(!)... ввра пана оуладова пана гидєвова пана грозина (Ро¬ 
ман, 1392 Сові. І, 8); мьі стєфа(н) воєво(д)а... чиньі(м) зна¬ 
менито... ожє прїидоша... ива(н)... ись своими братїами 
и тьгали на кньгиню... и на оуну(к) єи иа ми(х)ио ень гро- 
зи(н) ку(п)чича (Васлуй, 1474 РГС). 
ФОРМИ: род. одн. ч. грозина (1429 ДГОБК); знах. одн. ч. 

грози(н) (1474 РГС); наз. одн. ж. грозина (1392 Сові. І, 8). 
Див. ще *ГРОЗЄВТ>. 
Пор. ГРОЗА. 
НК02^ присл. (1) (стч. Іігогпе, стп. £гогпіе) суворо: 

Тег росіїиіі изіаж рарегзкісЬ... Іігогпе ргікагиіет... іг... 
розроіііуіе та]иі;’ иілаЬаіі і ^узіегекаі: $іа, оі розроШо]е 
кго\уі (Луцьк, 1388 2РЬ 107). 
ГРОЗА, ГРОЗ'В, ГРОЗЄ ч. (87) (особова назва, молд. гроазз 

«страх», слов. гроза): мьі пановє и боАрє землв молдав(с)кои, 
па(н) михаль... па(н) грозА витАзь... слюбили єсми... 
нашєму... г(с)подарєви... вєрньшь бьіти (Сучава, 1495 
Сові. II, 612); а иа то є(ст) вєликаа мартоурїА, са(м) г(сд)во- 
ми, вьішєписаниьш етєфана воєводьі... и боярє наши... 
па(н) пєтрь столникь, па(н) грозь коми(с) (Сучава, 1479 
Сові. 8. 98—99); И оу том також прїидоша прАд нами... 
Мьрииа, дочка Оанца Брьлича, и плємєница єи Илка... 
и оуноуковє их Мьрииа, дочка Грози Коуфга... и продали 
свою правоую отниноу (Гирлов, 1499 БО II, 153). 
ФОРМИ: наз. одн. ГрозА, грозА, ГрозЬ, грозЬ 5 (1395 

Сові. И, 612; 1479 БО І, 224; Сові. 3. 99; 1480 БО І, 241; 
1491 БО І, 464); Грозє 2 (1491 БО І, 451, 453); род. одн. 
Грози 43 (1431 Сові. І, 317; 1478 БО І, 219; 1480 БО І, 
239; 1483 БО І, 270; 1486 БО І, 290; 1487 БО І, 294; 1488 
БО Г, 345; 1489 БО 1, 372; 1490 БО І, 386; 1491 БО І, 445; 
1499 БО II. 153 і т. ін.); ГоозЬ. ГрозА 36 (1479 БО І, 222; 
1482 БО І, 262; 1483 БО І, 268; 1486 ОС 144; 1488 БО І, 
318; 1489 БО І, 367; Сові. 8. 133; 1490 БО І, 384; 1491 
БО І, 447; 1499 БО II, 154 і т. ін.); дав. одн. Грози (1491 
БО І, 451). 

! ГРОИ <ГРОШИ> див. ГРОШЬ. 
* ГРОМИ ици мн. (1) (стч. Ьготпісе, стп. §готпісе)- 

(назва церковного свята, також календарна дата) стрітен- 
ня: в опатовь прєдь громницАми оу льта нарожєнья сна 

бжья тисА(ч) и триста дєвАносто осмого льта (Опатів, 1398 
ЗЛЕІК). 
ФОРМИ: ор. громницАми (1398 ЗЛЕІК). 
ГРОМОБИТНАА ж. (2) (назва селища у Молдавському 

князівстві): а азь господство ми єсмь дал Мьрини... єдиоу 
нашоу еєлщцоу близ Нистра, на имь Громобитнаа (Сучава, 
1488 БО І, 347). 
ФОРМИ: наз. одн. Громобитнаа (1488 БО І, 347); ор. одн. 

Громобитною (1488 БО І, 347). 
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ГРОМЬІКА ч. (1) (особова назва): Биль намь чоломь 
писарь нашь... пань Григорей Исаевичь Громьїка, о тимь, 
што перво сего дали есьмо ему м'Ьстце городское (Люблін, 
1410 АкВАК XI, 5). 
ФОРМИ: наз. одш Громьїка (1410 АкВАК XI, 5). 
*НК051КЗив. *ГРОІШІКТ>. 
’ТРОХОТИШ ч. (1) (молд. грохотиш) осип гірської по¬ 

роди: хота(р)... о(т)толь... прости чєрє(с) бїстрїца на гро¬ 
хотиш (Корочин Камінь, 1458 МіН. Оос. 121—122). 
ФОРМИ: знак. одн. грохотиш (1458 МіН. Оос. 

122). 
ГРОШ див. ГРОШЬ. 
ГРОШИ мн. (32) гроші (22): а записала есмч... кь ма- 

настьіру Светого Спаса вь Кобрьіню село Корчичи, и зе 
вснми доходи, и зь данью и зь полюдьемь и зь грошми 
(Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); а сь тими гроши волно 
имь ходити и торгувати соби, по усьхь торгахь нашихь 
(Сучава, 1408 Сові. II, 631); а комоу дамо в нихь гроши 
зємАномь и двораномь наши(м) з мита нашого и тьіи бьі 
ждали рокоу (Краків, 1487 АМЛ); а я кн<А>зь Семен 
Юрьєвич маю придати ку св(А>тому Иоанну к Голшаном 
полумєрокь меду из людми и з грошми (Степаиь, 1489 
ЛЗ І, 89); мьі Олєксандрь (в ориг. Оксандрь.— Прим, 
вид.)... великий кн(А)зь литовский... чинимь знаменито... 
иж вбачивши вьрньїи службьі... кн(А>жати Костєнтина 
Ивановича Острозского... емоу им'Ьнє... даємь и запису- 
ємь... с платні и цьінши И З МЬІТОМ И ЗО ВСИМИ ИНЬІМИ ДО¬ 

ХОДЬ! грошей и теж меду данми (Вільна, 1499 АЗ І, 117); 
восковьіи гроши (1) див. *ВОСКОВЬІИ; в р о ч - 
н ьі и г р о ш и (2) див. *ВРОЧНЬІИ; готов ьі и гро¬ 
ши (3), гроши готовий (2) див. ГОТОВЬ; зємг- 
скии гроши (І) див. ЗЄМСКИИ; цьгншовьіи 
гроши (1) див. *ЦИНШОВЬ1И. 
ФОРМИ: наз. гроши (1496 АЛРГ 73); род. грошей, 

грошей, гроше(и) 11 (бл. 1471 ЛКЗ 91; 1481 АЗ І, 77; 
1488 АЗ І, 88; 1489 Л5 III, 21; 1495 АЛРГ 60; XV ст. СЯ 
43; 1499 АЗ І, 117); гроши, гро(ш)и 4 (XV ст. ВС 6 зв., 
27, 32; СЯ 9); грошин 1 (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28); знах. 
гроши (1487 АМЛ; Л5 І, 85, 86; 1488 АЗ І, 88; XV ст. ВС 
27; 1498 АЛМ 163; АЛРГ 82, 83); ор. грошми 7 (1401 
АкВАК ПІ, 2; 1424 ДГВВ; 1434 Сові. її, 668; 1473 
АрхЮЗР 8/ІУ, 103; 1489 Л5 І, 89; XV ст. ВС 32; 1494— 
1495 АЛРГ 60); гроши 1 (1408 Сові. II, 631); місц. оу 
гро(ш)хь (XV ст. ВС 27). 

*ГР01ІШКЬ ч. (3) (стч. ^гозік/іігозік, стп. £гоз,ік) гро- 
шик (2): коїогу ійиііі к іоггоші (!) сгегег іеНо сіісііпи — 
Ои ко2иоко \у023 рО ІіГОЗІк, а у5 кіірІЄС2кІСі1 \¥020\* ро 
йша кгозгікі (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4); 
грошикь мальїи (1) (на противагу до широкого 

гроша чеського) малий грошик: имаєть то(г) ивань воло- 
шиновичь оуживати и своими д'Ьтмн а намь с той корьчми 
имаєть давати сто грошиковь мальїхь каждьи годь (Меди¬ 
ка, 1407 Р 72). 
ФОРМИ: знах. одн. Нгозік (1407 АрхЮЗР 8/1,4); род. мн. 

грошиковь (1407 Р 72); знах. мн. Ьгозгікі (1407 АрхЮЗР 
8/1, 4). 

*ГРОШОВЬ1И прикм. (9) грошовий, грішми (2): Узривь- 
ши есмо знаменитую намь служьбу... паиа Петра Ланевича 
Кирдеевича Мьілского... дали есмо ему село Киселиць... 
со всими грошовими платні и с цьіньши (Луцьк, 1445— 
1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12—13); мьі великий кнзь швитрик- 
гаиль... оузр^вшї есмо знамєнитоую намь слоужбоу... 
пана пашка прокофьєвича... дали есмо емоу... село Холо- 
пАчь... с мьітьі И со всьми платні грошовими (Луцьк, 
1451 Р 156); 
дань грошовая (6) див. *ДАНЬ*; (дачка) 

грошовая (1) див. * ДАЧКА. 
ФОРМИ: род. одн. ж. грошовое (1496 АЛРГ 73); ор. 

одн. ж. грошовою (1444 АрхЮЗР ІДИ, 8; 1470 Л5 
І, 67; 1493 АЛРГ 56; 1498 ГВКОО); ор. мн. грошовими 

(1401 АкВАК III, 2; 1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 13; 1451 
Р 156; 1490 ЗХП 136). 
ГРОШ Ь, ГРОШ ч. (549) (стч. £гок, стп. £Г052, лат. (сіе- 

пагіиз) £Г05зи$) (монета різної чеканки і різної вартості) 
гріш (490): А пить могоричь оу бьібицкого оу дому за копу 
грошин (Перемишль, 1359 Р 10); а записаль есми на своемь 
имь ній вь домь Пречистой вь годь же вь годь, копу гроши 
(Київ, 1398 ДГПМ); а коли ймуть купити татарскьш то- 
варь, у сочавь, или шолкь, илн перець... илн грєцкьш 
квась, оть гривну, у сочавб, по три гроши (Сучава, 1408 
Сові. II, 630); и мьі того досмотрєвши и овизрєвши(! — 
Прим, вид.) гораздь, п<а>иа Фєдка есмо в том оправили 
и посль о у єго людей оузАли есмо осмьдєсАт грошей (Ступ- 
но, 1444 АЗ І, 42); А кто идєт до Лвова на головном мить 
оу Сочавь от скотьіньї а грош... а от конь или от кобьілоу 
по шести хроши (Сучава, 1460 ВО II, 273); Продали есмо 
мито Берестейское и Дорогицькое... на три годьі за три 
тисячні копь грошей и за триста копь грошей, и на годь 
по тисечьі копь и по сту копь грошей (Краків, 1487 РИБ 
226); и отець нашь е. м., зь ласки своее, подаль Федку 
Гавриловичу за его службу 50 копь грошей на томь имвни 
(Кам’янець, 1494 АЛМ 54) а маеть намь в каждьій год 
давати по пАти сот коп грошей (Вільна, 1498 АЛРГ 82); 
грошь польскии (1) (назва срібної монети, яка 

дорівнювала гривні) польський гріш: а тоє село перво 
рє(ч)ноє имьють на(м) давати подлу(г) пра(в) волоско(г) 
ти то доходи што(ж) с по(л)нинь аю(т) (!) а с каждо(г) кмєтА 

по В гро(ш) польски(х) краковско(г) разу оу каждьіи 
го(д) (б. м. н., 1424 Р 100); грошь широкий (13), 
широким грошь (41) (назва срібної монети, яка 
дорівнювала чверті гривні) широкий чеський гріш: А оса¬ 
дивши ис каждого кмєтА по два гроша широкая оу кнАжю 
комору давати на каждьш рокь (Бохур, 1377 Р 24); при- 
шодьши пере (!) наше обличьє, и пєрєдь зємлАньї Фанасии 
(!) влдка пєрємьішльскии... продаль єсть оу бьшіковичихь 

два дворища пану яшкови испрувьскому на ввки за І 
гривень широкихь грошин (Перемишль, 1391 Р 45); а не 
маємь оуступати сА оу тни имвнья оли жь заплативши 
триста копь широки(х) грошей пану чусє або потомь буду¬ 
чими (Луцьк, 1434 Р 128); Я кн<А)зь Юри Василєвич Жа= 
славский вьізнаваю сим монм листом... ижєт продал єсми 
пану Сємєноу Олизаровичоу имєне на Волнни своє влас- 
ноє... за тридцат коп широких грошей (Берестя, 1466 АЗ 
I, 62); Продали есмо мито володими(р)скоє и пєрємьіль- 
скоє и литовижьскоє... за пАть соть копь грошє(и) и за 
шє(ст) дєсАть копь грошє(и) шнроки(х) (Петрків, 1489 
АМВ)\ єстли г(о)с(по>д(а>рь корол єго м(и>л<о)сть до- 
пустит Цєцєнєвских отчинн их, тогдьі они мают ки(А>зю 
Олександру Сонкгушковичоу отложити пьнАзи шєстьдє- 
сАт коп широких гроши (Луцьк, 1491 АЗ І, 94); 
хотА за єдинь грошь (3), хотА н один 

грош (і) хоч трохи, хоч иа гріш: а коли бьі хоти(л) 
бу(д) какїи бояри(н) на(ш)... разорити тогь закони... бу(д) 
оу чє(м), хоте за єди(н) гро(ш), то(т) оузри(т) вєликои казни 
и оургїю г(с)ва ми (Васлуй, 1452 Сові. II, 760); А кто 
сь покоусит, чєрєс сєс наш листь, оузАти мито, хотА и один 
грош, тот оузрит нашоу казнь (Путна, 1471 ВО І, 159). 
ФОРМИ: наз. одн. грошь, грош (1408 Сові. II, 632; 

1434 Сові. II, 669; 1456 Сові. II, 790, 791; 1460 ВБ II, 
275; 1463 Л5 І, 55; бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.; 1497—1498 АЛРГ 
80); род. одн. гроша, грош(а) 32 (1408 Сові. II, 631; 1434 
Сові. II, 668; 1452 Сові. II, 760; 1456 Сові. II, 789; 1460 
ВО II, 274; 2-а йол. XV ст. АЛМ 9; 1470 АЗ І, 67 і т. ін.); 
гро(ш) 1 (1463 Сові. 3. 45); дав. одн. грошу (2-а пол. XV ст. 
АЛМ 9); знах. одн. грошь, грош, гро(ш) (1408 Сові. II, 
631; 1434 Сові. II, 668; п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1452 Сові. 
II, 760; 1456 Сові. II, 778; 1458 ВО II, 262; 1466 ВО І, 96; 
1471 ВО І, 159; XV ст. ВС 25; 1492 АЗ III, 23 і т. ін.); 
наз. мн. гроши (1408 Сові. II, 632; 1434 Сові. II, 669; 
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1460 ВВ II, 275; бл, 1471 ЛКЗ 93, 93 зв.; 1495 РЕА III, 
33; 1497 АЛРГ 79); род. мн. грошей, грошей, г(р)шє(и), 
грош<єй>, грошє(и) 166 (1434 Р 128; 1438 Р 138; 1444 А5 
1, 42; 1451 АкЮЗР II, 106; бл. 1458 Р 167; 1466 Л5 І, 
62; бл. 1471 ЛКЗ 91: 1487 РИБ 226; 1489 АМВ; 1490 А5 
I, 92; 1494 АЛМ 54; 1498 АЛРГ 82; 1499 АСД VI,З і т. ін.); 
гроши, гро(ш)и 66 (1398 ДГПМ; 1408 Сові. II, 631; 1434 
Сові. II. 668: 1449 АЛМ 8: 1458 ВВ II. 261. 262: 1467 СП 
№ 13; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102; 1491 А8 І, 94; XV ст. ВС 
22; 1498 ЧІАФ і т. іи.); грошь, грош, гро(ш) 11 (1370 Р 
18; 1408 Сові. II, 631; 1437 Сові. II. 709; 1449 Сові. II, 
743; 1452 Сові. II, 759; 1456 Сові. II, 789 , 790; 1460 ВВ 
II, 273); грошин, гроши(и) 9 (1359 Р 10; 1391 Р 45; 1466 
А8 І, 60, 61; 1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154; 1482 А8 І, 79; XV ст. 
АрхЮЗР 8/ІУ, 28; ВОРСР 179; 1491 АЗ 1, 94); хроши 
1 (1460 ВО II, 273); грошювь 1 (1378 Р 26); ! грои 1 (1386— 
1418 Р 35); знах. мн. гроши 65 (1408 Сові. II, 630; 1434 
Сові. II, 668; п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1449 Сові. II, 743; 
1455 Сові. II, 771; 1458 ВО II, 261; бл. 1471 ЛКЗ 92; 1496 
АЛРГ 71; XV ст. ВС 22; 1497 АЛРГ 79 і т. ін.); грош, 
гро(ш) 26 (1424 Р 100; 1437 ВІД № 8; Сові. II, 709; 1448 
Сові. II, 741; 1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 759; 1455 
Сові. II, 771; XV ст. СЯ 43 зв., 1456 Сові. II, 789, 790; 
1460 ВО II, 274, 275); ор. мн. грошми, грошами (1411 
Р 77; 1482 Л5 І, 81; 1487 АМЛ; 1494 Л5 І, 101); низ. де. 
гроша (1497—1498 АЛРГ 79); знах. де. гроша (1377 Р 24; 
1386—1418 Р 35). 

*ГРОУБЄШОВЬСКИИ прикм. (1) (пор. Гроубєшовь): 
Продали єсмо мьіто володими(р)скоє... гроубєшовьско(моу) 
єськоу... на чотьірьі годьі (Петрків, 1489 АМВ). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. гроубєшовьско(моу) (1489 АМВ). 
ГРУДКОВИЧЬ ч. (3) (особова назва): А на то послуси 

кнАзь юрьии глвбовичь бєлзьскии... пан пєтрь мошєнка 
грудковичь (Львів, 1368 Р 16); Мьі бискупи мацьи прє- 
мьіски(и) и офанасьи владика прємьіски(и)... Ацко судьА 
саноцки(и) олєшко грудкови(ч),.. чинимьі знаємо... како 
ко(л) та рвчь межи... кролє(м) влодиславомь... межи па¬ 
нею... пилєцкою... прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 
69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. грудковичь 1 (1368 Р 16); грудкови(ч) 

І (І404 Р 70); грюдкови(ч) І (1370 Р 18). 
ГРОУЄЦЬ ч. (2) (назва пагорка у Молдавському князів¬ 

стві): тем (зіс.— Прим. вид.) мьі видавши єго правои 
и вьрною слоужбоу до на(с)... дали и потвердили є^ми 
ємоу... мьсто о(т) пасикоу... гдє оупадає(т) гроуєць на 
шаковци (Сучава 1451 Сові II, 403). 
ФОРМИ: наз. одн. гроуєць (1451 Сох/. II, 403); род. одн. 

гроуец'Ь П451 Сові. II. 403). 
ГРО УМ АЗ ч. (2) (особова назва, молд. грум аз «шия», 

«вершина»): Ми боярє зємли молдавскои... Іон Тьоутоул 
логофет... Іон Гроумаз староста (чєрнов)скїи... и иньш 
боярє що при том били (Сучава, 1499 ВВ II, 443—444). 
ФОРМИ: наз. одн. Гроумаз (1499 В О II, 425, 

444). 
ГР0УМАЗЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): и (тако(ж) прїидо>шв прь(д) нами стань посад- 
никь... (и прода(л))... єдно село на им£ гроумазещи (Су¬ 
чава, 1445 Сові. II, 231). 
ФОРМИ: наз. гроумазещи (1445 Сові. II, 231); знах. 

гроумазещи (1445 Сові. II, 231). 
ГРУНТЬ, КГРУНТЬ ч. (16) (стч. египі, ста. египі, 

сен. §гипі) (земельні угіддя) грунт: у того гостннца кгрунтт 
Теременскнй по левой руце, а по правои Поддубецький 
(Луцьк. 1322 АрхЮЗР 1 /VI. 2); Кгрунтовь оромьіхь и се- 
ножатньїхь, которьш теперь мають и напотомь набудуть, 
заровно з мещаньї.. заживати мають (Луцьк, 1389 РЕА 
І, 27); а одь леса ажь до урочища Вирной долини, где 
засталнсмо бо я рь Хмельньїцкихь... которьіи признали по 
тую долину Вирную грунть Мьїкулинскій, а за долиною 
Багрьіновскій (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8—9). 

ФОРМИ: наз. одн. грунть 11 (1430, ГВКЛ 7, 8); кгрунть 
1 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); знах. одн. грунть (1430 ГВКЛ 
8, 9); род. мн. кгрунтовь (1389 РЕА І, 27). 

*ГРОУНЬ ч. (1) горб, пагорок: ТАмь мн... дали и потврь- 
дили єсмн ємоу ... млии на матки Малом Бахлоуець, и па- 
сикоу на конєц гроуиБ от Шаковци, на потока КрьницЬмь 
(Сучава, 1458 ВО І, 24). 
ФОРМИ: род. одн. гроунй (1458 ВО І, 24). 
* ГРУША ж. (2) (дерево) груша: а здес по Бутьір и по 

Виноградную гору, а за рекою по крутий берегь против 
двухь грушь; потуль ему волио сено косити и риба ловити 
(Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10—11); Ахотартои... части... 
повніше гроушах на столпь що на берег МолдавБ (Сучава, 
1499 ВО II, 136). 
ФОРМИ: род. мн. грушь (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11); 

місц. мн. зам. род. повніше гроушах (1499 ВО II, 136). 
*ГРУШЕВСКІЙ прикм. (1): А при томь били... боярє 

наши Кобрьінскіе и Грушевскіе (Кобринь, 1465 АкВАК 
III, 4). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. Грушевскіе (1465 АкВАК ПІ, 4). 
Див. ще ГРУШОВСКІЙ. 
Пор. * ГРО У ШОВ А. 
*ГРОУШОВА з ю. (1) (назва села у Грецькому воєводстві): 

Записоую жєиє своєй... на своих имєнАхь отчизнихь на 
Кобрини, на Чєрєвачицах и на Гроушовой тоую тисАч 
коп, штож она принесла от брати своих из Голшан (Коб¬ 
ринь, 1454 А8 III, 9—10). 
ФОРМИ: міси, одн. иа Гроушовой (1454 А8 III, 10). 
ГРУШОВСКІЙ прикм. (2): А при томь били люди... 

Іосифь Верещака, Данило, воєвода Грушовскій, и Петрь, 
боярииь Грушовскій (Кобринь, 1465 АкВАК III, 4). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Грушовскій (1465 АкВАК III, 4). 
Див. ще *ГРУШЕВСКІЙ. 
Пор. * ГРО У ШОВ А 
*ГРОУШОВЬ прикм. (3)ОгР°Ушово поле (3) 

(назва місцевості у Молдавському князівстві): И також... 
продали... єдно село на имв Чорсьчєщїи... на Молдавв 
оу гроушово поле (Сучава, і488 ВО і, 355). 
ФОРМИ: наз. одн. с. гроушово (1488 ВО І, 355, 356). 
*ГРББОВОЛЬ дшп* ГРЬБОВОУЛЬ. 
*1’РЬьовОУЛ'Ь ч. (5) (особова назва, молд. гьірбов 

«сутулий», слов. грьбь): а на то є(ст)... вьра пана маноила 
грьбовоула (Сучава, 1440 Сові. II, 65—66); а на то є(ст)... 
вьра пана маиоуила грьбовола (Нямц, 1443 Сові. II, 120). 
ФОРМИ: род. одн. грьбовоула, Гьрбовоула 4 (1440 

Сові. II. 66; 1441 ОВАс 40; 1443 ВАМ 41; Сові. II, 145); 
грьбовола 1 (1443 Сові. II, 120). 
Див. ще ГРЬБОВЬ. 
ГРЬБОВЬ ч. (7) (особова назва, молд. гьірбов «сутулий», 

слов. грьбь): а на то є(ст)... вьра пана маноила гьірбова 
(Сучава, 1442 Сові. II, 88); а на то є(ст)... вьра пана манои¬ 
ла грьбова (Сучава 1445 Сові. II, 231). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. вьра пана мано(ила) грьбовь 

(1443 Сові. II, 156); род. одн. грьбова 5 (1443 ДГСПМН; 
Сові. II, 180; ПГСММ; 1445 £>/Я«А» 483; Сові. II, 231); 
гьірбова 1 (1442 Сові. II, 88). 
Див. ще * ГРЬБОВОУЛЬ. 
ГРЬБОВЬЦ ч. (2) (особова назва, молд. гьірбов «суту¬ 

лий», слов. грьбь): мьі Стєфаи воєвода... знаменито чи¬ 
ним... ож(є) прїидє прьд нами... слоуг(а) наше Пьтроу 
Грьбовьц ... и продал... полоувина село на Коуцитнои 
(Васлуй, 1495 ВВ II, 40). 
ФОРМИ: наз, одн. Грьбовьц 1 (1495 ВВ II, 40); зам. дав. 

заплатили... слоузь нашємоу Пьтроу Грьбовьц 1 (1495 
ВВ II. 41) 

ГРЬДЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): тв(м) мьі... дали и потвердили єсми ему... село на 
тутовь, на имь грьдєщи (Сучава, 1455 Сові. II, 543). 
ФОРМИ: наз. грьдєщи (1455 Сові. II, 543). 
*ГРЬДОВИЧЬ ч. (2) (особова назва, молд., слов. градь 
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і Градомир): а на болшєє потвєрьж(д)єнїє томоу весємоу 
вьшієписанномоу вєліли єсмьі слоузі нашємоу исаїи гредо- 
вичю писати и привісити нашоу печать (Сучава, 1414 
Сох/. І, 112). 
ФОРМИ: дав. одн. гоьдовичю /1414 ПІР«Ау> 441: Сох/. 

І, 112). 
ГРЬД'й ч. (1) (особова назва, молд.у слов. граде і Градо¬ 

мир): тімє мьі... потвердили єсми єго очи(и)оу... села... и 
цигани наимі... нанеигреді (Сучава, 1448 Сох/. II, 342). 
ФОРМИ: наз. одн. греді (1448 Сох/. 11,342). 

ГРЬЛА ж. (18) гирло, рукав (ріки) (17): мьі стєфаие 
воєво(д)... знаменито чини(м)... ожє произволи господство 
ми... яко да оутвредиме... монастирю... о(т) молдавици... 
данїє... алєксандра воєво(д)... на проутв єдно озеро, на 
им% блишчатоу(л) и се оуснми своими грелами (Сучава, 
1447 Сох/. II, 281); мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чи- 

ни(м)... ожє дали и потвердили єсмьі нашємоу стмоу 
монастироу о(т) німца... єдио озеро, на днистрі, на имі 
захорна, и се грелою, що оупадаєть оу днистрь (Ясси, 
1500 Сох/. 5. 230); 

гріла Булхакова (1) (назва гирла у Молдав¬ 
ському князівстві): мьі, Стефан воєвода... (знамени)то чи- 
нимь... оже... дали и потвердили есми... нашему монасти¬ 
рю от Молдовица... едиа грела, що се зовете грела Булха¬ 
кова, и другая грела, що ввіходить нзь озера долу до мосту 
(Сучава, 1473 ШКН 164—165). 
ФОРМИ: наз. одн. грьла 2 (1473 ШКН 165; 1500 Сох/. 5. 

230); зам. знах. дали... една грьла 4 (1448 Сох/. II, 324; 
1473 ШКН 165); род. одн. грьли, гьрли (1463 Сох/. 5. 
45; 1473 ШКН 165); ор. одн. грелою (1448 Сох/. II, 324; 
1500 Сох/. 5. 230); наз. мн. грьли (1456 ПІР«А» 511; 1462 
Сох/. Б. 11); дав. мн. грьламь (1462 Сох/, П. 11); ор. мн. 
грьлами (1447 Сох/. II, 281; 1456 0/#«Л» 511; 1462 Сох/. П. 
11; 1463 Сох/. 5. 45). 
Див. ще ГЬІРЛО. 
*ГРЬЛАНИЧЬ прикм. (1) О м ° с т д? греланичь 

див. *МОСТЬ. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. грьланичь (1420 Сох/. І, 135). 
ГРЬЛЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): да є(ст) йме... грелєщи... отчина и(х) (Сучава, 1448 
Сох/. II. 324). 
ФОРМИ: наз. грелєщи (1448 Сох/. II, 324). 
*ГРЬЛО див. ГЬІРЛО. 
ГРЬТАНЬ ч. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 

тАмжє мьі видввшє єго правою и вєрною слоу(ж)боу до 
на(е)... дали єсмьі єм(оу) оу иашєи зємли оу молдавскои 
В сели... єдно село на имА поАна... а дроугоє село на имА 
гретань (б. м. н., 1400 Сох/. І, 36—37). 
ФОРМИ: наз. одн. гретань 1 (1400 Сох/. І, 37); зам. род. 

вьішє гретань 1 (1400 Сох/. І, 37). 

*ГРТ>ЦЬКОЄ с. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): мьі алєксаидрь воєвода... чинимьі знаємо... ожє... 
дали єсмьі стен єп(с)копии нашои... два села авєровци... 
а другоє село грецькоє (Сучава, 1403 ДГАА). 
ФОРМИ: знах. одн. грецькоє (1403 ДГАА). 
ГРЬЧИНЄЩЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тіме мьі... потвреди(ли) єсмьі ємоу... пА(т) сель 
на ракові, на имі поунжєще ... дроугоє село повьі(ш) гречи- 
нєще (Васлуй, 1437 Сох/. І, 515). 
ФОРМИ: наз. одн. грьчииєщь (1437 Сох/. І, 515). 
*ГРЬЧИНЬ 1 ч. (6) (особова назва, молд., слов. гречине): 

а иа то є(ст)... віра пана маноила гречина (Сучава, 1436 
Сох/. І, 488); а на то є(ст)... віра пана маноила гречина 
(Сучава, 1438 Сох/. II, 7—8); а на то є(ст)... віра пана ма¬ 
ноила гричина (хіс.— Прим, вид.) (Сучава, 1447 Сох/. II, 
281). 
ФОРМИ: род. одн. грьчииа 5 (1436 Сох/. І, 468, 488; 

1437 Сох/. І, 536, 542; 1438 Сох/. II, 8); гричина 1 (1447 
Сох/. II, 281). 

*ГРЬЧИНЬ2 ч. (1) (назва людини за етнічною прина¬ 
лежністю) грек: а тако(ж) тотьі люди да имаю(т) слободу... 
или руси(н) или гречи(н) или бу(д) какьі Азьі(к) (Сучава, 
1453 Сох/. II, 461). 
ФОРМИ: наз. одн. гоьчи/иі (1453 Сох/. II. 46П. 
*ГРЬІВНА див. ГРИВНА. 
*ГРЬЛО див. ГЬІРЛО. 
ГР* КА ж. (4) (особова назва, молд. грякз «грецька». 

слов. греке): ТАм ми... дали и потвредили єсми имь... село 
на имА Котєчарьш, що оиьі коупили от ГрАкьі (Сучава, 
1471 ВП І, 164); мьї Стєфаи воєвода... знаменито чиним... 
ожє тоти истиннїи слоуга наш Миклі и сестри єго Ме- 
лине и Боурає и Грека... жаловали єсмьі их особиою на- 
шєю милостїю (Васлуй, 1495 ВП II, 39). 
ФОРМИ: наз. одн. Гріка(1491 ВП І, 472; 1495 ВИ II, 

39); род. одн. ГрАкьі (1471 ВП І, 164); дав. одн. Грічи (1491 
ВП І, 472). 

ГР'ЬЦКО див. грицко. 
*ГРЮДКОВИЧЬ див. ГРУДКОВИЧЬ. 
* ГРАКА див. ГР^КА. 
ГУБКА, ГУБЬКА ч. (6) (особова назва): а на то послуси 

влдка ларивуне ис кри(лошаньі) пєрємьішльскии... 

влдчне тивуне иванеко губка (Перемишль, 1366 Р 12); 
А купиле єсть иване губека изе братомь своєме на віки 
(Перемишль, 1378 Р 26). 
ФОРМИ: наз. одн. губка, губека (1366 Р 12; 1378 Р 26); 

дав. одн. губці (1378 Р 26). 
*ГУГНИНА ж. (1) (назва місцевості у Львівській землі): 

а Ако сА замінивше еєльї тогдьі пане даніїло м н Але сА 
оубивати... оу пьісковича дворище што навєрхе любшв 
на гугнииі (Зудечів, 1411 Р 79). 
ФОРМИ: місц. одн. на гугнині (1411 Р 79). 
Див. ще *ГОУГНИНЬ (гоугнина доуброва), 

*ГУГНЯ. 
*ГОУГНИНЬ прикм. (2) <) г о у г и и н а доубро¬ 

ва (1) (назва місцевості у Львівській землі): а тьіи старці... 
вьізналї и вказали староую границю и врочища межи об- 
лазнїчи и межи дідошичи по тоте пото(к) мальш крїхо- 
вєць што біжи(т) по(д)лі гоугниньї доубровьі (Зудечів, 
1421 Р 96); дворищеГугниио (і) див. ДВОРИЩЄ. 
ФОРМИ: род. одн. ж. гоугниньї (1421 Р 96); знах. одн. с. 

Гугииио (1451 АрхЮЗР 8/1V, 17). 
Див. ще *ГУГНИНА, *ГУГНЯ. 
*ГУГНЯ ж. (6) (назва місцевості у Львівській землі): 

тогдьі пане данило нє добьіле на воиті того дворища што 
на гугни занужь нє оу своє оубивале сА (Зудечів, 1411 
Р 79). 
ФОРМИ: місц. одн. иа гугни (1411 Р 79). 
Див. ще *ГУГНИНА, *ГОУГНИНЬ (гоугнина 

доуброва). 
ГУГОВЬ ч. (2) (назва села у Волинській землі): а пану 

Яцьку... досеталося Гугове и се тьіме, штоже изе віка 
вечиого тягело к Гугову (Звнняче, XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 
193). 
ФОРМИ: наз. одн. Гугове (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193); 

дав. одн. Гугову (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193). 
*ГУГОВЬСКИИ прикм. (1) Гуговескии 

ставь(І) (назва ставу у Волинській землі): а еще поденя- 
лея ему пане Барсане... ставе засетавитн ниже Гуговес- 
кого ставу у подобноме месеци (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 193). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Гуговеского (XV ст. АрхЮЗР 

8/ІУ, 193). 
Пор. ГУГОВЬ. 
! ГОУДИКА (ГОУДИЧА) див. ХОУДИЧЬ. 
ГОУДИЧ див. ХОУДИЧЬ. 
ГУДИЧЬ див. ХОУДИЧЬ. 
ГОУДИЧЬ див. ХОУДИЧЬ. 
ГОУИВА ж. (4) (назва річки у Київській землі) Гуйва: 
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о(т) тетереви тєснь гоуива (б. м. н., бл. 1458 Р 167); по- . 
шє(д)ши горе боярьскою роудого... ива(н)ко(в)скими зако¬ 
нами прише(д)ши к гоуивє то єсть зємлА пана скипорєва 
обьвхаиая (б. м. н., бл. 1458 Р 168). 
ФОРМИ: наз. одн. гоуива (бл. 1458 Р 167); дав. одн. 

гоуивє (бл. 1458 Я 167, 168). 
ГУЛЄВИЧ, ГУЛЕВИЧЬ, ГУЛЄВИЧЬ ч. (13) (особова 

назва): а се я пань Баско Мошоньчьчи (!) сввдчю то... 
ожє оузАль єсмь оу пана Ивашка сто купь оу Гулєвича 
(Львів, 1421 Р 92); а при томь бьіли свєдоки... пань ивань 
гулєвичь пань гридко кирдвєвичь (Київ, 1433 Р 119); 
а при (томь) бьіли: ключникь луцкии Богдан Сєнкович 
Гоский... пан Зброх Гулєвич (Луцьк, 1494 Л5 І, 102). 
ФОРМИ: наз. одн. Гулєвич 7 (1438 Р 138, 139; 1446 А$ . 

І, 43; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11; 1451 Р 159; 1476 АрхЮЗР 
8/IV, 154; 1494 АЗ І, 102); Гулєвичь 4 (1430 АрхЮЗР 
8/ІУ, 8; 1445 АкЮЗР І, 18; 1446 АкЮЗР І, 18; 1452 АкЮЗР 
1, 21); гулєвичь 1 (1433И ІЇ9); род.одн. Гулєвича (1421 Р92). 

* ГУЛ НЕВТ> ч.(1) (особова назва): Дали есмо монаегьірь 
Пречистое Богоматери на Пересопницьі кнегини Михай- 
ловои Василевича Чорторьіскои... а увязати ее вь тоть 
монастир ь велвли есмо дворенину нашому Федку Гулневу 
(Краків, 1499 АЛМ вип. 2, 36). 
ФОРМИ: дав. одн. Гулневу (1499 АЛМ вип. 2, 36). 
*ГОУЛЯЛНИКИ мн. (1) (назва села у Київській землі): 

Село Гоуля(л)ники а в томь сєлє аі члвка а отамо(н) 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90). 
ФОРМИ: наз. Гоуля(л)ники (бл. 1471 ЛКЗ 90). 
ГОУМЄННИК ч. (7) (боярський чин) гуменник, гумен- 

ний: А на то єст... в. п. Хєрман ключник, в. п. Жоуржоу 
гоумєнник (Сучава, 1469 ВБ І, 136); И оуставшє пан 
Жоуржь гоумєнник та заплатиль оуси тотьі вьішєписан- 
нїи пинвзи... оу роукьі слоузВ нашємоу Гоурбаноу (Суча¬ 
ва, 1499 ВО II, 135). 
ФОРМИ: наз. одн. гоумєнник 1 (1499 ВО П, 135); зам. 

род. в. п. Жоуржоу гоумєнник 1 (1469 ВБ І, 136); род. одн. 
гоумєнника (1491 ВО І, 458, 459); дав. одн. гоумєнникоу 
(1499 ВО II, 135). 

*ГОУМНО с. (2) гумио, стодола, клуня: О пожьгльцо(х) 
домовь а любо гоумна (XV ст. ВС 7); И мьі видєчи рєчь 
справєдливоую... казали есмо свєтксм присАгноути, они 
обвели... от Милошєвич з Ивашковцьі по дорогоу, гдє била 
пани МихайловаА гоумно сєлит почєла, мьі єго знєти ка¬ 
зали (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: род. одн. гоумна (XV ст. ВС 7); знах. одн. тоум- 

но (1478 АЗ III, 17). 
ГУРБА д ю. (1) (назва села у Волинській землі): великій 

князь Швитригайло... чинимь знаменито... ижь даемь и 
дали есмо вь Луцкомь поввтв Сенио село... в гранвхь, 
каки се вь собв маеть сама отчина... а оть Яблонна Леско- 
ва, оть Моквина Гурба (Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: наз. одн. Гурба (1445 АкЮЗР І, 17). 
ГОУРБАН ч. (6) (особова назва, молд., лат. ИгЬапиз): 

И оу том також прїидоша прАд намьі... слоуга наш Гоур- 
бан... и сєстричича єго Насти... и продали свою правоую 
отниноу (Сучава, 1499 ВО II, 135). 
ФОРМИ: наз. одн. Гоурбаи (1499 ВО II, 134, 135); 

род. одн. Гоурбана (1499 ВО II, 134, 135); дав. о£н. Гоур¬ 
баноу (1499 ВО II, 135). 

ГОУРЄШЬ ч. (2) (особова назва, молд. гурз «рот»): мьі 
Стєфан воєвода... знаменито чиним... ож(є) тот истиннїи 
слоуга наш Сима Гоурєшь слоужнл нам право и вврно 
(Сучава, 1495 ВО II, 79). 
ФОРМИ: наз. одн. Гоурєшь (1495 ВО II, 79); дав. одн. 

Гоурєшоу (1495 ВО II, 80). 
*ГОУРКО ч. (1) (особова назва, пор. ГоурииД Я пань 

микоула двди(ч) до(л)зскии и пєрєва(л)скии из жоною 
моєю огаеьєю и з сьінми моими гоурко(м) и з стєцко(м) 

и андроушко(м) што(ж) семи сороужи(л) црквь стго ни- 

кольї... придаль єсми своєго имвнья дользека дєсАтиноу 
(Перевали, 1440 Р 142). 
ФОРМИ: ор. одн. гоурко(м) (1440 Р 142). 
ГОУСИ мн. (4) гуси: Сє я кнАзь михаил... придаю с(в)то- 

моу сп(с)у и своєго дворьца и змиинца дєсАтиноу озими 
пшєници и рьжи о(т) всєє Ариньї и што коли пригодоуєст- 
(о)А (!) оу дворе о(т) животинні и о(т) гоусии с(т) коурь... 
и о(т) веєго приплодька дєсАтоє (Луцьк, 2-а пол. XV ст. 

СО); Грєжаньї дво(р) а в томе дворе шесть члвка а осмь 
воло(в) чотири корови... семеро свннє(и) а гоусє(и) два- 
на(д)цать а пашнА єсть жито (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: наз. гоуси (бл. 1471 ЛКЗ 92); род. гоусє(и) 

2 (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв., 93); гоусии 1 (2-а пол. XV ст. СО). 
ГУТАРЬТЬ ч. (1) (особова назва, стч. Ноіагі;, сен. £ОІ- 

Ьагсі): а сє зємлАнє пань ходько бьібельскии... пань гу- 
тарьть кость соковичь гань квраховичь (Перемишль, 1359 
Р 10). 
ФОРМИ: наз. одн. гутарьть (1359 Р 10). 
ГОУЦИНІЇ ч. (1) (особова назва, пор. Нвга2): И також- 

дєрє єсми дали и потврьдили той свАгои нашєи црькви, 
митрополій от Ромаиова трьга... цигане на йме БоА сь 
чєледєю... и Гоуцине сь чєледєю (Сучава, 1488 ВО І 
342). 
ФОРМИ: наз. одн. ГоуцишЬ (1488 ВО І, 342). 
ГУЩА ч. (2) (особова назва): я Степане Гуща биль єсми 

чоломь господину владьіце е. м. и княземь и паномь ихь 
мил... ажбьі ихь милость печати свои приложили кь сему 
моєму листу (Луцьк, 1449 АЛМ 8). 
ФОРМИ: наз. одн. Гуща (1449 АЛМ 8). 
ГУІЦИНЦЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Гущанки: кн<А>зю Василью осталсА город Збараж, а к 
тому села... Гущинцьі, Новоє-сєло (Луцьк, 1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. Гущинцн (1463 АЗ І, 54). 
ГОУЩИЧЬ ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли свет- 

ки... слоуги королеви ильА гоущичь брать єго єско рост- 
рась (б. м. н., 1463 ГГЯ)- 
ФОРМИ: наз. одн. гоущичь (1463 ГДЯ). 
гьдинци мн. (1) (назва села у Аіолдавському князів¬ 

стві); темь мьі... дали єсмьі имь села и(х) на имА... 
строинци... и гьдиици (Сучава, 1429 Сові. І, 269). 
ФОРМИ: наз. гьдинци (1429 Сові. І, 269). 
ГЬЖОАНЄ ж.у невідм. (2) (особова назва, молд., тюрк. 

хоЗа, перс. хаЗа «пан, старець, старшина, багатий ку¬ 
пець»): а мьі такождерє и от нас єсмьі дали и потвьрдили 
слоузе нашємоу Томи Салчє...тоє прАдрєчєноє село... ме¬ 
жи Иоаньш (!) Триколєскоул и межи Гьжоанє (Ясси, 
1495 ВО II, 69). 

ГБЛЄСКОУЛ, КЬЛЄСКОУЛЬ ч. (3) (особова назва, 
молд., лат. еаіііиз): а мьі такождєрє... потврьдили слоу- 
зА нашємоу... половина от Гьлєіци, гдє бьіл Мик Гьлє- 
скоул (Васлуй, 1497 ВО II, 119). 
ФОРМИ: наз. одн. Гьлєскоул 2 (1497 ВО II, 119); 

Гьлєскоуль 1 (1497 ВО II, 119). 
гьлешєщїи мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє 
прїидоша пред нами... слоуга наш Исаю... и сєстричич 
єго... и роздєлили своА праваА отнина,сєла на имв Гьлє- 
шєщїи... и Пьнчєщїи (Сучава, 1490 ВО ї, 403). 
ФОРМИ: наз. Гьлєшєщїи (1490 ВБ І, 403); род. Гьлє- 

шєщи (1490 В Б І, 403). 
*гьлєщи мн. (3) (назва хутора у Молдавському кня¬ 

зівстві): А пак хотарь той вишєписаннои половини еєли- 
щи... на имА половини от Гьлєіци гдє бьіл Мик Гьлєскоул 
(Васлуй, 1497 ВО її, 119). 
ФОРМИ: род. Гьлєщи (1497 ВО II, 119). 
*ГЬЛКЬВА ч. (1) (особова назва): Тв(м> мьі... далн 

и потврьдили єсми ємоу... село на йме Пьшкаиїи... що жє 
он коупил тоє село от оуноуки ТрисЬа Гьлкьви (Сучава, 
1480 ВО І, 237). 



гьлць — 270 — ГЮРИИ 

ФОРМИ: род. одн. Гьлкьви (1480 ВВ І, 237). 
Див. ще ГЬЛКОШЬ. 
ГЬЛЦЬ ч. (2) (особова назва): мьі стєфан воєвода... зна¬ 

менито чиним.*, ожє прїидоша прАд нами... ггьтрь гьлць 
и сестра єго, моуша... и продали свою правою отннноу 
(Ясси, 1495 Сові. 8. 193). 
ФОРМИ: наз. одн. гьлць (1495 Сові. 8. 193); дав. одн. 

гьлцоу (1495 Сові. 8. 193). 
"ТЬНЄСКОУЛЬ ч. (4) (особова назва, молд., пор. болг. 

Гана): мьі илїа воєвода... чинн(м) знаменито... ожє... дали 
єсми юи оу иашєи зємли єдно сєло... на имА гдє бьіл ньгоє 
гьнєскоу(л) (Сучава, 1433 Сові. І, 350); мьі стєфаиь воєво¬ 
да... чини(м) знамєниито (1)... оже тоть истиниьі слоуга 
иа(ш) па(н) тоадєрь гьнєскоу(л) слоужи(л) намь право 
и вьрно (Сучава, 1445 Сові. II, 230). 
ФОРМИ: наз. одн. гьиєскоу(л) (1433 Сові. І, 350; 1445 

Сові. II, 230); дав. одн. гьнєскоулоу (1445 Соль. II, 231). 
ГЬНЄЩИ1, ГЬНЄЩЇИ мн. (5) (назва села в Ясському 

повіті Молдавського князівства): То им вєс хотарь от той 
сторонні; а от Гьнєщи да єст имь по старомоу хотарю (Доль- 
иий Торг, 1466 ВВ І, 115); Тьм мьі... дали и потвердили 
єсмо им оу нашєи зємли оу молдавскои... одно сєлищє що ж 
гдє сь зовєт Щюбєєва крьница, межи Гьиєщїи и межи 
Роусканїи (Сучава, 1467 ВВ І, 117)* 
ФОРМИ: наз. зам. дав. иде<т к>ь Гьиєщи (1466 ВВ І, 

115); род. Гьнєщи (1466 ВВ І, 115); ор. Гьиєщи 2 (1466 ВВ 
I, 114); Гьиєщїи 1 (1467 ВВ І, 117). 

ГЬНЄЩИ2 мн. (1) (назва села у Фелчиуському повіті 
Молдавського князівства): И єщє єсми им дали и потврьди- 
ли их правоую отнииоу..* єдно сєло на имь Гьнєщи (Суча¬ 
ва, 1493 ВВ II, 19). 
ФОРМИ: наз. Гьиєщи (1493 ВВ II, 19). 
ГЬНЄЩЇИ див. ГЬНЄЩИ1. 
*ГЬНА див. *ГЬІНА. 
*ГЬРБОВОУЛЬ див. *ГРЬБОВОУЛЬ. 
*ГЬРЛА див. ГРЬЛА. 
"ГЬРНЇЦЬ ж. (1) (молд. гьірняцз) гірський дуб: хо- 

та(р)... оу пьигьраць на една гьрнїць (Корочии Камінь, 
1458 МіН. Вос. 122). 
ФОРМИ: знах. одн. гьрнїць (1458 Мііі. Вос. 122). 
* ГЬТУРА з чс. (1) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): мн Стєфаи воєвода... знаменито чиньшь... ожє... 
дали и потвьрдили єсми... нашему монастирю... єдно сєло 
оу гьрли Гьтури (Сучава, 1473 ШКН 164—165). 
ФОРМИ: род. одн. Гьтури (1473 ШКН 165). 
ГЬОУНОСА ж. (1) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): тьмь ми... дали и потврьдили єсмо имь... єдна 
пасика, оу крьници... и проти(в) козаєщи, гдє била паси- 
ка рошкова, и гьоуноса, о(т) обр<ьшї>а до оустиА (Сучава, 
1448 Сові. II, 323). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. знах. дали... гьоуноса (1448 Сові. 

II, 323). 
ГЬОУРЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мн Стєфан воєвода... знаменито чиним... ож прїи- 
д<оша> прєд нами... слоуга нашь Сьигоур и сєстра єго 
Стаиа... и продали... єдино сєло... на имь Гьоурєщїи 
(Сучава, 1490 ВВ І, 394). 
ФОРМИ: наз. Гьоурєщїи (1490 ВВ І, 394). 
"ТЬОУРИКА ч. (1) (особова назва, молд. гаурз «отвір»): 

а на то є(ст)... вьра пана жоуржа гьоурики ($іс.— Прим, 
вид.) (Сучава, 1452 Сові. II, 432). 
ФОРМИ: род. одн. гьоурики (1452 Сові. II, 432). 
Див. ще *ГЬОУРИКЬ, *ГЬОУРИЧЬ. 
"ТЬОУРИКЬ ч. (1) (особова назва, молд. гаурз «отвір»): 

а иа то є(ст)... вЬра пана браєвича дворника... вьра пана 
<гьоур>ика (Сучава, 1453 Сові. II, 468). 
ФОРМИ: род. одн. <гьоур>ика (1453 Сові. II, 468). 
Див. ще "ТЬОУРИКА, *ГЬОУРИЧЬ. 
*ГЬОУРИЧЬч. (5) (особова назва, молд. гаурз «отвір»): 

а на то є(ст) вьра... наши(х) боАрь, вьра пана доуми брає¬ 

вича дворника... вьра пана жоуржа гьоурича (Сучава, 
1452 Сові. II, 426); а на то є(ст)... вьра пана доуми браєвича 
дворника... вьра пана жоуржи гьоурича (б. м. н., 1453 
Сові. II, 496). 
ФОРМИ: род. одн. гьоурича (1452 Сові. II, 426; 1453 

Сові. II, 446, 454, 473, 496). 
Див. ще *ГЬОУРИКА, *ГЬОУРИКЬ. 
*ГЬІБНОУТИ дієсл. недок. (2) (цсл. гьібн-Яти) (руйну¬ 

ватися) гинути, занепадати: просили єсмьі нашєго боль- 
рииа пана михаила ло(г)фєта абьі пошє(л) до тоурко(в)... 
оучинити иа(м) мирь ка(к) бн наша зє(м)ль нє гибла дале 
(Васлуп, 1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ж. бм... гибла, гмбла 

(1456 ЗСФ). 
Див. ще ГИНОУТЬ. 
ГЬІДИНЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): и дали господствоу мьі пєть сель: єдно на Краковв... 
дроугоє на Сєрєть на имь Гьщинци... три на Бистрици 
(Ясси, 1500 ВВ II, 173). 
ФОРМИ: наз. Гьідиици (1500 ВВ II, 173). 
*ГЬІНДЄ див. ГИНДЄ. 
*ГЬІНА ч. (2) (особова назва, молд., пор. болг. Гана): 

а на то є(ст)... вьра пана гьіни вистїарника (Сучава, 1446 
Сові. II, 270); а на то єсть... вьра пана гьнЬ (Коломия, 
1448 Сові. II, 306). 
ФОРМИ: род. одн. гмии 1 (1446 Со5^. II, 270); гьнЬ 1 

(1448 Сові, II, 306). 
*ГЬІРБОВЬ див. ГРЬБОВЬ. 
ГЬЇРЛО с. (10) гирло, рукав (ріки) (9): тьмь мьі... дали 

и потврьдили єсмо имь... отчина и(х) ... сь вьсь(м) грьло(м) 
о(т) брьла(д) (Сучава, 1448 Сові. II, 323—324); ТАм мьі... 
далї... єсми ємоу... половина озера Ковоурлоуискоє и по¬ 
ловина гьірло (Сучава, 1468 ВВ І, 130); 

грьло братєшєво (1) (назва гирла у Молдав¬ 
ському князівстві): тьмь мьі... дали и потврьдили єсмо 
имь... грьло братєшєво (Сучава, 1448 Сові. II, 323—324). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. половина гьірло 1 (1468 

ВВ І, І ЗО); зам. ор. сь гьірло І (1455 Сові. її, 540); род. одн. 
грьла (1459 Сові. 8. 22); знах. одн. грьло (1448 Сові. II, 
324); ор. одн. грьломь, грьло<м> (1448 Сові. II, 324); 
ор. мн. гьірлами 2 (1455 Сові. II, 531; 1458 ВВ І, 8); гир¬ 
лами 1 (1466 ВВ І, 105—106). 
Див. ще ГРЬЛА. 
ГЬЛКОШЬ ч. (1) (особова назва): А тоє сєло бил коупил 

Трифо Гьлкошь от Борильши (Сучава, 1480 ВВ І, 237— 
238). 
ФОРМИ: наз. одн. Гьлкошь (1480 ВВ 1, 237). 
Див. ще *ГЬЛКЬВА. 
* ГЬЛЦЬ див. ГЬЛЦЬ. 
*ГЬРЧЇИ ч. (Т) (назва потоку в Молдавському князів¬ 

стві): хота(р) ... на оустїє пошока (1) зовоми стьжароу(л)... 
о(т) оустїє сьрата чєрє(с) бїстрїци на доамна и до апь гьрчїя 
(Корочии Камінь, 1458 МіН. Вос. 121—122). 
ФОРМИ: род. одн. гьрчїя (1458 МіН. Вос. 122). 
*Г*£НКО ч. (1) (особова назва, пор. Гєнадии): купиль 

пань вАтславь дмитровьскии дворище... оу вьки оу васн- 
лА єму жь рьчють скибичь и вь єго брата на имА оу гьнка 
(Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: род. одн. г£ика (1370 Р 18). 
Г'йРКО ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли свьдцн 

пань мнколаи спичникь воєвода снАтиньскии пань гьрко 
(Коломия, 1398 Р 57). 
ФОРМИ: наз. одн. гьрко (1398 Р 57). 
Г'йРЦ'й ж. (1) (назва села на Буковині) Герца: тьмь 

мьі... дали єсми ємоу и поновили єсми и потвердили села 
єго... на имЬ сєло кинди(н)ци и сєло гьрць на протА (Су¬ 
чава, 1437 Сові. І, 41). 
ФОРМИ: наз. одн. гЬрцЬ (1437 Сові. І, 541). 
ГЮРИИ див. ЮРЇИ. 



КГ див. кь 
*КГАСТОВТОВИЧЬ див. ГАШТОЛТОВИЧЬ. 
КГАСТОВТЬ, КГАСТОЛТЬ, КГАШТОВТЬ ч. (3) 

(особова назва, липі. Оозіаиіаз): пєрвьщ поручни(іО кнА(з) 
михаило євнутєви(ч)... стєпань зазьба, кгастовть кєрдути 
(б. м. н., 1392 Р 46—47); Левону Шаломичу Корница се¬ 
ло, што Пятковскій держала, Пань Кгастолть (Берестя, 
1463—1478 РЕА І, 36).‘ 
ФОРМИ: наз. одн. кгастовть 1 (1392 Р 47); Кгастолть 

1 (1463—1478 РЕА 1, 36); Кгаштовть 1 (1463—1478 РЕА 
І, 36). 

*КГАСТОЛТОВИЧЬ див. ГАШТОЛТОВИЧЬ. 
КГАСТОЛТЬ див. КГАСТОВТЬ. 
КГАШТОВТЬ див. КГАСТОВТЬ. 
*КН\УАЕТО\У\¥Л прикм. (2) (стп. £\уаНоушу) ф 

к в а л т о в н а я вина (1) штраф за насильство: 

а коли(ж) оубогьш Огато(г) зовє(т) о квал(т)ь бгатьі(и) 
о то(т) квалгь имєєтсА очистити свь(т)кьі алюбо имєеть 
бьіть осоужєнь ква(л)товноую виноу (XV ст. ВС ЗО); г и - 
к о ] и кк\уа1іо\УПО]и(1) див. РУКА. 
ФОРМИ: знах. одн. ж. ква(л)товноую (XV ст. ВС ЗО); 

ор. одн. ж. кІтаПоутоіи (1388 1РР 106). 
КГВАЛТОМЬ, КВАЛЬТОМЬ, КВАЛЬТОМЬ, КВАЛ- 

ТОМЬ, ГВАЛТОМ, КНАУАСТОМ присл. (12) {стч. куаі- 
Іеш, стп. ^дуаНет) насильно, силою (7): пе \Уес1а1 коїі 
]ети \укгас1епо, аЬо ккїуаиот ^гіаіо (Луцьк, 1388 ІРЬ 
104); А тако(ж) хто комоу возмє(т) во(з) сена ква(л)томь 

имаєть платити Г гро(ш)и (XV ст. ВС ЗО); А коли привєзоут 
Ливовчанє соукна ялибо боуд какьі товарі, а оу ньіх никто 
гвалтом без пинбзєи ни один локот нє могль оузвти (Сучава, 
1460 БО II, 275); 
к к а 1 і о т паскобііі(І) нападати: Тез ]езі1іЬу 

скгезі’іапіп корізгсга іск кагіі, аЬо кклуаиот паскосШ; 
сЬосгето, іхЬу росіїик оЬусгаіа пазгоіе гешіі рга\^ пазгіск, 
ЬуІ кагап (Луцьк, 1388 ЇРЕ 105); приити к в а л ь - 
т о м ь (1) див. ПРЇИТИ; приходити квальтом ь 
(2) див. * ПРИХОДИТИ; усиловати квальтомь 
(1) див. *0УСИЛОВАТИ. 

*КГВАЛТЬ ч. (11) (стч. куаіі, стп. §\уаіі, сен. §е\уаіі) 
1. насильство (9): І іег ]езШЬу скіо... кк\уа1і \у бети Ьу... 
у/сгіпії, ]ако гогргау;са зкагЬи пазгоко окгиіпе таіеР 
Ьуіі кагап (Луцьк, 1388 2РЕ 107); а коли(ж) оубогьш 

бгато(г) зовє(т) о квал(і)ь бгатьі(и) о то(т) квалгь имєєтсА 
очистити сві(т)кьі алюбо имєєть бьіть осоужєнь ква(л)тов- 
ноую виноу (XV ст. ВС ЗО). 

2. напад (Г): и прішієль квальтомь нароко(м) на єго доми 

а оу томь квал'ьтє ранили єго мтрь (XV ст. ВС 19); 
квалті) домов ьі и (1) напад на житло: прото 

МЬІ оуставлАємь которьіи чло(н)кьі имєють соуди(т) напір- 

вЬи о соуди(л)ство (!) жєиьскоє дроу(г)є о разбои добро- 
волноє дороги третєє о пожогоу чотвєртоє (!) о квалгь до¬ 
мовили) а вь (инь)ши(х) жалобахь нє маю(т) соуди(т) 
(XV ст. СЯ 43 зв.). 
ФОРМИ: дав. одн. кІшаНоич (1388 ІРЬ 106); знах. одн. 

кгвалть, квалті, ква(л)ть, квал(т)ь, кішаїі (1388 ІРЬ 
104, 107; XV ст. ВС 6,18, ЗО; СЯ 43 зв.); міси- одн. оу хвалі¬ 
те (XV ст. ВС 19). 
КНО¥, КДЬІ спол. (2) (стч. кбу, стп. кбу/^бу) (приєднує 

підрядні речення) 1. (причини — у постпозиції) тому що, 
бо ж (1): Тег... кгогпе ргіка2и]ет, аЬу... теїі Ьуіі оЬ\уі- 
пепу, іг рохіууаіиі’ с2Іо\уесгеіе кголуі, ккбу (о ]езі * па рго- 
(і\уки гакопи і изіа\уу (Луцьк, 1398 ІРЬ 107). 

2. (часові —у постпозиції) коли (1): Во имА божьє зна¬ 
менито бу(д) и свбдочно каждо(м) добро(м) кто коли на 
то(т) листь позрить албо усльіши(т) єго чтучи кдьі єго 
будє(т) потрєбно (Львів, 1412 Р 81). 
Див. ще ГД'Й1 2. 
КНО¥В¥ спол. (1) (стч. кбуЬу, стп. стбуЬу) (приєднує 

підрядні умовно-часові речення — у препозиції): коли ж, 
якщо: а ккбуЬу... Ьуі рози^еісгоп, іокбіе... \уіпо]Ц таіеР 
Ьуіі кагап га ргозіирок (Луцьк, 1388 ІРЕ 107). 
КГЕДЕМИНОВИЧЬ, КГИДОМИНОВИЧЬ ч. (4) (осо¬ 

бова назва): Я Любарть Кгедеминовичь, Луцкий и Воло- 
димерский князь... записали есми и даль село своє Рожьіс- 
че... церкви у Луцку (Луцьк, 1322 АрхЮЗР ІДИ, 1); 
Биль намь чоломь богомолець нашь Ефремь, владьїка 
Лункий и Острозский, и покладаль передь нами листь да- 
нииьі певньїхь маетностей на Вольїню... оть князя Луцкого 
и Володимерского Люборта Кгедиминовича (Городно, 1498 
АрхЮЗР ІДИ, 1). 
ФОРМИ: наз. одн. Кгедеминовичь 1 (1322 АрхЮЗР 

ІДИ, І); Кгидоминовичь 1 (1444 АрхЮЗР ІДИ, 8); род. одн. 
Кгедиминовича 1 (1498 АрхЮЗР ІДИ, 1); кедимииовича 
1 (бл. 1350 Р 8). 

*КГЕДИКГЕЛДОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): и тая 
Гайка передь нами повьдила, штожь тьш два сльдьі дала 
ей небожчьща пани Сенковая Кгедикгелдовича, коли за- 
мужь ее отдавала (Троки, 1494 РИБ 560). 
ФОРМИ: род. одн. Кгедикгелдовича (1494 РРІБ 

560), 
*КГЕДИМИНОВИЧЬ див. КГЕДЕМИНОВИЧЬ. 
* КГЕЗКГАИЛОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): Кнзю ни- 

колаю бискоупоу вилєньскомоу И воєводі вилє(н)скомоу 
паноу михаилоу кєзькгаиловичоу каньслірю нашємоу 
(Брест Куявський, 1447—Н92 ЛКБВ); и Оє(д)ко... посла- 
(л)ся на прьівилє(и) пана миха(и)ловь кгє(з)кга(и)ловича 
воєводьі вилєньского (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: род. одн. кгє(з)кга(и)ловича (1499 ВФ); дав. одн. 

кєзькгаиловичоу (1447—1492 ЛКБВ). 
КГИДОМИНОВИЧЬ див. КГЕДЕМИНОВИЧЬ. 
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*КГИРДИВИДЬ ч. (1) (особова назва, лиш. Оігсііуусіаз): 
Мьі кнА(з) двд-ь дмитриєви(ч)... макса(к), кгирдиви(д) бв- 
ликт> снь єго сємє(н) воилови(ч)... чинимьі знамєни(т)... 
како кєдьі в то врємА коли кнА(з) вєлєбньш дмитрии... вє- 
лико(м) и славнєму володиславу... вврность права А и нє 
нзрушистаА слюби(л) а ми имєнємь... вши(х) зємлАнь 
єго... ислюбуєми за нєго (Лучиця, 1388 Р 38—39). 
ФОРМИ: наз. одн. кгирдиви(д) (1388 Р 38). 

КГЛОВАЧЬ ч. (і) (особова назва): Мьі воицєх'ь з бжиєн 

мл(с)ти ярцибискупь гнбздєнскии... янь кгловачь кролєв- 
ства полского маршалокь... слюбуємьі... и записуємьісА 
стєцку воєводб земля молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122— 
123). 

ФОРМИ: наз. одн. кгловачь (1433 Р 122). 
*КГОЛДОВАТИ див. ГОЛДОВАТИ. 
* КГОПЕРЕЦК ИЙ прикм. (1) О л ь сь Кгопере- 

ц к и й див. Л'йСЬ: 
ФОРМИ: з них. одн. ч. Кгоперецкий (1498 АрхЮЗР 

8/IV, 119). 
*КГРАНЬ див. ГРАНЬ. 
КГРУНТЬ див. ГРУНТЬ. 
*КГОУРЬГЕШЕВИЧЬ ч. (1) (особова назва): мьі кнА(з) 

еєдорь любортови(ч) чинїмьі то знамєнїто... ажє... па(н) 
игна(т) облазнїцкии жалова(л) и позва(л) па(н) юрья дя- 
дошицкого кгоурь(гє)шєви(ч) ажє ємоу взА(л) вєпря вь 
єго доубровв чєрєсь границю (Зудечів, 1421 Р 95). 
ФОРМИ: знах. одн. кгоурь(гє)шєви(ч) (1421 Р 95). 



ДА1 наст. (1339) (утворює описові форми пак. сп.) 
хай, нехай (з формами З ос. теп.) (1020): а кто пороуш(ить 

та}ковьі да єсть проклеть о(т) га ба... и да єсть подобникь 
арїоу <и> їоудь (б. м. н., 1400 Сові. І, 37); А коли <кото>- 
рьш гссподарь имь порушить таковьш да єсть проклАть 
(Сучава, 1403 338); А хотарь тАм селом да єст сь оусих 
сгорон по старомоу хотароу, коуда из вєка (ожив)али 
(Сучава, 1462 ВО І, 67); да є(ст) и(м) о(т) на(с) оури(к) и сь 
вьсємь доходо(м) (Сучава, 1500 Сові. 5, 234); 

(у сполученні како д а) (33): тоє вьсє вишєписа(н)ноє 
како да є(ст) о(т) на(с) ємоу оури(к) (Сучава, 1459 Сові. 5. 
22); они сА обАщали за вьішєписанноє наше даанїє и по- 
тврьждєнїє, како да чинАт свАтопочивших вьішєписанньїх 
дАтєи наших... помАн на годиноу оу (єди)н день, за єдно 
обом (Гирлов, 1499 ВО II, 156); а мьі... єсмьі дали и по- 
тврьдили слоугам нашим... тоє прАдрєчєнноє село... како 
да єст им от нас оурик и сь вьсєм доходом (Ясси, 1500 ВИ 
II, 175); 

(у, сполученні яко д а) (18): Стєфань воєвода... даємь 
сє(с) нашь листь всЬмь брашовлЬномь... яко да ходАть, 
с> своєю торговлєю доброволно у нашєи зємли (Устя Ба- 
шія, 1435 Сові. II, 676); и оучинили єсми вь задоушїє 
свАтопочивших прєдков и родитєлїє наших... на то яко 
да нє имаєт ни єдин наш боАрин... дило до тих наши люди 

(от Радовци (Сучава, 1481 ВО І, 256); 
(з формами 1 ос. мн. теп.) (3): али такового чловвка 

.(в ррие. члка.— Прим, вид.), гдє сь оучюєт и знаидєт оу 
нашєи зємли... мьі да имаюм єго вьгнати и вьпоудити проч 
ис нашєи зємли (Гирлов, 1499 ВО II, 421); <али> боуд ко- 
торим (гірїятєлєм прїАтєлБ нашєго великого КНВЗБ и дьтєм 
єго>... (мьі и дьти наши>... да смо добри и прави <при)ятє- 
ли (Сучава, 1499 ВИ II, 442); 

(з формою 2 ос. мн. теп.) (1): а вьі да имь берете по д 
гро(ш) о(т) тару (Дорохой, 1437 ОІр № 8); 

(з формами 3 ос. одн. майб.) (218): аще ли хто... повеле¬ 
ний кияжения нашєго переступить дерзнеть... да казнится 
и оть Бога проклять будеть (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3); 
да пробудуть жє непорушно подь анаеємою (Холм, 1376 
Р 22); И тоє село да боудеть ємоу оурик сь вьсвмь дохо- 
домь (Сучава, 1441 ОВАс 40); Тоє да боудєт нєпрьмАнно 
до их живота (Гирлов, 1499 Ви II, 156); 

(з формою 1 ос. мн. майб.) (1): н оумьіслихмо сь наше А 

доброА волєя и о(т) ба помощиа да оутвьрдимо на(ш) мо- 
настирь єжє є(ст) на молдавици (Сучава, 1443 ПГСММ); 

(у сполученнях како д а) (2): мьі Стєфа(н) воєво(д)а... 
знаменито чини(м)... ожє блгопроизволи гва(д)ми (!)... 
како да оутврьди(м) и оукрьпимь стоую (.!) црковь нашоу 
митрополєю о(т) Радовцє(х) (Сучава, 1479 СС 140); мьі Стє- 
фан воєвода... знаменито чинимь.., ожє благопроизволи 

господство ми нашим благьім произволєнїємь... како да 
оутврьдим свАтоую црьковь нашоу митрополію от Радов- 
цєх (Сучава, 1481 ВО 1,256); 

(у сполученнях яко д а) (40): мьі стєфань воєво(д)... 
чинимь знаменито... ожє... оучинили єсми вь заДшїє сто- 
почивши(х) родитєлєи наши(х)... яко да оутврьдимь и оук- 
рьпи(м) монастирь о(т) побрать (Сучава, 1443 ДГСПМИ); 

пакь оу то(м) оучинили єсмьі вь за дшїє стопочившн(х) 
пре(д)ко(в)... наши(х)... яко да оутвьрди(м) и оукрьпи(м) 
на(ш) стьіи монастьір о(т) нємца (Ясси, 1500 Со5/. 5. 230); 

(з формами 3 ос. баж.-ум. сп.) (2): а по нашємь животА 
кто бь дать (!) господарь нашєи зємли молдавскои... тоть 
щобьі имь нєпороушиль нашєго записанїа и оутврьждєиїа 
али да имь оутврьдиль и оукрАпиль (Сучава, 1429 Сові. 
I, 242—243); а сучавскоє мито нигдє да нє платить лише 
оу сучавь, хоть бьі за море(м) ходили и па(к) вьнгрє(х) 
да перешли бьі сь трьговлєю своєю (Васлуй 1452 Сові. 
II, 759); 

(у сполученні з інф.) (1): И дали єсмйі тьім селам... сєс 
лист нашь на то, щобьі... ни глобники ни припашари да 
нє бантовать их (Дольний Торг, 1475 ВО І, 200). 
ДА 2 спол. (26) І. (зв'язує члени речення) (19) (єднальний) 

та, і (18): мьі кнА(з) двдь дмитриєви(ч)... григории да 
ива(н) нєсвизьскии... чинимьі знамєни(т)... како... кнА(з)... 
дмитрии... голдованиє и вьрность... королеви польскому... 
слюби(л) (Лучиця, І388 Р 38—39); мьі илїа воєвод <а>.. 
чини(м) знаменито... ажє... произволило гввоми... дали 
єсми монастирю нашємоу... да даваєми на каждьш го(д) 
по дєсБть бочокь вина (Сучава, 1439 Со5^. II, 31); а к тому 
селу два ч<є>л(о>в(є>ки тАгнут Онос да ОвсАник (б. м. н., 
1470 А8 І, 67); половину стада жона моя продай да по души 
моей дай (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 29); Юрєи прї- 
несь тьш пєнАзи да хоте(л) заплатіть (XV ст. ВС 21 зв.— 
22); посьілаль єси тогожь владьїку Смолєнского да бискупа 
Вилєньского, да говориль имь оть тебе штобьт приступили 
кь рьімьскому закону (б. м. н., 1499 ВО II, 448); 

(у сполученні д а и) та й (1): Што ваша милость мне... 
приказали... абьтхь оть вашей милости князю Михайлу 
Санькгушковичу приказаль да и тьшь земляномь, которьіе 
именя свои мають под ловьі спинюские, пригрозиль (Луцьк, 
1475—1480 АрхЮЗР 8/1V, 20). 

II. (зв'язує сурядні речення) (7) 1. (приєднувальний — 
у сполученні д а и) та й (4): ажь нє станєть ся промєжи 
вами... мирь, тьі и до нась прьісьілаєшь, да и я по доконь- 
чальньїхь записєхь и по крєстьному цєлованью вамь иа 
нихь помогаль и наступиль (б. м. н., 1498 ВО II, 409); 
а о дочєрь єго твои панове изь єго боярьі оуговорьіли, какь 
єго дочєрьі бьіти и грєчєский законь дєрьжати; да и гра- 
мотоу твою оутвєрьжоную на то даль, што єго дочєрьі 
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дєрьжати свой законь грєчєский и кь рнмьскому закону 
єє не нудити (б. м. н., 1499 ВО її, 448). 

2. {перелічувальний — у сполученні д а и) та й, і (2): 
а кь нєдругомь єго кь охьматовьімь дєтємь посьілаєшь 
а наводить ихь на єго, да н кь иньїмь нєдругомь єго на 
єго лихо посьілаєшь, да и вь ьіиьіхь дєлєхь во многихь 
по доконьчанью и по крєстьному цєловаиью єму иє исправ- 
ляєшь (б. м. н., 3499 ВО II, 448). 

3. {єднальний — у сполученні д а и) та й (1): Пишемь 
вашей милости, ижь бнль намь чоломь попь Бавила... 
а сказьіваеть, что же дей обидь чиниться ему вельми много, 
да и садь дей церковньїй у него обирають (Холм, 1440 
ЛрхЮЗР 1УУІ, 5). 

ЇДА3 див. ДО. 
!ДАА див. ДА1. 
^ДААНЄ див. ДААНЇЄ1. 
дААНЇЄ1 с. (299) {цсл. даяниє) дарування, надання, 

пожалування: а по нашємь животь... (будь кто що бьі имь 
нєпор>ушиль наше даанїА (Сучава, 1409 Сові. І, 65); а кто 
би хотиль пороушити нашєго даанїа и потвєржєнїа, то(т) 
да є(ст) прокль(т) (Устя Кракова, 1439 Сові. II, 59); мьі 
стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє дали и по- 
твьрдили єсмьі нашємоу стмоу моиастироу... даанїє и по- 
твьрж(д)єнїА дьда нашєго, алєкса(н)дра воєводьі (Ясси, 
1500 Сові. 5. 230). 
ФОРМИ: наз. одн. ! даанї 1 (1458 ОІД«А» 513); !ниє 

1 (1439 Сові. II, 32); зам. род. одн. от даанТє 1 (1499 ВО 
II, 130); зам. місц. о вьськом наше дааиїє 1 (1466 ВО І, 
95); род. одн. дааиїа, дааниа 163 (1424—1425 О В Ас 20; 
1439 Сові. II, 59; 1453 Сові. II, 494; 1462 ВО І, 67; 1473 
ШКН 166; 1483 І, 275; 1488 Сові. 3. 128; 1492 ВО І, 
506; 1495 ВО II, 43; 1500 ВО II, 174 і т. ін.); даанїА, даа- 
ниА 54 (1443 Сові. II, 121; 1452 Сові. II, 426; 1470 ВО І, 
148; 1487 ВО І, 517; 1489 ВО І, 372; 1491 Сові. 3. 157; 
1494 ВО II, 35; 1497 II, 117; 1499 II, 131; 1500 
Сові. 3. 231 і т. іи.);даАнїа1 (1436 Сові. І, 460); даанА, 
дааия 2 (1491 СУО 4; 1493 ПГВСП); знах. одн. даанїє, 
дааниє (1428 Сові. І, 210; 1435СозГ ї, 403; 1443 ПГСММ; 
1448 Сові. II, 353; 1455 Соя*. II, 531; 1459 ОІД«А» 514; 
1464 ВО І, 86; 1469 ВО І, 134; 1479 ВО І, 222; 1500 Сові. 
230 і т. ін.); наз. мн. дааиїА(1497 ВО II, 120); род. мн. 
дааии (1456 ГПХМ); знах. мн. даанїа 5(1434 Сові. І, 386; 
1439 Сові. II, 59: 1453 Со5/. II, 496: 1488 ДГСВМЩ; 
ДГСПМ); дааніА 1 (1409 Сові. І, 65). 
Див. ще ДАНІЄ, * ДАНИНА, *НАДАНЬЕ, *ПРИДАНИЄ. 
* ДААНЇЄ 2 с. (4) О д а а н ї є имати (4) платити 

данину, виконувати різні трудові повинності: да иє да(ст) 
тоє село ни да(н), иї илиша, нн подводоу, ни дєсьтиноу, ни 
ослоу(х), ни лосадоу, ни на мли(н) да нє робьть, ии на го- 
ро(д), ии вино да иє возьть... и ни иноую никотороую на- 
шоу слоужбоу и даанїє нє имають, николи на ввки (Сучава, 
1444 Сові. II, 207—208); и да нє даст нам ии илиш, ни под¬ 
водоу, ни посадоу, ни жолдь, ани на город да нє робьти, 
ани на млини, ани бочки да иє возАт... аии иноє наше даа¬ 
ниє или слоужбь да иє имаєт (Сучава, 1466 ВО І, 95). 
ФОРМИ": знах. одн. даанїє, дааниє (1444 Сові. II, 208; 

1446 Сові. II, 251; 1453 Сові. II, 492; 1466 ВО І, 95). 
Див. ще *ДАНЬ1, *ДАЧА, *ДАЧКА. 
ДАБИ див. ДАБЬІ. 
ЇДАБОУТИ див. * ДОБУТИ. 
ДАБЬІ, ДАБИ наст. (3) (модально-вольова, утворює 

форми баж.-ум. сп.) щоб: а по нашє(м) животь кто боу- 
дє(т) господарь оу нашєи зємли оу молдовскои... той даби 
ємоу нє пороушиль нашєго данїа (Сучава, 1414 ОИк«А» 
441); а по нашємь жи(воть) кого бь избєрєть господарємь 
бити оу нашєи зємли мо(л)давскои... то(т) да бьі имь оут- 
вєрдиль и оукрьпиль (Сучава, 1436 Сові. І, 468). 
Див. ще АБЬІ2, БЬ1\ ШТОБЬІ2. 
ДАВАТИ, ДАВАТЬ дієсл. недок. (349) 1. а) (що, що 

кому, без додатка) (податок, данину, мито і т. ін.) да¬ 

вати, (грошима — ще) сплачувати (167): коли вси зємлАнє 
ймуть давати дань оу татари то сєрєбро имьють тако жє 
тии люди дати (Смотрич, 1375 Р 20); Сь... того копища... 
жадньїхь податковь а ни повинности до скарбу нашого 
давати не мають (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); колко давали 
иа сочавЬ, половина оть того мита ймуть дати, на сирАть 
(Сучава, 1408 Сові. II, 632); а иєнадобь... сь лану чиньшу 
никому давати (Городок, 1443 Р 145); А коли на во(и)ноу 
ходять тогди подьімьщиин нє дають (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 90); а мають намь на кожьдьій годь давати по трьід- 
цати копь и по шести копь, и по сороку грошей (Радо- 
миль, 1487 РИБ 228); а маеть нам вси тьш гроши давати 
на каждий год готовизиою (Вільна, 1498 АЛРГ 82); У Не- 
свицьі одь накладного воза по полу грошу давати, а боль- 
шей не иадобе (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9); и сь тое 
зємли бортиое маеть онь давати... по давьному (Вільна, 
1499 РИБ 777); 
б) (що кому) надавати, дарувати, давати (80): даємо... 

тому господину отцу владьіце... село наше Бусчу (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); а то на каждую нєдьлю каждому 
тесль даваль по с’ми грои (!) широкихь и єщи (!) к тому 
истраву всьмь дава(л) (б. м. н., 1386—1418 Р 35); Му 
іоЬсІу сЬоіуесгу ро пісЬ Іерзеу зІигЬу йа]ето уш у (ІаПіез- 
то 52ЄІо V Іизіапзкоу уоіозійу Кгизеїпісги (Сучава, 1395 
ОБ 166); мьі вєликии кнзь швидрикгаиль литовьскии и рус- 
кни... чини(м) знакомито... ижє... даємь... пану андрью 
волотовичю верху мєноваиая мьста вьчно и непорушно 

(Київ, 1433 Р 318—119); такжє и г(с)во ми даємь воскь 

о(т) оусн крьчма(х) о(т) баии да прислоухає(т) к той стои 
манастирь (б. м. н., 1458 513); и ми... ємоу нмьнє... 
даємь и записуємь зо всими людми (Вільна, 1499 АЗ І, 117); 

(що, що кому) подавати, надавати, давати (13): а мьі... по- 
знавши ижь прєрє(ч)ньш стєфань воєвода помочи и ради на- 
противу намь и коруни иашєи нє чиииль а ии даваль... про 
то жь єго со всьми под(д)анньімн о тую исную мєрзАчку 

и шкоду воєваную намь... о(т) єго оца правого чинимьі и 
о(т)пущаємьі єму все тьшь нашимь листомь (Ланчиця, 
1433 Р 121); А такь мьі... єго... прьшмуемо и прняли есмо... 
обьцуючи ему... опатренье вшелякое якое значное дати, 
какь йншой шляхть... даємо и опатруемо (Луцьк, 1438 Р 
140); прото мьі... оуставлАє(м) абьі... што... на лїх- 
воу пєнАзї даю(т) нє имаю(т) вєньцї бра(т) на (нєдь)лю 
толко дєсАтьї пєнєзь (XV ст. ВС 28 зв.); Також и ми... 
ани мьстца ани поживленїА иигдє иє имаюм ємоу давати 
оу нашєи зємли (Гирлов, 1499 ВО II, 421); 
давати иа нєприАтєлА(І) надавати допо¬ 

могу проти ворога: а мн имаємо служити и посилати и да¬ 
вати иа каждого єго мл(с)ти нєприАтєлА (Хотин, 1455 Сові. 
II, 774); 

(кому, за що, на що) жертвувати (2): мьі богдань воєвода- 
чинимь знаменито... ажє... даємь за дшА родити(л) наши(х) 
и (за наше здравиє) и за здравьє двтєи наши(х) (Сучава, 
1451 Сові. II, 401); А иное давал на рускии церкви и би- 
скупу киевьскому и каноиикамь и иньїм даваль (Вільна, 
1496 АЛРГ 72); 

(як винагороду за що) давати (1): а на то каждую неділю 
каждому тєсль даваль по с’ми грои (!) широкихь и єщи 
к тому истраву всьмь дава(л) и єсти и пити (б. м. н., 
1386—1418 Р 35); 

в) (що кому) давати в борг, позичати (5): штобн нє да¬ 
вали хрстїяно(м) пєнє(з)єи (XV ст. ВС 9). 

2. (видавати юридичний документ) давати (29): вло(д)- 
славь з бжиєи (!) мл(с)ти кроль полскии... знаменито чи- 
нимьі... ижє даємьі и дали єсмн листь нашь нашєму милому 
приятелю стєфаиови воєводь... на потвєржьньє нашихь 
пєрвьіхь лнстовь (Ланчиця, 1433 Р 124); мьї Стєфаи воєво¬ 
да... свьдомо чиньїм... ажє... даєм и дали єсмьі сєс наш лист 
глєитовьиьш... нашємоу вьрномоу больриноу паноу ми- 
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хаилоу логсбєтоу (Баків, 1457 ВО II, 257); я тому листу 
ганю, штожь тоть листь не добрьш..,; господарь нашь, ко¬ 
роль... того листу не даваль (б. м. н., 1498 АЛМ 169); 
листь на себе давати (1) див. ЛИСТЬ. 
3. (дозволяти) (що, робити що) давати (5): тьіе дей То- 

каревскіе... стада господарского паствити намь не дають 
(Кам’янець, 1495 АЛМ 85); и мьг... даємь єго посломь 
добровольноє проєханьє чєрєзь нашу землю (б. м. н., 1496 
ВО II, 405); ино мьі... твоємоу послу дає(м) поуть чи(ст) 
чєрє(з) нашу землю (б. м. н., 1496 ПЧФГ 35—36); 
давати волю (кому) (1) дозволяти; и щобьі во(л)ни 

бьіли они купити собв вольї и корови и па(к) що купили, 
ли товара или бу(д) що, вь дни нашєго дьда... тако(ж) и мьі 
даєми имь тоє право и тоє волю (Васлуй, 1449 Сові. II, 
743); давати в Б д а н ї є (3) повідомляти: дає(м) ви- 
данїє твоєи мл(с)ти, ажє осташА ваши людїє... оу виноу 
прь(д) соу(д)ци брьла(д)ски (Бирлад, І434 Сові, її, 675); 
И о сєм даю вам вєданїє, ажє до ниньшного часи єщє єсмь 
жив (Торговище, 1481 ВО II, 358); давати видати 
(17) повідомляти; ми великий князь Швитрикгаил... чи- 
нимь знаменито и даємь ведати... иже видев и знаменав 
службу намь вирную... пана Иваиа Мукосвєвича... дали 
есмо... за его вирную службу села... у луцкомь повите 
(Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 7—8); мьі великий кнзь швит- 
рикгаиль... чини(м) знакомито и даємь видати... иже ви- 
дєвь... службу намь ввриую... пана андрня волотовича... 
дали есмо... пану андрню... село михлинь (Київ, 1433 
Р 118); ми великий кнзь швитрикга(л) олькгирдовичь 
чинимь знаменито... и даємь видати кожномоу добромоу... 
оузрнвши есмо знамєнитоую намь слоужбоу... пана ерьша 
тєрєшковича... дали есмо ємоу село дольгиє шии (Луцьк, 
1452 Р 160); чинимь знаменито и даємь видати кождому 
доброму... Видивиш есмо службу иамь вирную... пана 
Петра Мушчича... дали есмо пану Петру Мушчичу у Пере- 
милскомь повити тая имьнія (Вільна, 1492 АЛМ ЗО), 

4. (що кому) (термін судової справи) призначати (1): 
новая права на нєго вимишлАють... позивають а роки имь 
даваю(т) по(д)лоугь своєя воли (XV ст. ВС 14 зв. — 15); 

давати намистництво (кому) (1) призначати 
управителем (кого): а коли Павєль даваль мни намистни- 
цтво вь тьіхь дворехь, а тая клнть не запечатана била 
ничимь (Вільна, 1498 АЛМ 163); 
0 д а в а т и з з м о у ж ь (1) давати, видавати заміж: 

опнкалнїко(х) сіро(т) которьш(ж) дава(!) замоу(ж) (XV ст. 
ВС 6 зв.); давати личбу (1), личбу давать 
(2) давати фінансовий звіт, складати рахунок; и какь они 
тиетри годьі вьідє(р)жать и боудоуть намь личьбоу давать, 
и мьі маємь имь тьш пєнАзи на личьбє положи(ти) (Краків, 
1487 АМЛ); Пань Андрей подскарбий а Ивашко Владьїка 
писар брали личбу у ключника киевского у Сенька Поло- 
зовича а в Самоделчина сьша, што в тьш часьі брали мьіто 
после личбьі тоє, какь давали личбу у Троцех господарчу 
великому князю Александру (б. м. н., 1494—1495 АЛРГ 
59); мьі... оуставлАємь ни с чого ли(ч)бьі не (до)вать (!) 
емоу (XV ст. ВС 35 зв.); боже не давай (4) див. 
БОГЬвідомо давати (1), давати вь до- 
м о (1) див. ВІДОМО; вЬсть давати (1) див. 
*В'£СТЬ; ласкоу давати (1) див. *ЛАСКА 1; л ї х- 
в у давати (1) див. *ЛИХВА; помочь давати 
(5), помочи давати (1) див. ПОМОЧЬ; раду да¬ 
вати (1) див. РАДА; слоужбоу давати (1) 
див. СЛОУЖБА 2; хвалоу давати (2) див. ХВАЛА. 
ФОРМИ: інф. давати 50 (1377 Р 24; 1388 ЗЬ 678; 1407 

Р 72; 1424 Р 100; 1443 Р 145; 1460 ВО II, 273; бл. 1471 
ЛКЗ 93; 1481 ВО II, 364; 1496 АЛРГ 69; 1499 РИБ 777 
і т. ін.); давать 5 (1486 АкЮЗР І, 295; 1489 АМВ; 2-а 
пол. XV ст. АЛМ 9; 1499 АСД VI, 3); дава(т) 2 (XV ст. СЯ 
9 зв.; 1498 ЧІАФ); ! довати 2 (бл. 1471 ЛКЗ 93); ! (до)вать 
І (XV ст. ВС 35 зв.); теп. І ос. одн. даю 7 (1400 Сові. II, 

619; 1409 Р 74; 1418 Р 89; 1424 Р 106; 1427 Р 108; 1471 
АрхЮЗР 8/1II, 627; 1481 П, 358); давамь І (1472 
АрхЮЗР 8/111, 3); 3 ос. одн. даєть 21 (бл. 1458 Р 167; 
XV ст. СЯ 9 зв.; бл. 1471 ЛКЗ 90 зв., 91, 92, 92 зв., 93, 
93 зв., 94); даєт, дає(т) 2 (1470 ВО І, 155; бл. 1471 ЛКЗ 
93 зв.); І ос. мн. даємь, даємь, дає(м), даєм 109 (1392—1393 
РФВ 170; 1399 Р 59; 1407 Р 72; 1424 Р 102; 1434 Сові. 
II. 675; 1445 ЗНТШ СХ^ 19; 1455 Сові. II. 774; 1459 
0/Р«Л» 514; 1467 МіН. Оос. 125; 1499 А8 І, 117 і т. ін.); 
даємьі, гіауету 3 (1395 ОС 166; 1433 Р 124, 125); даєми 1 
(1449 Сові. II, 743); даємо, сіаіето, баіегпо 5 (1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 2; 1395 ОБ 166; 1404 ГМ; 1407 АрхЮЗР 8/1, 3; 1438 
Р 140); цаваємьі 1 (1436 Сові. II, 707); даваєми 6 (1439 
Сох/. II, 31); 3 ос. мн. дають 41 (1386—1418 Р 35; 1388 
1РЕ 105; 1445 СРК; бл. 1471 ЛКЗ 90, 91, 91 зв., 92, 
92 зв., 93 зв.; 1484 ЯМ; 1499 РИБ 776 і т. ін.); дають 
2 (1463—1478 РЕА І, 35; 1495 АЛМ 85); даю(т) 6 (1449 
Сові. II, 392; XV ст. ВС 15, 28 зв.; бл. 1471 ЛКЗ 91 зв., 
92, 92 зв.); даваю(т) 2 (XV ст. ВС 14 зв., 28 зв.); дают 1 
(1496 АЛРГ 71); ! дава 1 (XVст. ВС 6 зв.); да(т) 1 (XV ст. 
СЯ 43 зв.); перф. 1 ос. одн. ч. єсми даваль 1 (1481 ВО II, 
364) ; ємь даваль 1 (1386—1418 Р 35); 2 ос. одн. ч. даваль 
(1495 ВМБС); 3 ос. одн. ч. даваль, дава(л), давал (1386— 
1418 Р 35; 1433 Р 121; 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9; 1487 
АМЛ; 1494—1495 АЛРГ 59; 1495 РИБ 602; 1496 АЛРГ 
72; 1498 АЛМ 163, 169); 1 ос. мн. давали (1481 ВО II, 
365) ; 3 ос. мн. давали 10 (1392—1393 РФВ 170; 1401 АкВАК 
III, 2; 1408 Сові. II, 632; 1434 Сові. II, 669; 1456 Сові. 
II, 790; 1460 ВО II, 275; бл. 1471 ЛКЗ 90; 1494—1495 
АЛРГ 59); су(т) давали 1 (1437 О ІД № 8); майб. З ос. одн. 
имєт давати (1456 Сові. II, 790); 3 ос. мн. боудоуть давати 
2 (бл. 1471 ЛКЗ 91, 92 зв.); боудоуть давать 1 (1487 АМЛ); 
имоут давати 2 (1456 Сові. II, 788, 790); ймуть давати 1 
(1375 Р 20); майб. II 3 ос. мн. боудоуть давали (1495 
В Соб; РИБ 602); баж.-ум. сп. 2 ос. одн. ч. штобмєси... 
дава(л) 1 (1487 АМЛ); бм...дава(л) І (1489 АМВ); ажьбьі 
еси... давал 2 (1498 АЛРГ 82, 83); 3 ос. одн. ч. аби давал 
1 (1495 ВО II, 64); бм... дова(л) 1 (XV ст* ВС 39 зв.); що¬ 
би... давал бнл 1 (1470 ВО І, 140); 1 ос. мн. абмхмо... да¬ 
вали (1496 ВО II, 405); 3 ос. мн. щоби (щоби, штобьі) дава¬ 
ли, що бм (щоби, штобм)... давали 10 (1408 Сові. II, 630; 
1434 Соя*. II, 668; 1446 £>/Р«А» 485; 1453 Сові. II, 445; 
1454 Сові. II, 508; 1456 ГПХМ; 1470 ВО 1, 140; XV ст. 
ВС 9; 1486 АкЮЗР І, 295); а бм... давали 3 (1456 Со$г. 
II, 789, 790; 1460 ВО II, 275); нак. сп. 2 ос. одн. давай 
(1488 АЗ І, 88; 1499 АСД VI, 3; ВО II, 421, 423); 3 ос. одн. 
дадаваєт (1453 Сох/. II, 453); 3 ос. мн. да... даю(т) 2 (1458 
ПГСММЦ); да давают 1 (1437 £>/Р № 8); да даю(т) 1 (1448 
ДГПР); нехай дають 1 (1495 РИБ 602); дієприсл. одноч. 
даючм (1389 РЕА І, 27). 
Див. ще *ДАВЬ1ВАТИ, *ДАИВАТИ, ДАТИ, *НАДАВА- 

ТИ, ОТДАТИ 1, 3,*ПОДАВАТИ К * ПРИДАВАТИ, ПРИ¬ 
ДАТИ 1, 3. 

* ДАВАТИ СА дівся, недок. (1) О да вати сА оу 
п р а в о (1) позивати до суду; и потомь есмо не даючи сА 
оу право пристоупили есмо с обоу (в ориг. собоу.— Прим. 
вид.) сторонь оу єднаньє промєжи старшихь приАтєлєй 
нашихь (Вільна, 1482 АЗ І, 79). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. даючи сА (1482 45 1. 

79). 
ДАВАТЬ див. ДАВАТИ. 
ДАВИД див. ДАВЬІДЬ. 
ДАВИДЄЩИ мн. (1) (назва села на Буковині) Давидівці: 

Третєє село єсми имь дали на Бєрхнчи, на имь Давидещи, 
гдє бьіль Давид (Гирлов, 1499 ВО II, 162). 
ФОРМИ: наз. Давидещи (1499 ВО II, 162). 
Див. ще ДАВЬІДОВЦИ. 
*ДАВИДОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а при то(м) 

бьі(л)... иванко да(д)вдови(ч) (!) (Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: наз. одн. ! да(д)вдови(ч) (1446 Р 154)* 

І8: 
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*ДАВИДОВО СЄЛО с. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): пи(с) оу давидово (село, в лбто> 5Ц1ЧД мБсАца 
м(р)а аї (Давидове Село, 1446 Сові. II, 251). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. оу давидово (село) (1446 

Сові. II, 251). 
*ДАВИДОВЦИ див. ДАВЬІДОВЦИ. 
*ДАВИДОВЬ1 прикм. (1) О пасика Давидова 

див. ПАСИКА і. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. зам. знах. Давидова (1466 ВО 1, 

106). 
Див. ще *ДАВИДОВО СЄЛО. 
Пор. ДАВЬІДЬ. 
*ДАВИДОВЬ 2 ч. (1) (особова назва): а при то(м) бьіль... 

станчоу(л) д(а)в<и)д(о>вь (Сучава, 1432 Сові. І, 343). 
ФОРМИ: наз. одн. д(а}в(и}д<о}вь (1432 Сові. І, 343). 
! ДАВИЧА (ДАНОВИЧА) див. ДАНОВИЧ. 
ДАВНО присл. (5) давно: ино та А зємлА вє(л)ми давно 

запоустєла бьіла (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.); Юрєи 
пьіталь фра(н)цика ка(к) бьі давно ємоу позьічиль (XV ст. 
ВС 22). 

*ДАВНОСТЬ ж. (1) давність: а длА давности алюбо 
зашли(х) часовь не можєтсА оу то вимовить (XV ст. ВС 
33). 
ФОРМИ: род. одн. давности (XVі ст. ВС 33). 
*ДАВНЬІИ прикм. (18) 1. (що здавна Існує) давній (10): 

мьі алєксандрь воєвода... чинимьі знаємо... ожє... дали 
єсмьі стби єп(с)кпии нашои... два села... со оусБми своими 
старими и давньїми хотарьми (Сучава, 1403 ДГАА); а ко- 
торьій би сА купец промнтил, то промита нам с нимь на- 
пол', подлугь давного обьічая (Вільна, 1498 АЛРГ 83); 

з давни х давєн (1)з давніх давен: и старий... 
Сознали перед нами, аж з давньїх давєн єсть ступєнское 
(Ступно, 1444 А8 І, 42). 

2. (який стосується, походить з давніх часів} дав¬ 
шій, минулий (5): про тожь ми... повинни єсмьі сА зго¬ 
дити... гдьі(ж) вБдаюмь ижє... зємлА молдавскаА своА 
панствьі здавнн(х) часовь коу кролєвствоу полском(оу) 
прислоушають (Хотин, 1448 Сові. II, 738); ино ми памя- 
таючьі давньш дєла... то єсмо вчинили иа жаданьє твоє 
мирь вєчний и приязьнь сь тобою єсмо взяли (б. м. н., 
1496 ВИ II, 407); ми Іо Стєфан воєвода... знаємо чиним... 
яко коли от давного а прєминоулєго часоу... валка била 
межи нами и межи... паном Яном Олбрахтом... кралєм 
полскьім... и... єго милость... крал...'нам вьси мєрзАчкьі... 
отпоустиль (Гирлов, 1499 ВО II, 419); 

из в Б к а из давного (1) див, *ВгБКЬ. 
3. (той, хто був раніше) колишній, попередній (1): а 

на то вБра... п^на Влада давного дворника (Сучава, 1403 
ДГАА). ■ 
ФОРМИ: род. адн. ч. давного, давьного (1403 ДГАА; 

1422 Р 98; 1494 ВО II, 387, 389; 1496 ВП II, 407; ОПСВВ 
61; 1498 АЛРГ 82, 83; і499 Ви 11,419); дав. одн. ч. давиому 
(1493 АЛРГ 56; 1498 АЛРГ 82, 83); дав. одн. ж. давной 
(1475 А$ І, 71); род. мн. давиьіх, давнм(х) 3 (1444 АЗ І, 42; 
XV ст. ВС 24; 1448 Сові. II, 738); давєн 1 (1444 АЗ І, 42); 
дав. мн. давньїмь (XV ст. ВС 23); знах. мн. с. давньш 1 (1496 
ВО II, 407); давиьіє 1 (1481 ГПМ)\ ор. мн. давньїми (1403 
ДГАА). 

*ДАВЬНЬ1И див. *ДАВНЬ1И. 
* ДАВЬІВАТИ дієсл. недок., многокр. (1) не один раз дава¬ 

ти, давати: и то, господару, помню: давьівали пятдесять ку¬ 
ниць княгини великой Витовтовой, сь дьіма по куницьі 
(б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: перф'. З ос. мн. давьівали (п. 1444 АкЮЗР 

І, 17). 
Див. ще ДАВАТИ 1, *ДАИВАТИ, ДАТИ 1, ^НАДА¬ 

ВАТИ. 
*ДАВЬІДКОВТ> прикм. (1): Олехно Василевичь Глазьіна 

просиль в нась,„: села, на имя Дазндкова Сковородина 

и братаничовь его, ЄроОеевьіхь детей, а Деменьтисова Ко¬ 
валева (Вільна, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: род. одн. с. Давьідкова (1499 РИБ 776). 
ДАВЬІДОВСКИИ, ДАВЬІДОВСКЬІИ ч. (4) (особова 

назва): а се я пань михаило ивановичь заставиль своє 

село чєрєпьінє григорєву сну двдвьского осташкови (Львів, 
1386 Р 31); А осташко давьідовскии корчакь з лнпицб... 

знаємо чини(м)... ажє кроль господарь нашь казаль намь 
розьБхати границю игнатови с кунцьірє(м) (б. м. н., 1419 
Р 90). 
ФОРМИ: наз. одн. давьідовскьіи 2 (1412 Р 81; 1414 Р 85); 

давьідовскии 1 (1419 Р 90); род. одн. двдвьского (1386 Р 31). 
ДАВЬІДОВЦИ мн. (2) (назва села на Буковині) Дави- 

дівці: мн пєтрь воєвода... знаменито чини(м)... ожє... дали 
єсми сє(с) листь на(ш) людє(м)... с(т) давьідовци (Побрата, 
1448 ДГПР)\ мн алєксандрь воєво(д)... свБдомо чини(м)... 
ажє пришє(д)ши прє(д) нами... па(н) мань глобникови(ч) 
из дАтми своими... и продали сєлишча своа... опро(ч) да- 
видовєць (Сучава, 1452 Сові. II, 421—422). 
ФОРМИ: наз. зам. род. о(т) давьідовци (1448 ДГПР); 

род. давидовєць (1452 Сові. II, 422). 
Див. ще ДАВИДЄЩИ. 
*ДАВЬ1ДОВЬ ч. (1) (назва села у Львівській землі) Да¬ 

видів: Мьі па(н) сташко ись давьідова староста самборь- 
скьіи приводимо то ку йбчнои памАти (Погоничі, 1422 
Р 97). 
ФОРМИ: род. одн. давьідова (1422 Р 97). 
*ДАВЬІДОВЬСКИИ див. ДАВЬІДОВСКИИ. 
ДАВЬІДЬ, ДАВИД ч. (16) (особова назва, гр. Дані б 

Дофіб, гебр. шЬіІ): Мьі кнА(з) двдь дмитрнєви(ч) кнА(з) 
русань плакси(ч)... чинимьі знамєни(т)... како... кнА(з)... 
дмитрии... голдованиє... володиславу... королеви поль- 
скому... слюби(л) (Лучиця, 1388 Р 38—39); и Бщє к тьімь 
бєкгичь и турдучакь бєрдн Давьідь (б. м. н., 1392—1393 
РФВ 170); Третєє село єсми имь дали на БєрхБчи, на имб 
Давидєщи, гдє бьіль Давид (Гирлов, 1499 ВИ II, 162). 
ФОРМИ: наз. одн. Давид, Дави(д) 3 (1446 ПГСПМР; 

1448 Со5/. II, 737; 1499 ВО II, 162); Давьідь 1 (1392-1393 
РФВ 170); двдь 3 (1388 Р 38; 1446 Р 154); род. одн. давида 
8 (1448 ОІР № 10а.; Сові. II, 314, 317, 324, 343, 355, 359, 
365); двда 1 (1444 Л/Я«А» 481). 
ДАДАУКШИСЬ ч. (1) (особова^ назва, лит. ОаиИуз): 

А при томь бьіли тьіе панове:... Дякгордь Дадаукшись и 
иньїхь много добрихь людей (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 
106). 
ФОРМИ: наз. одн. Дадаукшись (1451 АкЮЗР II, 106). 
! ДАДВДОВИЧ (ДАВИДОВИЧЬ) див. *ДАВИДОВИЧЬ. 
! ДАДОМОУ (ДОДОМОУ) див. *ДОДОМУ. 
ДАДОУЛЬ, ДАДОУЛЬ, ДАДОУЛ ч. (4) (особова назва): 

тбмь мьі видввшє єго правою и вврною слоужбою до на(с)... 
дали и потвердили єсми... цигани иа имб... Дадоуль и доума 
(Сучава, 1448 Сові. II, 342); и потокмившє и заплативше 
оусє вншєписанное, гбсподство мьі... дали єсми... нашємоу 
монастироу... село Доумєщи, гдє бьіль Дадоуль (Гирлов, 
1499 В О II, 162—163). 
ФОРМИ: наз. одн. Дадоуль, Дадоуль, Дадоул (1448 

Сові. II, 342; 1488 ВО І, 342; 1499 ВО II, 162, 163). 
ДАЖБОГ, ДАЖБОГЬ ч. (103) (особова назва): а на то 

ест... в. п. Дажбога чашника (Сучава, 1471 ВО 1, 164); 
а на то єст... в. п. Дажбога (Сучава, 1491 ВО І, 449). 
ФОРМИ: наз. одн. Дажбог, Дажбогь, Дажбо(г) (1471 

ДГСМПБ; 1472 ВО І, 170, 172; Сові. 3. 88; 1474 РГС; 
1479 ВАМ 61; ВО І, 224; Сові. 8. 98; 1480 ВО 1, 241); 
род. одн. Дажбога (1471 ВО І, 164; 1473 ШКН 165; 1478 
ВО І, 219; 1482 ВО І, 260; 1486 ОС 144; 1488 ВО І, 318; 
1489 ВО І, 367; 1490 ОС 148; 1491 Сові. О. 37; СУО З 
і т. ін.). 
ДАЖБОГОВИЧЬ. ! ДАМБОГОВИЧЬ ч. (3) (особова 

назва): мьі Вбликии коро(л) влодиславь... знаємо чинимь... 
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ажє нашь вєрньїи слоуга данило дажбогови(ч) задєрБвє- 
цкии... послужиль намь (Краків, 1394 Р 53—54); мьі кнАзь 
фєдорь любортовичь чинимь свБдочно... Ажє што паиь 
данило задєрєвєцкии дажбоговичь замБниль сА сєльї (Зу- 
дечів, 1411 Р 78—79); А сє н пань данило дамбоговичь (!) 
Задєрєвєцки Ведомо чинимо.,. Ажє... Дали Єсмь... Шаид- 
рови... дворищ (!) (б. м. н., 1473 ЗНТШ V, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. дажбоговичь 1 (1411 Р 79); дажбого- 

ви(ч) 1 (1394 Р 53); ! дамбоговичь 1 (1473 ЗНТШ V, 3). 
ДАЖБОГЬ див. ДАЖБОГ. 
ДАЖЄ част. (1) (підсилювальна) аж: Мьі пє(т)ро воєво¬ 

да... сь всАми паньї о(т) велика даже и до мала радили єсмьі 
(Васлуй, 1456 ЗСФ). 
ДАЖЄВ ч. (2) (назва маєтку у Волинській землі): Я 

княз Михайло Иванович Роговицкий чиню знаменито... 
Продал єсми имєнє моє отчизноє Дажєв на вєчност зо всимь 
на всемь яко ся тоє имєнє Дажєв само в себе и в обьіходєхь 
(маєть) (Володимир, 1475 АЗ І, 72). 
ФОРМИ: наз. одн. Дажєв (1475 А8 І, 72); знах. одн. Да¬ 

жєв (1475 АЗ І, 72). 
*ДАИВАТИ дієсл. недок., многокр. (28) давати, не один 

раз давати: а вси слоуги на во(и)ноу хоживали а подьімь- 
щиноу даивали на трєти(и) годь а бо(л)коуно(в)щиноу 
даивали на прие(з)дь кнзю великому вктовтоу (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 91); А тоть пань богдань лєвковичь Што 
Люди завєдаєть почонь оть великого цара и досюлА намь 
єсакь даивали (б. м. н., 1484 ДМ); Бил намь чолом зе- 
мАнин киевский... и поведил перед нами, штож люди его,.. 
издавна даивали в ключь Киевьский ведро меду пресного 
(Мереч, 1496 АЛРГ 69). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. даивал, даиваль (1493 АЛРГ 

56); 3 ос. лін. даивали (бл. 1471 ЛКЗ 90, 90 зв., 91, 91 зв.; 
1484 ЯМ; 1496 АЛРГ 69); дієприкм. пас. мин. род. одн., ч. 
даиваного (1496 АЛРГ 69). 
Див. ще ДАВАТИ 1, *ДАВЬ1ВАТИ, ДАТИ 1, НАДА¬ 

ВАТИ. 
ДАЛАТИНСКИ див. ДАЛАТИНЬСКИИ. 
ДАЛЄЙ, ДАЛ^И, ДАЛЄ, ОЛЬГО, ДАЛИЄ, ДАЛА, 

ІДАЛЬ присл. в. ст. (39) 1. (у часовому відношенні) (про¬ 
довжуючи попередньо сказане) далі, ще (18): дале комоу 
имє(т) сб видБти, ажє имаєть кривда о(т) тьі(х) людей 
ис тА(х) сєла(х), а о(н) да и(х) ишчє(т) прА(д) игоумєно(м) 
(Давидове Село, 1446 Собі. II, 251); И далєй била нам чо¬ 
лом и жєдала нас, абьіхмо єєй (!) дали и призволили имєнє 
на имє Любчо... по єєй (!) животе отдати и записати при- 
рожоньїм своим (Луцьк, 1487 АЗ І, 241); А далєй што єсте 
намь говорьіли коли похочєть стєфань воєвода... своихь 
пословь послати до свата своєго великого князя Йвана 
Васильєвича... абьіхмо єго посломь давали добровольноє 
проєханьє (б. м. н., 1496 ВИ II, 405); 

(продовжуючи дію в майбутньому) надалі (8): кто нє 
оусхочєть далБи миру держати тоть о(т)повбсть (б. м. н., 
1352 Р 6); просили єсмьі нашєго болБрина пана Михайла 
ло(г)0єта абьі пошє(л) до тоурко(в)... оучинити на(м) мирь 
ка(к) бьі наша зємлб нє гибла дале (Васлуй, 1456 ЗСФ); 
И мьі ему приказали, абь» далєй на честь его не ся- 
галь и даль ему вь томь покой (Вільна, 1495 АЛМ 84); 
ми то сказоуємь жє лоуцєя боудоучи своимь моужємь три 
годьі и три м(с)ци а єго нє зазьівала ани сА ємоу оупомїнала 
а дале на вєкьі нє имєтсА оупомина(т) (XV ст. ВС 21 зв.); 

(у сполуч. з формою іменника з числівником, що виражає 
часове поняття) пізніше (4): о которьі(х) колї жалоба(х) 
вєлїкьіхь илї мальі(х) алюбо тєжь дьдичьньі(х) а рокоу 
а о(т) трєхь нєдє(л) далєй нє имаю(т) о(т)клада(т) (XV ст. 
ВС 12 зв.). 

2. (у просторовому відношенні) далі (8): коли бьі сА 
пригодило помочи оу кролєвьствБ пол(с)комь на далекий 
сторонні, далєй Кракова и далєй пол(с)ки... имамьі пома¬ 
гати подлу(г) всєб нашєБ мочи (Сучава, 1395 С05/. II, 612); 
и ие мают далєй у доброву мою Хренницкую уходу по де¬ 

рево и по траву мети, одно по Роскопаницу — могилу 
(Хрінникн, 1472 АрхЮЗР 8/І1І, 3); и Мокрьічане иньшие 
рекли: тут мает пань Янчинскии слидогонь, а иншие рек¬ 
ли: далєй маєм (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/іу, 119); 
у опу іиіи Ьгапусіи гппі га\Уосіу1у у Іуі гпоуі Іибе баїеу 
Кгапусіи гач/еіу (Тришни, 1500 ДПЖН); 

(у дальшій частині документа) нижче (І): мьі ива(н) 
па(н) срБмскии а староста рускии вьізнавамьі... ижє... 
сбдбли єсм(ьі) на судБ с тьіми паньї што суть далБи подпи- 
сани (Львів, 1421 Р 93). 
Див. ще НАИДАЛИ. 
Пор. ДАЛЄКО, ДАЛЄЧЄ. 
ЇДАЛЄКА див. ДАЛЄКО. 
*ДАЛЄКИИ прикм. (4) (у просторовому відношенні) 

далекий; такожє кєдм коли бьі сА пригодило помочи оу 
кролєвьствБ пол(с)кому на далєкиБ стороиьі... тогдьі мьі 
имамьі помагати (Сучава, 1395 Собі. II, 613); которьі(и) 
боудє(т) бє(з) виньї а соу(д)и в далєкьі(х) старона(х) (!) 
имєєт ли о(т)повє(д) (XV ст. ВС 16). 
ФОРМИ: знах. мн. ж. далекий (1395 Соз^. II, 612, 613); 

місц. мн. в далєкн(х) і (XV ст. ВС 16); во ї(до)лєкьі(х) 
1 (XV ст. ВС 6). 
Пор. *ДАЛШЇИ. 
ДАЛЄКО, !ДАЛЄКА прися. (3) (у просторовому відно¬ 

шенні) далеко: пан Богдан Сенкович Гостский... просил 
нась, абьіхмо ему дозволили торги мети... в Гощьі; а по- 
вбдил... штож в Лунку торгу и мьіту нашому то нешкодно 
єсть, а от Луцка далеко (Вільна, 1495 АЛРГ 55); колї 
хто имєє(т) лб(с) алюбо доубровоу далеко о(т) сєбБ а хо¬ 
че (т) лї свои свиньи гнати оу то(т) лб(с) чєрє(с) чюжоє 
имБнїє тогдьі не можє(т) то(г) оучини(т) (XV ст. ВС 38). 
Див. ще ДАЛЄЧЄ. 
Пор. ДАЛЄЙ 2, НАИДАЛИ. 
*ДАЛЄКОСТЬ ж. (1) віддаленість: знамєнитосто чини- 

мьі... ижє мьі романи воєвода... ижє... слубили єсми и слю- 
буємь... королеви... на єго оусБ нєприАтєлБ помагати... 
вьіАвьши землю пруськую и литовьскую и с ону сторону 
Кракова про далєкость нашєго люда (Сучава, 1393 Собі. 
II, 607). 
ФОРМИ: знах. одн. далєкость (1393 Собі. II, 607). 
*ДАЛЄКЬІИ див. *ДАЛЄКИИ. 
*ДАЛЄОВТ> ч. (1) (назва села в Сяноцькій землі) Далійо- 

ва: кола судья галицкьіи дбди(ч)ь з далєова (Галич, 1435 
Р 134). 
ФОРМИ: род. одн. далєова (1435 Р 134). 
ДАЛЄЧЄ присл. (1) (цсл. далече) (у просторовому від¬ 

ношенні) далеко: а боліле того никакоє в ласти да нє имає(т) 
на(д) тє(м) мн(с)тьірє(м) пєчє(р)скимь... понє(жє) далече 
о(т) иа(с) о(т)стои(т) констє(н)тинополя патрїа(р)ховь 
(б. м. н., 1481 ГПМ). 
Див. ще ДАЛЄКО. 
Пор. ДАЛЄЙ 2, НАИДАЛИ. 
ДАЛИЄ див. ДАЛЄЙ. 
*ДАЛШЇИ прикм. в. ст. (1) (у часовому відношенні) 

пізніший, дальший: Тиж от сєго часоу и на потоум далшїи 
часьі слюбоуєм... правоу вБроу ховати (Сучава, 1462 ВО 
II, 284). 
ФОРМИ: знах. мн. ч. далшїи (1462 ВО II, 284). 
Пор. «ДАЛЄКИИ. 
!ДАЛЬ див. ДАЛЄЙ. 
ДАЛ'йИ див. ДАЛЄЙ. 
*ДАЛЮЄВЬСКИИ ч. (2) (особова назва): К тому А пань 

Ань щькотьскии... даю син свои листь пану колб далюєвь- 
скому на свБдоцьство (Галич, 1409 Р 74). 
ФОРМИ: дав. одн. далюєвьскому 1 (1409 Р 74); далюєвь- 

ско(м) 1 (1409 Р 74). 
ДАЛА див. ДАЛЄЙ. 
ДАЛАТИНЬСКИИ, ДАЛАТИНСКИ ч. (2) (особова на¬ 

зва): а тому сведци па(н) Ань количь... па(н) стєцько дала- 
тински (Галич, 1404 Р 68); а той рьчи свбдьци пань стриєць . 
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Еоєвода галицкий... стьцко далАтиньскии (Галич, 1409 
Р 74). 
ФОРМИ: наз. одн. далатииски 1 (1404 Р68); далАтинь- 

скии 1 (1409 Р 74). 
ДАМАКОУШЬ, ДАМАКОУШ, ДОМОКОУШЬ, ДОМО- 

КОУШ, ДАМАНКОУШ, ДЬМЬКОУШЬ, ДЬМЬКОУШ, 
ДЬМЬКОУШ ч. (99) (особова назва, молд.упор. Доминикь): 
а на то є(ст) вира... пана домокоуша столника (Сучава, 1409 
Сові. І, 65); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє 
прїидє првд нами Наст В и сестра єи СофїА, дочки Стєцка 
Дьмькоуша... и продали... єдино село... на имь Мьгдьша- 
ній (Сучава, 1490 ВО І, 396). 
ФОРМИ: наз. одн. Дамакоушь, Дамакоуш, Дамаку(ш) 

5 (1421 Сові. І, 142; 1433 Сові. II, 650; 1436 Сові. II, 701; 
1462 ВО І, 56; 1468 ВО І, 126); дьмькоушь, Дьмькоуш, 
дьмькоу(ш), Дьмькоуш 7 (1418 Сові. І, 127; 1460 ВО І, 41; 
ВО II, 276; 1461 ВО І, 45; 1466 ВО І, 115; П/р«Л» 519; 
1467 Сові. 5. 69); Даманкоуш, Дамаикоу(ш), Оатапкивх 
4 (1463 ВО І, 74; 1464 І)/Р«Л» 517; 1465 СІ 176; 1467 ВО 
І, 123); Домокоуш, домокоушь 3 (1434 Соя/. II, 666; 1458 
ВО І, 19; 1464 ВО І, 84); зам. род. вьра пана Стецко 
Дьмькоуш 1 (1460 С05Г 5. 41); вьра пана Стєцко Дьмько- 
ушь 1 (1467 ВО І, 121); род. одн. Домонкоуша 25 (1409 
ОШ» 437; 1411 439; 1412 ОІД«А» 440; 1415 
Сові. І, 122; 1419 0/Р«Л» 444; 1424—1425 ОВАс 20; 1427 
ОВАс 23; 1428 Сові. ї, 207; 1429 Сові. І, 239; 1433 Сові. 
І, 361 і т. ін.); Дьмькоуша, дьмькуша 19 (1422 ОІР ЇІ£. 35; 
1425 Сові. І, 169; 1432 Сові. І, 331; 1433 Сові. І, 359; 1458 
ВО І, 25; 1459 ВО І, 34; 1460 ОІД«А» 515; 1467 ВО І, 117; 
1468 ВО І, 131; 1490 ВО І, 396 і т. ін.); Дьмькоушь 1 (1466 
ВО І, ПО); домокоуша 13 (1409 Сові. І, 65; 1420 Сові. І, 
136; 1428 Сові. І, 220; 1429 Сохг. І, 242, 259, 267, 280; 
1429—1430 ВАМ 26; 1464 Сові. 8. 60; 1465 ВО І, 88 і т. ін.). 
дамакуша, Дамакоуша 10 (1422 ДГОБ; 1427 Сові. І, 197; 
1428 Сові. І, 228; 1433 Со5Л І, 350, 354; і435 Сові. І, 403; 
1437 Сові. І, 530; 1457 ОКР; 1458 ВО І, 6; 1465 ОІД«А» 
518); Даманкоуша, даманкуша 5 (1462 ВО І, 63, 65; 
Сові. О. 11; 1464 ВО 1, 86; 1466 ВО І, 106); дьмокуша 1 
(1459 Сові. 8. 22); доминкоуша 1 (1414 441); дьмои- 
коуша 1 (1429 Сові. І, 249); домакоуша 1 (1436 Сові. І, 482); 
зам. дав. паноу домоикоуша столнику 1 (1434 Сові. І, 374). 

^ДАМАСКА ж. (1) (рід узористої грубої шовкової 
тканини) адамашка: кь свАтомоу мьстоу... дали єсмьі трой 
двєри от дамаст чрьвєнои сь златом, и єдинь покровєць, 
и нарЛквици от тоЛ.ждє камхьі дамаскм (Молдовиця, 1462 
ВО І, 70). 
ФОРМИ: род. одн. дамаскм (1462 ВО І, 70). 
*ДАМАСКЬ прикм. (1) Лкамха Дамаска див. 

‘КАМКА1- 
ФОРМИ: род. одн. ж. дамаскм (1462 ВИ І, 70). 
!ДАМБОГОВИЧТ» див. ДАЖБОГОВИЧЬ. 
‘ДАМЇАНОВИЧЬ ч. (3) (особова назва): мьі Стєфан воє¬ 

вода... знаменито чиним... ожє... Крьстина... и... Наста- 
сїА... измБнили сь господство мьі свои... отнини... от оури- 
ка и ис привилїа дьда ихь Йвана Дамїановича... и дали 
господствоу мьі три села... що оу ихь част бьіли достали 
сь тоти три села от сєль двда ихь Йвана Дамїановича (Гир- 
лов, 1499 ВО II, 161 —162). 
ФОРМИ: род. одн. Дамїановича (1499 ВО II, 162). 
ДАМЇАНЬ, ДЕМЬЯНЬ ч. (6) (особова назва., гр. Даріа- 

ооЄ) Дем’ян: Уиіобізіа^’... Когої Роїзкі... гла^ето сгіпіші... 
с2(і)от уакге\уо2гі1у па пазгу \ууегпу з1и£у Іуапа у Оешіа- 
па у па ісЬ зупу... Оа^ето ут... згеїо (Глиняни, 1395 ОБ 
166); от(є>ць Дамїань вл<а>д(ьі>ка володимнрскїи свою пє- 
чатприложил (Добучини, 1487 А8 І, 240); мьі стєфа(н) воє- 
во (да)... знаменито чини(м)... ожє прїидоша прА(д) нами.., 
тоадєрь и бра(т) єго, дьмїя(н)... и продали... єдно село 
(б. м. н., 1497 Сові. 8. 208). 
ФОРМИ: наз. одн. Дамїань 2 (1487 А8 І, 239, 240); 

дьмїя(н) 1 (1497 Сові. 8. 208); демьянь 1 (XIV—XV ст.. 

ОБРИ 112); дав. одн. дьмїяноу (1497 Сові. 8. 208); знах. одн. 
Оетіапа (1395 ОБ 166). 
ДАМН'Й ЦА ж.( 1) (назва потоку в Перемишльській землі): 

тогдьі мьі... потвердили єсмо, єго правого всєго имьнїа... 
сь всьми границями... ись потоки, дамнЬцА, и путниця, 
со всьми оужитки (Судомир, 1361 АОХ 6). 
ФОРМИ: наз. одн. дамнЬцА (1361 АОХ 6). 
*ДАМЬНКОУШЄВЬ1ЧЬ див. *ДОУМОУНКОУШЄВИЧ. 
ДАН див. ДАНЬ. 
*ДАНЄ див. ДАНІЄ. 
*ДАНЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а на то є(ст) марто- 

(р)їа г(сд)во ми стєфа(н) воєво(д)а и панове наши... па(н) 
косте данєви(ч) па(н) пєтроу пони(ч) (Сучава, 1466 ОіР«А» 
519). 
ФОРМИ: наз. одн. данєви(ч) (1466 ОіРаА» 519). 
Див. ще ДАНОВИЧ. 
*ДАНИЄ див. ДАНЇЄ. 
*ДАНИЛЄВИЧЬ див. ДАНИЛЬЄВИЧЬ. 
ДАНИЛИИ ч. (2) (особова назва, цсл. Данииль, гр. 8а~ 

уід]А,, гебр. ОапіЬеІ) Данило: а иа то єсм(ь) приложиль 
свою печать... кнАзь данилии (б. м. н., 1366 Р 14); Сє 
я кнАзь юріа холмьскии снь даниліа холмского... при¬ 

дали єсмо к цркви бжои... села стрижово слєпчє космово 
(Холм. 1376 Р 22). 
ФОРМИ: наз. одн. данилии (1366 Р 14); род. одн. дани¬ 

ліа (1376 Р 22). 
Див. ще ДАНИЛО. 
*ДАНИЛ1И див. ДАНИЛИИ. 
ДАНИЛО ч. (22) (особова назва, цсл. Данииль, гр. 8а- 

гебр. ОапіЬеІ) Данило: пєрвьін поручни(к) кнА(з) 
Михайло євнутєви(ч) кнА(з) василии михаилови(ч)... да- 
ни(л) висовидови(ч) (б. м. н., бл. 1392 Р 46—47); мьі Ве¬ 
ликий коро(л) влодиславь... знаємо чинимь... ажє нашь 
вєрньїи слоуга Данило дажбогови(ч) задєрввєцкии... по- 
служиль намь (Краків, 1394 Р 53—54); тогдьі пань Данило 
не добнль на воить того дворища што на гугни (ЗудечІв, 
1411 Р 79); и пришедши тамь где впадаеть ричка Дидовка 
и тамь застальїсмо пана Даньгла (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 
8); а тьш люди о(т)чичи мои, на имА... Данило, богда(н)... 
мають ему потому служити как єсть в той зємли обьічаи 
(Луцьк, 1490 Пам.)\ Ино ми... тьіе люди... на имя ... Да¬ 
нила, а Радивона... ему дали (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 
58). 
ФОРМИ: наз. одн. Данило, ОапіІо, Оапуі-о 14 (1394 Р 

53; 1395 01 166; 1404 Р 70; 1411 Р 79; 1455 Сові. II, 540; 
1465 АкВАК III, 4; 1473 ЗНТШ V, 3; 1478 АрхЮЗР 4/1,8; 
1490 Пам. і т. ін.); даии(л) 1 (бл. 1392 Р 47); дав. одн.|Оапіїи 
(1478 АрхЮЗР 4/1, 8); знах. одн. Данила 3 (1444 А5 І, 41; 
1500 АЛМ вип. 2, 58); Даньїла 1 (1430 ГВКЛ 8); ор. одн. 
даииломь (1411 Р 79); місц. одн. иа Даиилє (1444 А8 І, 42). 
Див. ще ДАНИЛИИ. 
ДАНИЛОВИЧЬ ч. (10) (особова назва): право такь 

нашло ажє па(н) дмитрь данилови(ч) з роуди рцчь свою 
стратиль о поле и о доубровоу (Зудечів, 1428 Р 111); а 
па(н) дмитрь данилови(ч) з роудьі нє могль свои(х) листовь 
по(д)пєрєти (Зудечів, 1430 Р 116). 
ФОРМИ: наз. одн. дакилови(ч) 7 (1428 Р 111; 1430 Р 

116); даниловичь 1 (1430 Р 116); род. одн. Даниловича 
(1428 РІП; 1430 Р 116). 
Див. ще ДАНИЛЬЄВИЧЬ. 
ДАНИЛЬЄВИЧЬ ч. (5) (особова назва): а сє Азь чюрило 

бродовьскии даль єсм(ь) село сво(є) бродово кнАзу Федору 
данильєвичю (б. м. н., 1385 Р 28); мьі великий кн(А>зь 
Витовт чиним знаємо... иж записуєм и записали єсмо 
кн(А>зю Федору Данилєвичу Острогь (Луцьк, 1396 АЗ 
І, 20). 
ФОРМИ: наз. одн. данильєви(ч) 2 (1388 Р 38, 42); да- 

нильєвичь 1 (1386 Р ЗО); дав. одн. данильєвичю 1 (1385 Р 
28); Данилєвичу 1 (1396 АЗ І. 20). 



ДАНИНА — 279 — ДАНЧОУЛЬ 

Див. ще ДАНИЛО ВИ ЧЬ. 
*ДАНИНА ж. (7) дарування, надання, пожалування: 

а хто бьі то порутиль после его живота и начнеть уступа- 
тисе у тую данину, да судитсе зь ньімь передь милостьі- 
вьімь Богомь (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); Ино мьі... 
згадавши... тую данину во всюмь ему ... потвержаемь 
(Гоподно, 1498 АрхЮЗР 1/УІ, 3—4). 
ФОРМИ: род. одн. даииньї (1494 РИБ 560; 1495 АЛМ 

83; ВСоб.; 1497 РИБ 683; 1498 АрхЮЗР 1/УІ, 1); знах. 
одн. данину (1444 АрхЮЗР 1/УЇ, 8; 1498 АрхЮЗР 1/УЇ, 4). 
Див. ще ДААНЇЄ1, ДАНЇЄ, *НАДАНЬЕ, *ПРИДА- 

ниє. 
ДАНЇЄ с. (115) (цсл. даниє) дарування, надання, пожалу¬ 

вання: <А по) нашємь животе кто имєть бьіти господарь 
оу зємли Молдавскои... то имь да нєпорушать нашєго 
дань я (Сучава, 1403 338); А сє я киАз Михайло и кнАз 
Костєнтин Иванович(и) Острозски<и> записьіваєм п<а>ни 
Єнковой Чаплича пани ТатАнє имьнє своє мєжирєчє под- 
луг отца н<а>ш<о)го данА (Луцьк, 1487 АЗ І, 86); а по на- 
шє(м) животБ, кто боудє(т) г(с)п(д)рь иашєи зємли... то(т) 
би и(м) нєпороуши(л) нашєго данїА (Сучава, 1491 Созі. 
5. 153). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. даиїє (1429 Созі. І, 270); род. 

одн. данїа, даниа 46 (1408 Созі. 1,61; 1414 £>/#«Л» 441; 1424 
Созі. 1, 162; 1429 Созі. 1, 291; 1434 Созі. І, 374; 1437 Созі. 
І, 530; 1440 Соя*. її, 66; 1453 ОІД«А» 503; 1454 Созі. II, 
502; 1486 ОС 144 і т. ін.); данїА, даниА, данїя 24 (1411 
ОІР«А» 439; 1419 ШЯ«А» 444; 1422 ДГОБ; 1428 Созі. 
1, 202, 207, 228; 1429 Созі. І, 259, 267, 280; 1436 Созі. І, 
455: 1465 ВБ І. 88: 1468 ВО І. 131: 1487 ВО І. 296: 1491 
Созі. 8. 153 і т. ін.); даиья 2 (1403 Д5 338; 1407 Соя*. І, 
57); данА, даня 2 (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1487 АЗ І, 86); 
дав. одн. данїю (1428 Созі. І, 228; 1429 Созі. І, 242; 1440 
Мііі. 208); знах. одн. даниє, данїє (1403 ДГАА; 1411 
МІН. АІЬ.\ 1428 Созі. 1,202; 1435 або 1436 Созі. 1,494; 1440 
МіН. 208; 1452 Созі. II, 426; 1462 Созі. О. 12; 1467 ВО 
І, 121; 1470 ВИ І, 147; 1473 ВИ І, 182 і т. ін.); знах. мн. 
даниа (1439 Созі. II, 46, 47; 1456 ОІД«А» 511). 
Див. ще ДААНЇЄ1, *ДАНИНА, *НАДАНЬЕ, *ПРИДА- 

ниє. 
Пор. ДАТИ: 
ДАНКО ч. (5) (особова назвау пор. Данилий): мьі панове... 

на имА пань вилча о(т) липникьі... пань данко жоуржєвичь 
фратовскьіи... вьізнаваємь тьімь то наши(м) листомь... 
колижь вєлємЖжнїи илїашь воєвода... кролю по(л)скомоу... 
голдь вьірности... є(ст) оучиии(л)... мьі такожє... слюбоу- 
ємь... вириость повинноую... ховати (Львів, 1436 Созі. II, 
701—702); а ргу іот Ьуіу... габсу шізіа ЬегезІеузкоЬо 
гіапко а зпегко (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. данко, сіапко (1436 Созі. II, 701; 

1481 ВО І, 248; 1500 ДПЖН); дав. одн. Данку (1445 Р 
150; 1481 ВО І, 248). 
Див. ще *ДАНОУЛ, ДАНЧОУЛЬ, ДАНЬ. 
*ДАНКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): мьі Стєфан воє¬ 

вода... знаменито чиним... ожє прїидє прАд нами... Мара... 
и продала свою правоую отниноу... слоугам нашим Мнк- 
льоуш и братоу єго Янкоу, сьіновє Дан<ко>вич<и> (Су¬ 
чава, 1491 ВО І, 448—449). 
ФОРМИ: наз. мн. Даи(ко>вич(н) (1491 ВО І, 449). 

■ *ДАННИКЬ ч. (17) (особисто вільний селянин, який 
володів власною ділянкою землі і замість військової служби 
зобов'язаний був давати дань, переважно натурою) данник: 
ІоМуЬу рго ллгзі іу]е пакіабу пазгуіе гешіі а іезгсге Ьускто 
і опусЬ Баппіко^ ллгусїа 1 і, 52Іо пат баїі $іа (Липнишки, 
1433 ЗНТІІІ ЬХХУІ, 141); кь Житомироу село КрошнА 
а в томь сєлє даньнико(в) три а дани дають колодоу мєдоу 
бе(з) двоу вєдє(р) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); и што 
бьіль Гльбь... даль дворець свой... а двои данники... и мьі... 
вь данники Глибу дали увязанье (Вільна, 1495 РИБ 620— 
621). 

ФОРМИ: наз. мн. даньники 4 (бл. 1471 ЛКЗ 92, 93 зв.); 
да(и)ник 1 (бл. 1471 ЛКЗ 92); род.мн. даиниковь, дань~ 
иико(в), даньниковь, да(и)никовь, Оаппікоот (1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 141; бл. 1471 ЛКЗ 92, 92 зв., 93); знах. мн. данни¬ 
ки, даньиики (1452 Р 161; 1470 АЗ І, 67; 1474 АЗ І, 69; 
1495 РИБ 620). 

*ДАННЬ1И ппикм. (8) з якого платять данину феодалові 
(6): І іакге іе$то к \уазгоу тіїозіу пе обнова рзаіі, згїог 
баппаіа тізіа оіпіаіа паз; тесі, згеЬго, кипісу, 
™5Іакаіа бзп (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); з дан= 
НИКОВЬ и даньньїхь зємль оу чоудновє бо(р)тниковь осмь 
чотьірн бо(р)тники на горо(д) дають да(н) а чотьіри на цє(р)- 
кви да(н) дають (б. м. и., бл. 1471 ЛКЗ 92); 
даньньїе люди (1), люди д а н н ьіе (1) (особисто 

вільні селяни, які володіли власною ділянкою землі і замість 
військової служби зобов'язані були давати дань, переважно 
натурою) данники: Я Любарть Кгедеминовичь... записаль 
есми и даль село своє Рожьісче... собор нон церкви у Луцку, 
зь людми данньїми (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1); а в 
томь сєлє дєсАть даньнико(в)... а нє даньньі(х) людє(и) 
што поле пашуть осмьна(д)цать члвка (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 92 зв.). 
ФОРМИ: наз. мн. ж. сіаппуіе (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 

141); наз. мн. с. сіаппаіа (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); 
род. мн. даньньїхь, даньиьі(х), да(н)иьі(х) (бл. 1471 ЛКЗ 
92, 92 зв., 93); ор. мн. данньїми (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1). 
ДАНОВИЧ ч. (51) (особова, назва): а при то(м) бьіли... 

па(н) шєндрико апро(д), па(н) косте данови(ч) (Сучава, 
1449 Созі. II, 386); и пак... прїидошє прАд нами... сьіиовє 
Кости Дановича... и продали... єдно селище на ТоутовЬ... 
(Бирлад, 1495 ВО II, 64). 
ФОРМИ: наз. одн. Данович, данови(ч), Оапо\уусг 20 

(1449 Созі. II, 386; 1453 Созі. II, 458; 1455 Созі. II, 769; 
1456 ЗСФ; 1460 ВО І, 41; 1461 ВО І, 45; 1463 ВО І, 74; 
1465 ОБ 176; 1466 ВО І, 113; 1467 Созі. 3. 69 і т. їй.); 
зам. род. вира пана косте данович 1 (1460 Сох/. 5. 41); 
род. одн. дановича 27 (1452 Созі. II, 426; 1454 Созі. II, 
501; 1457 ИКР; 1460 £>//М» 515; 1464 ВО І, 86; 1465 ВО 
І, 88; 1466 ВО 1, 106; 1467 ВО І, 118; 1468 ВО I, 126; 
1495 ВО II, 64 і т. ін.); їдавича 1 (1453 ВІЦтА* 503); 
ор. одн. Даиовичємь (1458 Созі. II, 814; 1459—1460 ЗНТШ 
СЬІІІ фотокоп.). 
Див. ще *ДАНЄВИЧЬ. 
*ДАНСЛАВИЧЬ див. *ДАНЬСЛАВИЧЬ. 
ДАНОУКА ч. (і) (особова назва): мьі Стєфан воєво¬ 

да... знаменито чиним... ожє... дали єсми... цигане на ими 
Микула... и Татоул... и Яким... и Даноука сь челидєю 
(Сучава, 1487 ВО І, 309—310). 
ФОРМИ: наз. одн. Даиоука (1487 ВО І, 310). 
*ДАНОУЛ ч. (2) (особова назва, молд., пор. Данилий): 

Мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша 
прид нами... Мьньиль <и брат єго Д)аноул... и продали... 
половина село... слоузи нашємоу Нєгриль (Сучава, 1490 
ВО І, 432). 
ФОРМИ: наз. одн. <Д>аиоул (1490 ВО І, 432); дав. одн. 

Даиоулоу (1490 ВО І, 432). 
Див. ще ДАНКО, ДАНЧОУЛЬ, ДАНЬ. 
ДАНЧИНЬ ч. (1) (назва урочища у Волинській землі): 

великій князь Швитригайло, Литовскій, Рускій и иньїхь. 
Чииимь знаменито... Ижь... даемь и дали есмо... Сєиио 
село... вь грани Хобовщина оть Шупкова, Данчинь, а огь 
Котова Осовь, а оть Пескова Куп ля (Луцьк, 1445 АкЮЗР 
І, 17). 
ФОРМИ: наз. одн. Даичинь (1445 АкЮЗР І, 17). 
ДАНЧОУЛЬ, ДАНЧОУЛЬ, ДАНЧОУЛ, ДАНЧЮЛ ч. 

(62) (особова назва, молд., пор. Данилий): мьі алєксандрь 
воєвода... и мьі боАрє... па(н) бори(с) браєви(ч), па(н) 
да(н)чу(л) жули(ч)... знаємо чини(м)... и(ж) єсми дали... 
сєрє(т) мисто... сєстрь... королА по(л)ского... кнАгиии 
ри(м)гаил,Б (б. м. н., 1421 Созі. І, 141 —142); и оуставшє 
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слоуга иашь Лоупє КєшЕноул н заплатиль оуси тоти ... 
пинЕзи... слоузЕ нашємоу Данчголоу Плєши (Сучава, 1499 
ВО II, 168). 
ФОРМИ: наз. одн. Данчюл, Данчю(л) 13 (1440 О В Ас 

31; 1455 Сові. II, 769; 1467 Соя/. 5. 68; 1487 ВИ І, 310, 
312; 1488 ВО І, 355; 1489 ВО І, 367; 1491 ВО І, 458; 1495 
ВО II, 248; 1499 ВО II, 168); данчоуль, Данчоул, да(и)- 
чу(л), даичоуль 10 (1421 Сові. І, 142; 1428 Сові. І, 221; 
1429—1430 ВАМ 25; 1448 Сові. II, 362, 737; 1455 
Сові. II, 540; 1456 ЗСФ; Сові. II, 791; 1471 £>/Я«Л» 
525; 1493 ПГВСП); зам. дав. єсми дали и потврьдили слоу- 
зб нашємоу Данчюл 4 (1488 ВО І, 361—362; 1491 В О І, 
458, 459); род. одн. Даичоула 17 (1438 Сові. II, 15; 1440 
ОВАс 31; 1441 ОВАс 37; 1448 Сові. II, 314; 1453 Со5*. II, 
493, 496; 1455 Со5*. II, 526; 1456 Сові. II, 578; 1458 МіН. 
Оос. 123; 1497 ВО II, ПО і т. ін.); данчюла 10 (1448 йІЯ 
№ 10а.; Сові. II, 317, 356; 1455 Сові. II, 544, 559; 1456 
Сові. II, 569; МіН. 213; 1462 ВО І, 65; 1490 ВО І, 403; 
1491 ВО І, 459); дав. одн. Данчюлоу 4 (1467 Сові. 3. 69; 
1489 В О І, 367; 1499 В О II, 168); да{и)чоулоу 2 (1493 
ПГВСП)\ зам. наз. одн. Даичоулоу 1 (1495 ВО II, 47); 
зам. род. одн. Данчоулоу 1 (1490 ВО І, 391). 
Див. ще ДАНКО, *ДАНОУЛ, ДАНЬ. 

*ДАНЧЮЛОВЬ прикм. (2): мьі Стєфань воєвода... чи¬ 
ним знаменито... ожє... Иваноул, брат пана Данчоула 
столнинова... прїидошє првд нами... и дали... паноу Иг- 
натоу села столникова Данчюлова (б. м. н., 1440 ЬВАс 
31); Тбмь мьі... потврьдили єсмьі ємоу ... села... що онь 
коупиль... єдна част от Моуша... а дроугаА чАст от жєна 
Данчюлова (Сучава, 1479 ВАМ 61). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Данчюлова (1479 ВАМ 61); знах. 

мн. с. Данчюлова (1440 ОВАс 31). 
Пор. ДАНЧОУЛЬ. 
ДАНЬ, ДАНЬ, ДАН ч. (71) (особова назва, молд., пор. 

Данилий): Сє азь пань радоуль... драгомир и брать єго 
дань... даємо вбдомо... ажє балица воєвода... сьзидашє 
црковь (Сігет, 1404 ГМ); мьі илїа воєвода... чинимь зна¬ 
менито... ожє... пань дань дворникь слоужиль намь пра¬ 
вою и вбрною слоужбою (Сучава, 1433 Сові. І, 353); и 
оуставшє слоуга нашТоадєрь Доумбравь и жєна єго Моуша 
и заплатили оуси... пинбзи... Жоуржи м сестри их Добри, 
сьіновом Дана (Васлуй, 1497 ВО II, 116). 
ФОРМИ: наз. одн. дань, дань, Дан (1404 ГМ; 1418 

Сові. І, 127; 1421 Сові. І, 142; 1429 Сові. І, 280; 1431 Сові. 
І, 317; 1433 Сові. І, 353; 1434 Сові. II, 665; 1436 Сові. І, 
487; 1442 Сові. II, 93; 1478 ВО І, 219 і т. ін.); род. одн. 
Дана, Дан (1414 Сові. І, 112; 1420 Сові. І, 136; 1422 0ІД[І£. 
№ 35; 1424—1425 ОВАс 19; 1427 ОВАс 22; 1429 Сові. І, 
239; 1431 Сові. І, 318; 1434 0//М» 463; 1478 ВО І, 219; 
1497 ВО II, 116 і т. ін.); дав. одн. дьньоу 3 (1493 ПГВСП); 
даноу 1 (1473 ВО 1, 190). 
Див. ще ДАНКО, *ДАНОУЛ, ДАНЧОУЛЬ. 
*ДАНЬНИКЬ див. *ДАННИКТ>. 
*ДАНЬНЬ1И див. *ДАННЬІИ. 

*ДАНЬСЛАВИЧЬ ч. (3) (особова назва): бжьєю млтью... 
исталасА торгувлА... ажє пани хонька... ис паномь иваш- 
комь даньславичємь... продала єсть тоть мунастьірь (Пе¬ 
ремишль, 1378 р 25—26); А при томь бьіли исввдьци... 
ивашко даньслави(ч), рекьнолть (Вишня, 1393 Р 52); мьі 
бискупи мацби прємьіски и офанасби владьїка... па(н) тво- 
риАнь подчАши(и)... ива(н) данслави(ч)... чинимьі знаємо... 
како ко(л) та рбчь... прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 
Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. даньслави(ч), данслави(ч) (1393 Р 52; 

1404 Р 70); ор. одн. даньславичємь (1378 Р 26). 
*ДАНЬ1ЛО див. ДАНИЛО. 
*ДАНЬ1 ж. (91) данина, дань (80): коли вси зємлАнє 

ймуть давати дань оу татарьі то сєрєбро ммьють тако жє 
тии люди дати (Смотрич, 1375 Р 20); а записала есмн по 

души его... село Корчичи, и зе всими доходьі, и зь данью 
и зь полюдьемь и зь грошми, и зо всими... доходьі (Кобринь, 
1401 АкВАК III, 2); А тьш роботьі и дани и поплатки има- 
еть робити и давати кь нашей потребизнб (Судомир, 1408 
АкЮЗР І, 6); І ]ак іе іезгпо к ^азгоу шіеозіу пе осі по\^а 
рзаіі, згіог сіаппаїа шійіа \у$Іа оіпіаіа ^ паз; тесі, згеЬго, 
кипісу, тіакаіа сіап пеммсіаіу сгутЬузіа і сіо гіту гу^ііу 
(Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); да нє да(ст) тоє 
село ни да(н), нї илиша, ни подводоу, ни дєсбтиноу (Су¬ 
чава, 1444 С05/. II, 207); а с тоє зємли дани идєть сорокь 
грошє(и) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.); и сь тоє земли 
бортное маеть онь дань давати Светому Михайлу по давь- 
ному (Вільна, 1499 РИБ 777); 
дань грошовая (6) данина від орних земель, 

що сплачувалася грішми: и мьі, дорадившнсе изь нашою 
княгинею... подлугь даня продковь нашихь, што бьіль 
придаль великий князь Любарть Кгидоминовичь Сушичь- 
но и зь даню медовою и грошовою (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 
1 /V1, 8); и мьі ему того чоловєка... дали... из зємлАми, 
из водами, з бобровими гоньї, нз данью медовою и грошо¬ 
вою (Вільна, 1493 АЛРГ 56); будуть вони тоє село... дер¬ 
жати... и зь даню грошовою и медовою (Троки, 1498 
ГВКОО); дань медовая (4), (дань) медовая 
(4), медовая дань (1) данина від угідь, що спла¬ 
чувалася медом: и мьі, дорадившнсе изь нашою княгинею... 
подлугь даня продковь нашихь, што бьіль придаль вели¬ 
кий князь Любарть Кгидоминовичь Сушичьно изь даню 
медовою и грошовою (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1 /VI, 8); 
кн(А>зь Семен... имаєт мбти, держати и поживати ис под¬ 
ми и гроблАми, из дубровами, из лєсьі, из гай, из данми 
мєдовьши (Володимир. 1470 АЗ І, 65); а по животе іша 
ВаньковЕ тая да(н) медовая... пну олє(х)ноу (Львів, 1473 
ЗРМ); будуть вони тоє село... держати... и зь даню гро¬ 
шовою и медовою и со всими доходи и вжитки (Троки, 
1498 ГВКОО). 
ФОРМИ: наз. одн. <1ап, да(н) (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 

141; бл. 1471 ЛКЗ 93; 1478 ЗРМ); род. одн. даии 32 (1443 
ДГПР; 1470 АЗ !, 67; бл. 1471 ЛКЗ 92, 92 зв., 93; 1473 
ЗРМ; 1489 АЗ III, 22; 1493 АЛРГ 56; 1496 АЛРГ 71; 
1498 ЧІАФ і т. ін.); даньї 2 (1456 ЗСФ); знах. одн. дань, 
да(н), дань, дан (1375 Р 20; 1444 Сові. II, 207; 1453 Сові. 
II, 461; 1459 £>/Я«Л» 514; 1470 ВО І, 140; 1475 ВО І, 200; 
1478 ЗРМ; 1490 ВО І, 420; 1493 АЛРГ 56; 1499 РИБ 
777 і т. ін.); ор. одн. данью, даню 9 (1401 АкВАК III, 2; 
1434 ДГСММ; 1444 АрхЮЗР І/'УІ, 8; 1452 Р 161; 1470 
АЗ І, 67; 1474 АЗ І, 69; 1493 АЛРГ 56; 1496 АЛРГ 71; 
1498 ГВКОО); данєю 2 (1490 ОС 148); знах. мн. дани (1408 
АкЮЗР І, 6); ор. мн. данми, даньми, да(н)ми (1421 Сові. 
І, 142; 1446 АЗ III, 5; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 1452 
АрхЮЗР 8/ІУ, 61; 1465 АкВАК Ш, 4; 1466 АЗ І, 62; 
1470 АЗ І, 65; 1490 ЗХП 136; 1497 РИБ 683; 1499 АЗ І, 
117 і т. ін.). 
Див. ще *ДААНЇЄ2, *ДАЧА, * ДАЧКА. 
ДАНЬ2 див. ДАНЬ. 
*ДАНЬЄ див. ДАНІЄ. 
*ДАНЬНИКЬ див. *ДАННИКЬ. 
! ДАПОУЩАТИ СА дієсл. недок. (1) (чого) допускатися 

(чого), чинити (що): которьі(и) сА дапоущаю(т) (!) иєкото- 
рьі(и) простоупкьі прїказанїє пано(в) свои(х) (XV ст. ВС 6). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. !сА дапоущаю(т) (XV ст. ВС 6). 
! ДАРАДИТИ СА див. *ДОРАДИТИ СЯ. 
*ДАРИТИ дієсл. недок. (1) давати дарунки: а онї боятсД 

того нєкотьш (!) ро(ди)ть (!) алюбо пє(нє)зи даю(т) о(т)коу- 
паю(т)сА того нагованья (!) (XV ст. ВС 15). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. ! ро(діОть (XV ст. ВС 15). 
Див. ще ДАРОВАТИ, *ПОДАРОВАТИ. 
ДАРОВАТИ дієсл. док. (10) (що кому, кого, кого чим) 

подарувати, дати, пожалувати (що кому): а на то вЕра... 

вьсЕхь мои(х) дЕтєи дарованньі(х) ми о(т) бга (Сучава, 
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1414 441); Мьі болєславь... кнАзь чєрниговский... 
знаємо то чини(м)... ажє даровали єсмо и даємь слузв 
нашєму юркови козєнАти на своємь сєлв на хватовцєхь 
Й копь рускои личбьі краковскои монвтьі (Коломия, 1424 
Р 102); А моуж мои кн<А>зь Ивань Семенович, оузАвши 
тьіх двв тиеАчи золотьіх, волєнь даровати и отдати и на 
ц<є>рковь дати и коудьі хотА обєрноути кь своємоу пожит- 
коу (Добучини, 1487 А8 І, 239); пани ОлмзароваА... даро- 
вала нас и дала и записала тьіє двє имєнА оу Вольїни по 
своємь животе (Луцьк, 1487 А8 І, 240); а к тьі(м) мои(м) 
имє(н)я(м) кь ябло(н)ноу а к по(л)жа(м) даровала єсми 
моужа своє(г) пана васи(л)я хрє(б)товича по(д)ворьє(м) 
свои(м) о(т)чизньі(м) отовоко(л)нє(м) городе в лоуцкоу 
вв(ч)но и нєпороушно (Луцьк, 1490 ЗХП 136). 
ФОРМИ; інф. даровати (1466 А8 І, 62; 1487 А8 І, 239); 

теп. 1 ос. мн. дароуємьі (1436 Сові. II, 706); перф. 1. ос. 
одн. ж. даровала єсми (1490 ЗХП 134, 136); З ос. одн. ч. 
даровал (1487 А8 І, 240); 3 ос. одн. ж. даровала (1487 А5 
І, 240); 1 ос. мн. даровали єсмо (1424 Р 102); нак. сп. З ос. 
одн. да... дароує (1464—1496 ОН. 5.); дієприкм. пас. мин. 
род. мн. дароваииьі(х) (1414 П1Р«А» 441). 
Див. ще *ДАРИТИ, *ПОДАРОВАТИ. 
*ДАРТ> ч. (4) 1. благодіяння, ласка (1): а АкосА они за¬ 

писали прєрє(ч)ньі(м) кроле(м) коу... певньїм слюбо(м), 
мьі ктори ижє з бжїєго дароу пони(ж) на тьі(х) панстввхь 
зостали, виновати єсмо вврнє ихь волв и оучинковь на- 
слвдовати (Хстин, 1448 Собі. II, 733). 

2. (лише в мн.) приносини (1): я кн(А>зь Юри Василє- 
вич Жаслаяский вьізнаваю... ижєт продал єсми... имєнє... 
со всими данми: из дарьі, ис поклони, ис чинши какжє <ис> 
стародавна бьівало с того имєнА (Берестя, 1466 А8 І, 62); 

(}з а дарь дати (2) дарувати, даром віддати: а во¬ 
день продати и за дарь да (!) кому коли хочєть (Казимир, 
п. 1349 Р 4); вьлни продати или за дарь дати на своє лвп- 
шєе обєрноути (Луцьк, 1445 Р 148). 
ФОРМИ: род. одн. дароу (1448 Со5/. II, 733); знах. одн. 

дарь (п. 1349 Р 4; 1445 Р 148); ор. мн. дарьі (1466 А8 І, 62). 
ЇДАСВЄТЧИТИ див. *ДОСВ?іТЧИТЬ. 
ДАСКАЛ ч. (8) (молд. даскзл «учитель», гр. бібаахосХо£) 

(дяк-учитель церковної або монастирської школи) дида- 
скал: пи(с) іо(н) даска(л), оу соучавв (Сучава, 1475 Собі. О. 
4); Пис(а) Тоадєр, брат Іона даскала, оу сочавв (Сучава, 
1484 БО І, 277). 
ФОРМИ: наз. одн. даскал, даска(л) (1475 Собі. П. 4; 

1476 ВИ І, 209); род. одн. ласкала, даскал(а) 5 (1482 БО 
І, 266; 1483 ВИ 1, 270, 273; 1484 БИ І, 277, 283); даска(л) 
1 (1483 Собі. О. 31). 

ДАТИ, ДАТІ, ДАТЬ діесл. док. (1739) 1. (кого, що кому, 
кь чому) дати, надати, дарувати, (на, церкву, на, помин 
душі і т. ін.— ще) пожертвувати (1087): я Любарть Кге- 
деминовичь... записаль єсми и даль село своє Рожьісче... 
соборной церкви у Луцку (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/У І, 
1—2); А се А король казимирь... даль єсмь слузв своєму 
иванови дворище заньво (так.— Прим, вид.) матБичйча 
(Казимир, гі. 1349 Р 3); дали єсмо на ввки той млинь и 
ми сто оу млина кь цркви и тьімь мнихомь казатєлєвого 
закону (Смотрич, 1375 Р 20); твмь мьі видВвшє є(го пра- 
в>уюи вьрнуюслужбу до нась...дали єсмьі єму оу нашєи 
зємли оу молдавскои два села (Сучава, 1407 Собі, і, 56); 
ми кнзь сємєнь олєкса(н)дрови(ч) дали єсмо сьлузв нашє¬ 
му пану сє(н)ку ськипорю село наше тулиньї (Київ, 1457 
Р 166); Ино ми, зь ласки нашое... тьіє люди... ему дали 
(Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58); 
за дарь дати (2) див. *ДАРЬ; 
(що кому) (пільги, права, прибутки) дати, надати, ви¬ 

знати (що за ким) (34): мьі алєксандрь воєвода... чинимь 
знаменито... ожє... дали єсми мьіто молдовицкое монасти- 

рєви блговБщєнїю прч(с)тои бци што на молдовици (Сучава, 
1409 £)//?«А» 437); а єщє єсми дали оброкь тому монасти- 

рєви из иашєго двора на каждии годь цвльш по дєсАть 
бочокь> вииа и по дєсАть колоди пшєиичньі(х) (Сучава, 
1411 МіН. АІЬ.)\ ми Стєфан воєвода.,, знаменито чиньїмь... 
ожє дали и потвердили єсмо вичньш оброк томоу сввто- 
моу монастироу от Побратв (Сучава, 1466 ВИ І, 105); 

сє азь ра(б) вл(д)ки моєго іс ха іо стєфа(н) воєвода... зна¬ 

менито чини(м)... ожє... дали єсми томоу стомоу нашємоу 
монастироу о(т) поутнои на(ш) правій прихо(д) вьси ка- 
мєни о(т) воскоу о(т) нашєго сєрєцкого трьга (Сучава, 
1488 ДГСПМ); <И пак) привилїє, що имал оуико их Тома 
на тоє село на Онцєщи от нашєго оуика от Стєфана <воє>- 
води, єщє дали оу роуки слоузв нашємоу (Сучава, 1499 
БИ II 168); 

(що кому) (підтримку, допомогу і т. ін.) виявити, дати, 
подати (15): ШіузШі іезто б рану габаті пазгіші і баїі 
рга^а і "л’оіпозЛіі ... шезгкаіисгіт \м іот рапзітоіе паз- 
у.от (Луцьк, 1388 7,РБ 103); а коли мьі <к>акоє помочи 
пожадаємь в ильи воєводьі... и ильА воєвода такую 
помочь намь имаеть дати, бєзь хитрости (Троки, 1442 
Собі. II, 719); А також ми... ани жаднои раді ани 
помочи Тоурком не имаем дати (Гирлов, 1499 БИ II, 
4 23—424); 

дати по своєм животе (3), по с в о є м 
животв дати (2) (що кому) відписати, відказати: 
волно ему во всемь томь именю отдати и променяти, и по 
своем животв дати (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11); я 
єщє будучи в добром здоровю... дала єсми єму по своєм 
животе имєнє оу вотчизну на имА Любчо (Ровно, 1488 А8 
I, 241—242); 

(кого, що кому) (про божество) дарувати, дати (14): 
да прєбудуть жє непорушно подь анабємою за што здє 

дай г(с)ди намь побьіть н з(д)рвїє а по сємь и дєтємь нашимь 
вєчную памАть (Холм, 1376 Р 22); мьі романь воєвода... 
чинимо знаменито... ожє... пань дидрихь боучаскьш... 
слюбиль ми... стоАти подли нась... сь оусєю своєю моци, 
что єго милости мильш богь даль (Коломия, 1448 Собі. 
II, 305); ачь не дасть имь Богь детокь, ино... вольньш собе 
продати (Володимир, 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627); На то 
єсмо присягали, яко и сами оузрьітє ваша милость, штобн 
богь даль наши ворози подь нашими ногами и подь наши¬ 
ми шаблями (б. м. н., 1496 БО II, 403); а господство мьі... 
оучинили єсми... за здравїє и спасєнїє богом данних наших 
чєд (Ясси, 1497 Вй II, 100); 

(вставні слова) дай б о ж є (1) дай боже: хвала милому 

богу што ваша мл(с)ть зостали оу вашоє мл(с)ти стольцьі... 
да(и) боже бьі в добрьі(и) чась (Вільна, 1493 ПОСВВ 
151 зв.); даль Б огь (1) дав бог: а намь сущимь право- 
славньїмь християномь... достоить исполняти Божия церк¬ 
ви и ихь свещеньниковь, а не обидети; єсмо бо нини, даль 
Богь, одино братя християне Латьіни и Русь (Холм, 1440 
АрхЮЗР 1/УІ, 5); д а л ь б ьі богь (1) дав би бог: 
да(л) бьі богь то бьі нє загибло хрєстияньство мєжьі вашоє 

мл(с)ти днєхь (Вільна, 1493 ПОСВВ 152); богь дасть 
(6), д а с т ь б о г ь (10) дав. БОГТ»1; богь нє дай 
(9), боже н є дай (13) див. БОГТ> 

2. (що кому) (повернути) віддати, дати (8): (а) што 
межи твоєб зємлв суть кнА(ж)ниА волости давали вьіходь 
Бблои Ордь то намь наше дайте и што будєть вашєБ дер¬ 
жави под нами... а мьі вамь дамо (б. м. н., 1392—1393 
РФБ 170); да(л) єсмь тобБ оу роука(х) осмь со(т) зла(т) 
на подєржанїє, ка(к) прїАтєлю, дай ми и(х) (Сучава, 1449 
Собі. II, 385); а оу нашихь людей оубогихь оть Сачавьі 
бьіли паробьцьі Кафиньскиє... а цєсарь тоурецький при- 
слаль до нась и просидь тьіхь паробкоьь Кафиньскихь. 
И мьі дали колько вь нась бьіло всихь (б. м. н., 1481 ВИ 
II, 365); 
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(ідо кому) (відступити) віддати, дати (72): а города 
луцьска блюсти ми а никому не дати (б. м. н., бл. 1386 Р 
ЗО); пак ли не имБємь ему заплатити на тоть днь яко ту 
вьіписано ТОГДЬІ мьі в то(т) днь бєзь никоторьіє о(т)волокьі 
имаємь єму дати нашь городь снАти(н) (б. м. н., 1411 Р 
77); и да(л) ємоу гєргє своєю волею тоє село вьі(ш)писан- 
ноє... за єго питомьі товаре за осємь со(т) зла(т) готовьі(х)... 
и мьі того видавши що(ж) гєргє з доброи воли да(л), за 
свою виноу, село и домьі свои и мьі тако(ж) дає(м) и дали 
єсмо нашємоу вЕрномоу паноу кости прькалабоу тоє прЕ(д)- 
рєчєнноє село (Сучава, 1449 Сові. II, 385—386); а даю 
и дала есми... зятю нашому... и дотце своей... мужа своего 
дидину и отчину (Володимир, 1471 АрхЮЗР 8/1II, 627); 
а волен он в томь имєню продати, замєнити и ближнєму 
своєму дати (Ровно, 1488 АЗ І, 242); мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чинимь... ожє прїидоша прЕд нами... молєбникь 
нашь... попь Григорїє... и сь вьсеми яжє о христь братка¬ 
ми... и дали господствоу мьі пєть сель (Ясси, 1500 ВО 
II, 173); 

(вручити, надіслати через кого) дати, передати (6): штом 
бьіл узель пенезей тридцать гривень у Игнатка Путивель- 
сксго за мой стат... и я тьіх пенезей не взяль у Игнатка, 
ино тьіе пенези возмн, князь Михайло, зет мой, а дай матий 
моей (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 29); Господарю мой 
Стєфань воєвода вєлєль намь твоєй милости говорити: 
прнслаль єси до нась своихь послові, пана Петра кухь- 
мистра и пана Фєдька Гавриловича, абьіхмо дали нашь 
листь твоєй милости и подь нашою прьісягою ку противь 
листу твоєй милости, которого єси намь даль и прислаль 
(б. м. н., 1496 БО II, 401); 

(довірити) (що кому) дати (1): Иди(к) жалова(л)сА на 
постоуха (!) и(ж) да(л) ємоу овцю во ста(до) єго паствитї 
а опАть овци засА нє мєль о(т) пастоуха (XV ст. ВС 27); 

дати на подєржанїє (що кому) (2) віддати на 
схов: и гєргє... рє(к)... правда, єси да(л) оу мои(х) роу(к) 
твои злати, на подєржанїє, али я... твои пинЕзи єсмь стра¬ 
ви^) и тєпєрь єсмь тобв винова(т) (Сучава, 1449 Сові. II, 
385); 

(відпустити) (що кому) видати, дати (1): а они... имаю(т) 
слоужити иа вьсАкоую срЕду, вєчє(р) паракли(с)... и бра- 
тиа(м) дати по чирпАлу на трапєзА (Поляна, 1448 Сові. 
II, 365); 

(кого кому) видати, віддати (5): будеть ли король правь, 
намь своєго брата любарта дати оугорьскому королеви 
оу ятьство (б. м. н,, 1352 Р 6); и дали есми нмь того 
<и(с)того зра(д)цБ лева с тьми то лихо(т)никьі, и оучинили 
они на(д) ними по(м)ста, яко(ж) то право и(м) оусказали 
^Сучава, 1457 С05/. II, 809); коли нас о то... корол... иапо- 
мєнєт, а мьі абнхом их дали оу роуци... королеви єго ми¬ 
лости (Сучава, 1462 ВИ II, 292); 

(що кому) (податок, данину, мито, заплату за що) 
дати, (грішми — ще) заплатити (142): исталосА при дер¬ 
жаві пана отьі старостві рускоь злЕ ожє купиль пань 
вАтславь дмитровьскии дворище ись зємєю (!)... даль 

нмь пань вАтсльвь (!) 3(т) копь гро(ш) вЕсного срБбра 
(Львів, 1370 Р 18); а кто повезеть сукно до бєсарабь, дати 
имєть, на головноє мьіто, у сочавЕ, оть гривну по тригроши 
(Сучава, 1408 Сові. II, 631); да нє дадоуть тотьі люди ис 
тА(х) села(х) ни да(н), ни посадоу, ни илиша, ни подводоу, ни 
дєсЕтиноу о(т) пчо(л), ани о(т) свини (Давидове Село, 1446 
Сові. II, 251); а коли боудєт лед илї имоут ходити оу 
брод, тогди пєрєвоза ни гроша да нє дадоут (Сучава, 1460 
ВБ II, 275); а єщо моихь нєсколько єсачннхь людє(и) 
оть єсака бєгаючи к тобє прихилилисА а моихь пошлинь 
мне нє дають, то бьі єси вєлє(л) дати (б. м. н., 1484 ЯЩ\ 
А на кажьдни годь мають намь дати чоломьбит(ь>я по 
сороку локоть адамашьки (Краків, 1487 РИБ 226); коли 
кме(т) кмбтА забиль тогдьі давші три гривьньї гро(ш)и 
бьі(л) порожєнь моужабоиства (XV ст. ВС 24); а маєть 

намь в каждьій год давати по пАти сот коп грошей; первьіи 
год вьі дер жавши маеть намь дати пАт соть копь грошей, 
а другий год видержавши мает нам дати пАт соть грошей 
(Вільна, 1498 АЛРГ 82); 

дати личбу (1), личьбоу д а т и (1) скласти 
рахунок, дати фінансовий звіт: а тєжь какь дє(р)жали 
они о(т) нась пє(р)во сєго мьіто лоуцькоє и личьбоу намь 
дали с трє(х) годовь (Краків, 1487 АМЛ)\ Дал личбу всего 
сто копь грошей и две копе грошей (б. м. н., 1494—1495 
АЛРГ 59); 

(що за що) дати взамін (6); а пан жоуржь даль сьіноу 
пєтрови, манчоулови, за єго чАст села викшинєць, одно 
село своє (Сучава, 1429 Сові. 1, 242); а Т<є)одорь дал им 
тиж правоую монастирскою отниноу за тоє село (б. м. н., 
1470 ВО І, 153); и што бьіль ГлЕбь Борисовой жонб за 
вено даліз дворець свои... и мьі вь тоть дворець... ГлЕбу 
дали увязанье (Вільна, 1495 РИБ 620—621); 

дати и з м Е н о у (за що) (8) дати що взамін чого: 
а господство мьі сьм дал измЕноу за тотоу сєлищоу... тоє 
наше село (Сучава, 1490 В О І, 436); И господство мьі... 
дали смо томоу нашємоу свАтомоу монастироу Бистричь- 
скомоу измБноу за тоти вьішеписаннїи села наши (Ясси, 
1500 ВО II, 173); дати о т м Е н у (4), о т м Е н у д а - 
т и (за що) (1) дати що взамін чого: игнаткови чєрнєви(ч) 
дали єсмьі о(т)мЕну за пєкули(ч) (Перемишль, 1390 Р 175); 
ми Великий коро(л) влодиславь... знаємо чинимь... ажє... 
оставлАємь и оставили єсмо єго... при томь при всемь што 
коли коупиль или пакь о(т)мЕну єсмо єму дали на имА 
подь галичємь чАгрово (Краків, 1394 Р 53—54); того ра(дї) 
ми... жаловали єсмо єго особною нашею мл(с)тїю и даємь 
и дали єсми єму села... що(ж) мьі и(х) сами дали о(т)миноу, 
за єго село, за чумалєщи (Сучава, 1453 Сові. II, 472). 

3. (кому робити що) звеліти, наказати (10): осподарь 
мой вєликии король дал ми намЕстнкчати оу лоуцьску 
(б. м. н., бл. 1386 Р ЗО); того ра(ди) ми єсми смотрилк 
и судили ис нашими боАрьі н дали єсми ива(н)кови и бра- 

тїамь єго... аби пошо(л) ива(и) са(м) сь кд присЕжници 
и щоби присБгну(л) ис ними (Васлуй, 1474 РГС); а прото(ж) 
соудь... имєєть дать вола(т) слоужєбнїкомь явне ижа (!)... 
оу такни днь книги правни положенні о(т)варенні комоу 
потрєбно боудєть спїськовь то(т) поидє(т) (XV ст. СЯ 43); 
иио за то даль вашо(и) мл(с)ти просить аби вша (!) мл(с)ть 
просили братню вашоє мл(с)ти... аби вси обєрьнули лица 
своєго к поганьству (Вільна, 1493 ПОСВВ 152). 

4. (кому робити що) дозволити (23): а и слугь нє брали 
есми не дадуть зємлАнє и слугь брати (б. м. и., 1386—1418 
Р 35); а пакь ли би нашь г(с)подарь... хотели починати 
противь г(с)подарА кролА коруни пол(с)кое, тогди мьі има- 
мьі нашихь г(с)подарии о(т) того внимати и нє дати имь 
и бронити (Сучава, 1395 Сові. II, 613); а єшчє єсми дали 
ливовчаном, аби держали соби один домь торгсвским обн- 
чаємь, оу сочавБ (Сучава, 1456 Сові. II, 791); а тая зємлА 
пуста лежала в сии(ж) годь дали ивану на трєтинє да(н) 
давати што би та А зємлА пуста не лежала (б. м. н., бл, 1471 
ЛКЗ 93 зв.); Протожь штобн єси ихь о(д) кривдь борониль, 
и нє даль би єси тамь иньшомоу никомоу ко(р)чми варити 
(Краків, 1489 АКВ)\ пакли би которьш... хотели его в том 
габати... и ти би его от тих боронил и не дал би єси ему 
никому ии в чом кривди чинити (Вільна, 1498 АЛРГ 
83); 

дати волю (кому) (4) дозволити: а єщє єсми имь 
дали волю што би собЕ держали, у сочавЕ, одинь домь 
(Сучава, 1408 Со5/. II, 633); а єщє єсми имь дали волю 
што би собЕ держати, оу сочавЕ, один домь, а оу том до- 
моу корчмоу нє держати (Сучава, 1434 Сові. II, 670); и 
па(к) що коупили, ли товара ли бу(д)що, вь дни нашєго 
дида, алєкса(н)дра воєво(д), тако(ж) и ми дали єсми и(м) 
тоє право и тоє волю (Васлуй, 1452 Со5*. II, 759); також 
и ми дали есми им тоє право и тоє волю (Сучава, 1458 
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ВО II, 262); дати на обираньє (кому) (1) дати 
на вибір: кн(А)зь Семен дал ьа обираньє братннчью своє¬ 
му у) кн<А>зю Михайлоу, и кп<А)зь михайло оузАл Виш- 
нєвєць (Луцьк, 1475 АЗ І, 70); дати разрєшєиїє 
(1), разрєшєнїє дати (кому) (1) дати розгрішен- 
ня, відпустити гріхи: а нг мо(ж)ть ли иньши(х) евє(т)ко(в) 
имєнова(т) одно тьш што имь клАтва внрє(ч)на а хочємь 
абьі то(т) которьш клАтвоу вьідаль... абьі да(л) разрєшєнїє 
тьшь евє(т)комь (XV ст. ВС 20); д а т и справу (кому) 
(1) дати можливість виправдатися: а не можєтьли тогь 
староста в на(с) того о(т)рима(т) што мьі нє хочємь дати 
ємоу справьі абьісА оочисти(л) (і) томоу в чомь ємоу виноу 
дано, тогдьі то(т) староста имєє(т) єго випроводіть до гра- 
нїци зємьскоє (XV ст. ВС 38 зв.). 

5. (кого, кого ким) (для виконання певних функцій) при¬ 
значити (6): дай мнє г<о>с(по)д<а)рю розєздьцьі з дєсАти 
копт» (Ступно, 1444 АЗ І, 42); и ти(ж) слюбує(м) имь 
дати и поставити и дали на граници оу хотини и оу чєрнов- 
скои воло(с)ти два пани справє(д)ливьі(х)... которьі имугь 
они... вибирати (Сучава, 1457 Созі. II, 810); И тєжь на¬ 
шого дворанина прьіставомь дали єсмо тьімь єго посломь 
(Вільна, 1498 ВИ II, 412); веліль... его милость Мезкиру 
тую землю держати и увяжчого ему даль Вьіслоуха (Віль¬ 
на, XV ст. РИБ 610); И тежь нашого дворанина прьіставомь 
дали єсмо тьімь єго посломь (Вільна, 1498 ВО II, 412); 
дати митрополью (кому) (1) призначити мит¬ 

рополитом (кого): а сє азь влдка ивань из луцка знаємо 

чиню всімь ажє да(л) ми г(с)дрь мои вєликьіи король мит¬ 
рополью галицкую (Опатів, 1398 ЗЛЕ1К)\ 

(що кому) (точно окреслити) дати, призначити (11): То 
столь дали єсмьі ємоу оу Соучаві, оу нашємь городі (Су¬ 
чава, 1401 /?//?); иио ротьімпанови сьіновє пєрє(д) тими на¬ 
шими боАрьі дали вєризи хота(р) своеи зємли сь своєю 
доброю волею (Сучава, 1423 £>//?«/!» 447); Мьі пань моужьі- 
ло боучацеки... вьізнаваємь... и(ж) сь нашєи доброєи во¬ 
ли... дали єсми ємоу... оу снятинь оу горо(д) мєшканє 
(Снятин, 1454 Р 162—163); мьі пєтрь воєвода... знаменито 
чини(м)... ижє... прирадили сі єсми и дали и потврьдили 
єсми хотарь стому монастирю о(т) молдавици сєлоу и(х) 
(Сучава, 1456 Созі. II, 582); нєкоторьі(и) из наши(х) пано(в) 
коли(ж) то на ва(л)цє єіст) имь мєсцо дано боудє(т) а онї 
того мєсца нє смотрАть нє дерьжа соромоу а иньде (с) 
становА(т) (XV ст. ВС 10 зв.); а такьі(и) ро(к) иміє(т) 

ємоу да(т) староста на(ш) алюбо днь за два м(с)ци (XV ст. 
ВС 38—38 зв.); мьі пєтрь воєвода... знаменито чини(м) 
...ижє... дали и потврьдили єсми хотарь стому (!) монасти¬ 
рю о(т) молдавици сєлоу и(х), на оусти брьдьцель (Сучава, 
1456 Созі. II, 582); 

(що) (у сполуч. з формою іменника з часовим значенням) 
(визначити термін) дати (1): оуставлАємь коли(ж) боу- 
дєть у нашомь дворе перє(д) на(с) позвань алюбо прє(д) 
соудьи тогдьі пово(д) алюбо соудья... имєєть дати на 
о(т)повєданїє три нє(д)ли (XV ст. ВС 14 зв.). 

6. (кого, що) (для свідчення) представити (4): пе сіа^згі 
$\уеіко\у (Луцьк, 1388 2.РБ 103); погорє(л)ские дали на 
то нА(т)дєсА(т) світковь зємлА(н) дороги(ц)ки(х) и людє(и) 
нашьі(х) дороги(ц)кого повіта (Вільна, 1495 ВМЗД)\ И Бо¬ 
рись передь нами о томь на него жадного доводу не даль 
(Вільна, 1495 АЛМ 83). 

7. (видати юридичний документ) дати (161): И на то 
єсми даль господиноу отцу в ладьте сию грамоту мою 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3); А на то дали єсмо свои 
листь (Смотрич, 1375 Р 20); потвєржАє(м)... королеви поль- 
скому... тоть листь, што єсмьі дали єго мл(с)ти в камАнци 
(Львів, 1407 Соз*. II, 629); Пса(н) и да(и) при дєржавє 
г(с)дрА великого кнзА витовта (Київ, 1427 Р 108); отєц 
мои кн<А>зь Фєдорь... дал запис кн(А)зю Яну мннхоу 
Чєхоу (б. м. н., 1443—1452 АЗ І, 39); мьі алєкса(н)дрь 
воєвода... знаменито чини(м)... о(ж)... дали єсми сє(с) 

лї(ст) нашь... оусн(м) людє(м) и оусн(м) коупцє(м), на то 
да нмаю(т) о(т) на(с) тоть зако(н) и тоє право що имали 
о(т) нашє(г) дида (Васлук, 1452 Созі. II, 759); и мьі длА 
потвєржєнА вьішшє писаних річей дали єсмо кн<А)зю 
Семену сєи листь за нашими пєчатьми (Луцьк, 1463 АЗ 
І, 56); и мьі... погорє(л)ски(х) же в то(м) єсмо оправили 
и сє(с) нашь листь на то и(м) дали (Вільна, 1495 ВМЗД); 
Дань во Мстиславли (Мстиславль, 1500 АСД II, № 4); 

дати пєчати (і) прикласти печать, скріпити пе¬ 
чаттю: а на то єсмьі дали своі пєчати (б. м. н., 1352 Р 7); 
дати твєрдост (1) підтвердити: а на потвєржєньє 
тьш ДБдинам, дали єсмо твєрдост нашу пєчат привісили 
вєлєбного королювства нашєго (Судомир, 1361 А02. 6); 
листь на себе д а т и (1) див. ЛИСТЬ. 

8. (кого за кого) (заміж) видати, віддати (1): коли по¬ 
силали єстє... своихь пановь до великого князя московь- 
ского, абьі єстє оузяли ваша милость сь нимь любовь 
и доконьчаньє, и дочєрь бьі свою за тебе даль... а о дочєрь 
єго твои панове... оуговорнли, какь єго дочєрьі... грєчє- 
ский законь дєрьжати (б. м. н., 1499 ВО II, 448); 
замоужь дати (2) див. ЗАМОУЖЬ* 
9. (що по кому) дати в придане (що за ким) (1): купиль 

пань пєтрашь дідицтво в аньньї радивоньковоі дьдиину 

єє и вотнину што по нюи оць даль (Перемишль, 1359 Р 10); 
О Дати в і д а н и є (2) повідомити, подати до ві¬ 

дома: коли єсмь пєрвоє сіль на црьскомь столі тогда єсмь 
послаль бьіль к вамь Асана и Котлубугу вамь дати віда- 
ниє (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); А єстли боудємо сли- 
шати и видати никотороє нєпрїятєлство от которои сто- 
роноу на король... имаємо єго милостн дати видаиїє (Ко¬ 
ломия, 1485 ВИ II, 372); дати в і р у (2) запевнити: 
а у чєрновци, вози нє стрАсти, але купець дасть свою віру, 
ажє не имаєть заповіданий товарь на свои возь (Сучава, 
1408 Созі. II, 632); а оу чєрновци возьі нє стрісти, але коу- 
пєць дати свою віроу, ажє нє имаєт заповіданий товарь 
на своємь возі и коуници, сєрєбро, воскь и кони (Сучава, 
1434 Созі. II, 669); дати оу знамєньє (1) повідо¬ 
мити, дати знати: И паки дати оу знамєньє про поганьство 
про Тоурцьі, какь сє оукрєплАюгь на хрєстиАньство 
(б. м. и., 1481 ВО II, 364); дати знати (4) повідо¬ 
мити, дати знати: А коли сі прилоучит нікотораа... низго- 
да межи старостами, тогдьі мьі имаєм дати знати кролєвн... 
а крал... також имаєт нам дати о том знати (Гирлов, 1499 
ВО II, 424); дати отвіть(З) (перед ким за що) від¬ 
повісти, понести відповідальність: А которїи, по нашєм 
животі, от наставник и от братїях свАтого міста сєго, кто 
нє бьдєт стоати вь с.єм нашєм токміжєм, таковїи да даст 
отвіть прід богом (Путна, 1476 ВО І, 217); А кто пороу- 
шит или вь забвєнїє оставит, таковьіи да даст отвєт вь день 
страшнаго сьда христова (в ориг. х(с)ва.— Прим, вид.) 
(Гирлов, 1499 ВО II, 156); дати покой (впокой) 
(кому) (3):а) не зачіпати (кого), залишити в спокої (кого) 
(1): а што проробили новиньї по рачвамь и под волнинь, 
тьімь би дали покой (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/^, 
21); б) не займати, не турбувати (кого) (2): И мьі ему при- 
казали, абьі далей на честь его не сягаль и даль ему в томь 
покой (Вільна, 1495 АЛМ 84); И мьі... того Мартинца єсмо 
оправили и приказали єсмо Богдану Остафіевичу, аби 
ему вь томь даль впокой: вольно ему, кому вхочеть, тому 
служить (Вільна, 1498 АЛМ 159); дати пороукоу 
(за кого) (1) дати поручителя: Николай позьічиль матєєви 
дєсА(т) гривє(н) а да(л) за сєбі пороукоу лаврина (XV ст. 
ВС ЗІ); дати правду (1), правду дати (1) 
(кому) поклястися, присягнутися: Сє Азь Фєдорь данильє- 
вичь ись братомь своимь михаиломь дала єсва правду гос- 
подареви наш(є)му... королю польскому (б. м. н., бл. 1386 
Р ЗО); а Ако... ислюбили бьі(л) єсмо кнА(з) дмитрню мос- 
ковьско(м) и правду дали оужь вдє(м) и хочє(м) сА порожии 
оучинити тоі прав(д)ьі (Молодечно, 1388 Р 43); дати 
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своє право (2) запевнити: а оу чєрновцєх возьі не 
трАсти, але коупєць абьі дал своє право, ажє нє имаєть 
заповВданьї товарь на своємь вози (Сучава, 1456 Созі. 
II, 790); дати п р є м ї р ї є (1) дати законну охорону, 
гарантувати безпеку: Бискоупь краковьскьіи и староста 
крако(в)скьіи и соудомїрьскьіи староста могоу (!) да(ти) 
прємїрїє (XV ст. ВС 9); дати (що) о у р о у к и (кому) 
(5) а) передати що кому (2): вотчичь даль свою рвчь 
васковв в роуцБ (Галич, 1401 Р 65); отьколє даль... богь 
оу поуки Стєфаноу воєводє отьчиноу єго ... а онь... слоу- 
жить господароу своємоу (б. м. н., 1481 БО II, 364); 

б) вручити, передати у власні руки (3): пань косте... даль 
своє привилїє... оу роукьі сномь... ванчн (Сучава, 1442 
Созі. II, 88); и свои(х) привїлїи да(л) оу руки пану михаилу 
(Сучава, 1445 Созі. II, 218); дати (кого) в руки (чиї, 
кому) (2) а) підкорити кого кому (і): богь... наши... 
ворози даль намь... оу наши руки (б. м. н., 1392—1393 
РФВ 170); б) видати кого кому (1): мьі имаєва того исного 
ромгна... дати в руцБ... кролю (Берестя, 1400 Созі. II, 
618); дати слободьі (1) тимчасово звільнити від 
феодальних повинностей: а доко(л) ми тоую землю очис- 

ти(м) и е(г) мл(с)ти дати на(м) слободьі на да (!) годьі (б. м. н., 
1498 Ч1АФ)\ дати слобозию (2) тимчасово звіль¬ 
нити від феодальних повинностей: и та(к) же єсми дали 
сєлоу манастирскомоу слобозію абьі нє ималн дила до того 
села ни гло(б)ници и ни илишарє и ни по(д)водоу да нє 
дадоу(т) о(т) того села и ни да(н) и ни посадоу и ни на мли- 
но(х) да нє робБ(т) и ни иное ничого нє имаю(т) на(м) слоу- 
жити и ни дати николи (Байчани, 1454 ПГПММ)\ мьі стє- 
фань воєвода... дали... селу манастир(с)кому на имБ борхи- 
нєщи яко да нє ходбть оу ту(м) сели ни глобици (!)... и ни 
(и)лишари (Дольний Торг, 1458 ПГСММЦ)\ дати у в я - 
з а н ь є (в що кому) (2) ввести (кого) у володіння (чим): 
а пакли бьі пань Баско нє дальї тбхь ста купь пану Иваш- 
кови... тогда имаєть пань Баско дати оувазаньє пану Иваш- 
кови оу РоудАнцБ (Львів, 1421 Р 92); и што бьіль ГлБбь 
Борисовой жонБ за вбно даль дворець свои... и мьі вь тоть 
дворець... ГлБбу дали увязаньє (Вільна, 1495 РИБ 620— 
621); вєдати дати (1), дати в Б д а т и (1) див. 

ВИДАТИ 1; виноудатн (3) див. ВИНА; в в с т ь 
дати (1) див. * В'ЇСТЬ; помочь дати (9) дати 
п о м о ч (2)див. ПОМОЧЬ; напороукоу датн(І) див. 
*ПОРОУКА 2; п р а в о д а т и (2) див. ПРАВО1; п р и- 
ганоу дати (1) див. *ПРИГАНА; раду дати (1) 
див. РАДА; рукоу дати (1) див. РУКА; ись 
своєи роуки дати (1) див. РУКА; х в а л у д а т и 
(1) див. ХВАЛА, холдоунок дати (1) див. *ХОЛ- 
ДОУНОК; чест дати (1) див. ЧЄСТЬ 3. 

ФОРМИ: інф. дати, датї, да(ти) 148 (1352 Р 6; 1375 Р 20; 
бл. 1386 Р ЗО; 1392—1393 РФВ 170; 1400 Созі. II, 618; 
1411 Р 77; 1442 Созі. II, 716; 1470 А8 І, 65; 1495 БСКИ; 
1499 БО II, 424 і т. ін.); дать 4 (XV ст. ВС 9, 14 зв., 37; 
СЯ 43); да(т) 6 (XV ст. ВС 38 зв.; СЯ 41, 43 зв.; 1434 Р 
130); !да1 (п. 1349 Р 4); аор. 1 ос. одн. дадох, дадо(х) 5 (1415 
Созі. І, 116; 1427 БІР «А» 450; 1479 ВИ І, 221; 1491 ВО 
І, 464; 1499 ВО II, 144); зам. З ос. одн. и привилїє, что имал 
пан Богдан столник <от) оуикоу наших, от Стєфана воє¬ 
вода, єщє жє ємоу дадох оу роуки Лаврам Фрьнкоуль 1 
(1479 ВО І, 221); 3 ос. одн. дацє (1428 Созі. І, 228; 1429 
Созі. І, 242; 1497 ОС 8); 1 ос. мн. дадохом, дадохомь (1479 
БО І, 221, 222; 1491 БО І, 463);,? ос. мн. дадошА 1 (1441 
О Б Ас 37); дадошє 3 (1404 ГМ); перф. 1 ос. одн. н. даль 
(дал, даль) єсмь (єсмь) 21 (п. 1349 Р 3, 4; 1375 Р 20; 1385 
Р 28; 1392 Созі. І, 7; 1401 Р 66; 1429 Р 113; 1446 Р 154; 
1449 Созі. її, 385; поч. XV ст. Р 75: 1481 БО ї, 249 і т. ін.); 
єсмь (єсмь) даль (да(л), дал) 6 (1393 ЗЛЕІК; 1473 ЗНТШ 
V, 3; 1488 БО І, 347; 1490 ДГСХМ; 1491 Созі. 8. 156); 
даль (дал, да(л) єсми 8 (1322 АрхЮЗР 1 /V1, 3; 1447 

АрхЮЗР 8/IV, 10; 1449 АЛМ 8; Созі. II, 379; п. 1450 
ПИ № 9; 1470 А8 І, 67; 1495 ВМБС; 1496 А8 І, 244); 
єсми даль (дал) 4 (1322 АрхЮЗР ІДИ, 3; 1491 АрхЮЗР 
8/IV. 158; 1492 А8 III. 24: 1495 АЛМ 89): єсми... даль 
(дал) 4 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1; 1449 АЛМ 8; 1466 А8 І, 
63; 1470 А8 І, 67); даль (дал)єсмьі 3 (1443—1446 Р 147; 
1476 ВО І, 211); даль сьм 1 (1499 ВО II, 162); сьм дал 2 
(1490 ВО І, 436); даль, да(л) 5 (п. 1349 Р 3; 1427 Р 108; 
1446 Р 154; 1467 СП № ІЗ; 1490 Пам.); І ос. одн. ж. дала 
єсми 3 (1471 АрхЮЗР 8/III, 627; 1488 АЗ І, 242; 1490 
ЗХП 136); єсми... дала 1 (1481 А8 І, 77); 2 ос. одн. ч. даль 
єси 1 (1496 ВО II, 401); єси да(л) 1 (1449 Созі. II, 285); 
єсидаль 1 (1496 ВО II, 401); даль, да(л) 3 (1487 РИБ 434; 
1495 ВМБС; 1499 БО II, 448); 3 ос. одн. ч. є(ст) даль 1 
(1437 Созі. І, 541); даль, дал, даль, да(л) ПО (1359 Р 10; 
1370 Р 18; бл. 1386 Р ЗО; 1400 Созі. 1, 37; 1429 Созі. І, 242: 
1435 або 1436 Созі. І, 494; 1449 Созі. II, 386; 1465 БО 1, 
88; 1473 ШКН 165; 1499 БФ і т. ін.); З ос. одн. ж. дала 
(1431 Созі. І, 317; 1461 ВО І, 45; 1473 БО І, 186; 1481 
ВО І, 248; 1490 ВО І, 390; 1491 ВО І, 468, 469; 1499 БО 
II, 130 і т. ін.); З ос. одн. с. дало ест (1438 О В Ас 27); 1 ос. ми. 
дали (далі) єсми (єсмї) 205 (1378 ЗНТШ ТІ 4, 5; 1393 Созі.. 
І, 13; 1420 Сові. І, 135; 1435 Г>/Р«Л» 465; 1446 ШР«Л» 
485; 1455 Созі. II, 540; 1475 ВО І, 203; 1481 ВО І, 248; 
1490 ДГСХМ; 1499 БО II, 162 і т. ін.); дали (далі)... єсми 
90 (1428 Созі. І, 209; 1436 Я/Р«Л» 469; 1443 Созі. II, 138; 
1448 Созі. II, 342; 1455 Созі. II, 549; 1462 ВО І, 63; 1466 
БО І, ПО; 1472 ВО І, 170; 1479 ВО І, 226; 1497 ВО II, 
112іт. ін.); єсми дали (далї), іезті сіаіу 137 (1388 5Р, 678; 
1425 Созі. І, 169; 1434 Созі. І, 387; 1442 Созі. II, 93; 1448 
Созі. II, 356; 1459—1460 ЗНТШ СІЛ II, фотокоп.; 1468 ВО 
І, 126; 1476 БО І, 208; 1495 ВО II, 76; 1500 Созі. 8. 234 
і т. ін.); єсми... дали (далі) 122 (1423 Созі. І, 154; 1432 
ДГВІН; 1440 Сові. II, 66; 1452 Созі. II, 426; 1458 БО І, 
25; 1466 ВО 1, ПО; 1472 Я/Р«Л» 528; 1483 Созі. О. ЗО; 
1490 ВО І, 398; 1500 ВО II, 174 і т. ін.); дали єсмьі, йаіу 
Іезту 120 (1377 Р 24; 1390 Р 175; 1400 ОІД«А» 433; 1411 
ОІД«А» 439; 1419 7)/р«Л» 444; 1428 Созі. І, 207; 1456 
ЗСФ; 1468 ВО II, 305; 1475 ВО II, 329; 1493 БО II, 6 
і т. ін.); дали... єсмьі 27 (1442 Созі. II, 101; 1459 Созі. 5. 
22; 1468 ВО І, 125; 1479 ВАМ 61; 1491 ВО І, 491; 1495 
ВО II, 41, 46, 47, 249; 1497 Созі. 8. 212; 1498 ВО II, 126; 
1499 ВО II, 140, 145, 166; 1500 Созі. 8. 230 і т. ін.); єсмн... 
дали 51 (1403 Р5 338; 1408 АкЮЗР І, 6; 1411 Созі. І, 85; 
1422 ДГОБ; 1429 Созі. І, 259; 1446 Сові. II, 238; 1462 БО 
І, 64; 1475 ВО І, 207; 1493 ВО II, 6; 1500 ВО II, 176 і т. ін.); 
єсмьі дали, іезшу гіаіу 48 (1352 Р 7; 1403 ДГАА; 1411 Р 
80; 1421 Созі. І, 142; 1429 Созі. І, 243; 1435 ШР«Л» 465; 
1459 ВО І, 29; 1469 ВО І, 138; 1482 ВО І, 265; 1491 БО 
І, 449; 1500 7 і т. ін.); дали єсмо, дали єсьмо, (Іаіі езто, 
йаіі іезто 92 (1361 АСІ 6; 1375 Р 20; 1394 Р 54; 1407 
АрхЮЗР 8/1, 3; 1420 А8 І, 25; 1424 Р 99; 1443 Р 145; 
1451 АрхЮЗР 8/IV, 17; 1465 АкБАК III, 4; 1499 БО II, 
154 і т. ін.); дали... єсмо 10 (1424 ДГВВ; 1448 Созі. II, 
323; 1466 ВО І, 105; 1467 ВО І, 117; 1469 ВО І, 134, 135; 
1486 ОС 144; 1488 ДГСВМЩ; 1492 ВО І, 504; 1499 РИБ 
777); єсмо... дали, іезто (іезто)... сіаіі 38 (1388 ХРР 103; 
1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 1424 Р 99; 1430 Р 116; 1451 ДГШХ; 
1465 АкБАК III, 4; 1490 БО І, 420; 1497 БО II, 98; 1499 
ВО II, 131 і т. ін.); єсмо дали 31 (1445 Р 148; 1466 ВО І, 
І06; 1488 ВО І, 357; 1489 ВО І, 377; 1491 ВО І, 468, 473; 
1493 СУО 6; 1495 БО II, 41, 55, 74, 78; 1496 БО II, 407; 
1497 ВО II, 98; 1499 БО II, 147, 154 і т. ін.); єсмо... дали 
єсмо 1 (1421 Р 96); дали єсмь 5 (1403 ДГМ; 1409 Созі. І, 64; 
1447 АрхЮЗР 8/^, 10, 11; 1473 ЗНТШХУ 3); єсмь (єсмь)... 
дали 2 (1412 £>/р«Л» 440; 1447 АрхЮЗР 8/IV, 10); єсмь 
дали і (1407 Р 72); дали смо 2 (1500 БО її, І73); ааіе іез¬ 
то, гіаіезгто 2 (1407 АрхЮЗР 8/1, 3); смо дали 1 (1492 
ВО І, 511); сми дали 2 (1436 Созі. І, 482; 1470 ВО І, 153); 
дали єсмА 1 (1459 Р 174); !єми дали ї (1453 Созі. 11,445); 
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Ідами єсми 1 (1470 ДО II, 309); єсми да(л) 1 (1460 Созі. 3. 
33); дали, сіаіі 40 (1378 Р 26; 1413 Р 83; 1447 АрхЮЗР 
8/1V, 10; 1455 Созі. 11, 540; 1458 ВО І, 19; ОІД«А» 513; 
1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627; 1478 АрхЮЗР 4/1, 8; 1496 АЛРГ 
71; 1500 АЛМ вип. 2, 58 і т. ін.); да(л) 1(1455 Созі. II, 549); 
З ос. мн. дали (1378 Р 26; 1393 Р'52; 1423 01Д<іА» 447; 
1435або 1436 Созі. 1,495; ШООВАсЗ\\ 1457 Созі. II, 810; 
бл. 1471 ЛКЗ 93; 1483 Созі. О. ЗО; 1493 ВО II, 14; 1500 
Созі. 3. 234 і т. ін.); 1 ос. де. дала єсва (1386 Р ЗО); пперф. 
З ос. одн. ч. далі» білль, да(л) би(л), даль бьі(л) 5 (1448 
Созі. II, 353; 1453 ОІВлАь 503; 1487 РИБ 434; 1495 РИБ 
602; 1499 ДФ); бмлдал, бил дал 2 (1493 ВО II, 14; 1499 ВО 
II, 148); бьіль... даль 2 (1495 РИБ 620, 621); 1 ос. мн. 

дали бьіли есмо 1 (XV ст. СГЧА)\ бьіли єсмо дали 1 (1433 Р 
124); єсмьі бьіли дали 1 (1458 Созі. II, 815); бьіли... дали 1 
(1489 РИБ 437); 3 ос. мн. бьіли дали (1499 В О II, 130); 
майб. 1 ос. одн. дамь (1445 Р 150); 3 ос. одн. дасть 21 (1352 
Р 6; 1434 Р 131; 1445 Р 150; 1468 ВО II, 302; 1475 АЗ 
І, 70; 1487 РИБ 435; 1493 ОПВВ 152; XV ст. ВС 20, 32; 
1496 ПДСВВ і т. ін.); дасть, даст, да(ст) 4 (1445 Созі. II, 
236; 1457 Созі. II, 811; 1460 ВО II, 275; 1471 АрхЮЗР 
8/Ш, 627); їдать 1 (1429 Созі. І, 242); 1 ос. мн. дамо 
4(1392—1393 РФВ 170; Ш7 АМЛ; 1499 ВО II, 449); дами 
2 (1388 З Б; 1411 Р 77); дами 1 (1437 Созі. І, 520); 3 ос. мн. 

дадуть (1386—1418 Р 35); майб. 1 ос. одн. хочю дати 
(1398 ЗЛЄІК)\ 3 ос. одн. имаєть... дать 2 (1434 Р 130); 
имаєть да(т) 1 (1434 Р 130); маегь... дати 1 (XV ст. ВС 
35 зв.); 1 ос. мн. будем дати, ! будумь дати (1456 ПМВП; 
1468 ВО II, 303); 3 ос. мн. иму(т)... дати (1457 Созі. II, 
809); майб. 11 1 ос. мн. будєть (от(є)ц нашь або) мьі... 
дали 1 (1499 АЗ І, 118); будем... дали 1 (1499 АЗ І, 118); 
баж.-ум. сп. 2 ос. одн. ч. паль би єси, дал бьі єси 4 (1488 
РИБ 222; 1489 АКВ; 1498 АЛРГ 82, 83); што би єси... 
даль 1 (1496 ВО II, 402); 3 ос. одн. ч. аби дал, аби даль 6 
(1456 Созі. II, 789, 790; 1460 ДО II, 273,275; XV ст. ВС 
20; 1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 10); аби... даль, аби... да(л) 
3(1495 АЛМ 84; 1496 ОПВВД: 1498 АЛМ 159); а(ж) би... 
да(л) 1 (1496 ОПСВВ 62); би... даль, би... даль 2 (1446 
Р/Р«Л» 485; 1449 Созі. II, 378); би да(л) 1 (1499 ДО II, 
448); да(л) би 1 (1493 ПОСВВ 152); штоби... даль, што 
би да(л) 2 (1455 Созі. II, 770; 1496 ДО 11,403); }е$11іЬу... 
баї 1 (1388 7.РБ 106); 1 ос. мн. абихмо... дали 4 (1487 АЗ 
I, 241; 1489 РИБ 437; 1493 АЛРГ 56; 1494 АЛМ 54); абих¬ 

мо дали 2 (1496 ВО II, 401; ПЧФГ 35); бихо(м)... дали, 
абихом... дали 3 (1421 Созі. І, 142; 1434 Созі. І, 391; 1462 
ВО II, 292); бьіхмо... дали 1 (1436 Созі. II, 707); 2 ос. мн. 
аби есте... дали 1 (1496 ПСВВ 192 зв.); бьі єстє... дали 1 
(1496 ПДВКА 60); 3 ос. мн. би дали 3 (1421 Р 92; 1475— 
1480 АрхЮЗР 8/IV, 21; 1496 ОПВВД)\ аби дали 1 (1452 
Созі. II, 422); штоби дали 1 (1411 Мік. АІЬ.)\ нак. сп. 2 ос. 
одн. дай, да(и) (1376 Р 22; 1388 Р 39; 1401 Р 64; 1411 Созі. 
II, 638; 1433—1443 АРМ; 1442 Созі. II, 716, 719; 1453 
Созі. II, 766; 1455 Созі. II, 769, 770; 1457 Созі. 11,811; 
1462 ДО II, 289; 1468 ВО II, 302; XV ст. АрхЮЗР 8/^, 
29; 1496 ВО II, 402 і т. ін.); З ос. одн. да... даст, да да(ст) 
6 (1444 Созі. II, 207; 1453 Созі. II, 461, 462; 1466 ВО І, 
95); да даст 3 (1476 ВО 1,216,217; 1499 ВО II, 156 )\2ос.мн. 
дайте (1392—1393 ВФВ 1/1); 3 ос. мн. да... дадоуть, да... 
дадоут 6 (1438 ОБ Ас 28; 1446 Созі. II, 251; 1454 Созі. II, 
.517; 1456 Созі. II, 790; 1459 ДО І, 29; 1460 ВО II, 275); 
да... дадоу(т) 7 (1453 Созі. II, 492; 1454 Созі. II, 513; 
ПГПММ; 1458 ОІЯ«А» 512; 1459 ШР«Л» 514; 1472 
ДГСВМУ, да даду(т) 1 (1455 Созі. II, 771); дієприсл. перед 
давщи, да(в)ши, давші, йатгі (1388 7.РБ 103; 1452 Созі. 
11, 422; XV ст. ВС 24; 1456 ЗСФ)\ перф. пас. З ос. одн. ч. 
дань, да(н), дан, да(н)н 32 (1390 Р 179; 1412 Р 81; 1421 Р 92; 
1433 Р 121; 1435 Р 133; 1445—1452 АрхЮЗР 8/І\\ 13; 
1451 Р 157; 1456—1481 Р 164; 1459 ЗНТШ XI, 13; 1492 
АЛМ 31; 1500 АСД II, № 4 і т. ін.); да(т) 1 (1433—1443 

АРМ)\ 3 ос. одн. ж. дана (1377 Р 24; 1388 Р 41, 44; 1459 
Р 174; 1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 9); 3 ос. мн. били дани 

( 1490 ОС 147, 148); майб. пас. З ос. одн. ч. боуде(т)... даиь 
(XV ст. ВС 14); дієприкм. пас. мин. род. одн. ч. даного 
(1481 ТИМ); знах. одн. ч. даннии (XV ст. ВС 12); род. мн. 
данних 1 (1497 ДО II, 100); даних 1 (1462 ДО її, 290); 
предик. пас. дієприкм. дано (1388 2.РБ 108; 1421 Р 94; 
1424 Р 102; 1448 Созі. II. 314: 1452 Созі. II. 759; 1456 
£/Р«4» 511; 1488 УКТ; 1494 ДО II, 389; XV ст. ВС 10 
зв.; 1499 АЗ І, 118). 
Див. ще ДАВАТИ, *ДАВЬ1ВАТИ, *ДАИВАТИ, * НА¬ 

ДАВАТИ, ОТДАТИ 1, 3, * ПОДАВАТИ1, ПОДАТИ, ПРИ¬ 
ДАВАТИ, ПРИДАТИ. 

*ДАТИ Сії див. *ДАТИ СА. 
*ДАТИ СА дієсл. док. (6) (кому) 1. піддатися, датися 

(2); а ІЄ52С2Є ЬусЬгпо і опусЬ Баппікои' \уус!а1і, єгіо гад 
сіаіі зіа (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 141). 

2. дістатися (2): мьі алєксандрь воєвода... дали єсми 
попу нашєму юзб два села... що бьі ему чє(ст) оурикь пє- 
порушєно и по(д) оурикь да сА не дадуть иному никому 
николижє на вбки (Баскаківці, 1431 Созі. І, 315); да боу- 
дєть имь жоудєчїА оурикь и по(д) оурикь да сА не да(ст) 
никомоу (Сучава, 1434 Созі. І, 398). 

3. дати (що) (2); а пань косте логобє(т) даль ванчи и или 
за и(х) очиноу половина гочмьнєщи, що бьіла часть єго, 
що сб дали ємоу по свсєи добром воли андрияшь и чорра 
(Сучава, 1442 Созі. II, 87); тбмь мьі видбвши єго правою 
и вБрною слоужбоую до на(с)... дали... єсми ємоу... од¬ 
нина єго, що сб да(л) бута(ш) по своєю доброю волею... 
прє(д) нами и прє(д) нашими бояри (Сучава, 1456 Мік. 213). 
ФОРМИ: перф. 3. ос. одн. ч. с*Ь да(л) (1456 Мік. 213); 

З ос. мн. баїі зіа 1 (1433 ЗНТШ ^XXVІ, 141); сі дали 1 
(1442 Созі. II, 87); нак. сп. З ос. одн. да сА... да(ст) (1434 
Созі. І, 398); 3 ос. мн. да сА... дадуть (1431 Созі. І. 315); 
дієприсл. перед, басізіа (1433 ЗНТШ ^XXVI, 141). 
ДАТІ див. ДАТИ. 
ПАТІ 5ІА див. *ДАТИ СА. 
ДАТЬ див. ДАТИ. 
*ДАЧА ж. (1) данина, дань: а нам ему и с той земли 

служить конем, а иншеи служби никоторои незнлт, нико- 
торои дачи, одно конем (Дворець, XV ст. СГЧА). 
ФОРМИ: род. одн. дачи (XV ст. СГЧА). 
Див. ще *ДДАНІЄ2, ^ДАНЬ1, *ДАЧКА. 
* ДАЧКА яс- (2) данина, дань (і): и мьі тиє два члвки 

и(з) и(х) жонами и(з) ихь дєтьми изь и(х) зємлАми ись 
сєножа(т)ми и со всими и(х) дачками... дали ємоу... вєчно 
и нєлороушно (Луцьк, 1497 ПМХ)\ 

(дачка) грошовая (1) данина від орної землі, 
що сплачувалася грішми: и зходечи зь того свБта, князь 
Ивань небсщикь ... казаль записати... кь манастьіру... 
село Корчичи и зо всими дачками, зь медовими и грошо¬ 
вими (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); д а ч к а медо¬ 
вая (1) данина від угідь, що сплачувалася медом: и зхо¬ 
дечи зь того свБта, князь Ивань небощикь... казаль запи 
сати... кь манастьіру... село Корчичи и зо всими дачками, 
зь медовими и грошовими (Кобринь, 1401 АкВАК ПІ, 2). 
ФОРМИ; ор. мн. дачками (1401 АкВАК ПІ, 2; 1497 

ПМХ). 
Див. ще *ДААНЇЄ2, *ДАНЬ \ *ДАЧА. 
ДАШКО, ДАШЬКО ч. (12) (особова назва): а при том 

бьіли... пан Дашько Калєниковичь (Кременець, 1467 А5 
І, 63); А також єсми дали и потврьдили слоузБ нашємоу 
Дашкоу... дроугоє село на имб Боудєшїи (Сучава, 1488 
ВО І, 323); и мьі почали тьіх печатей смотрБти, которьшж 
привБшєньї в того листу; ино ТЬІХ свбтков которьшжь в том 
привили написанні: пана... Дашка Калєниковича ... паиа 
Гринка МжАчича, всих пєчати привБшони к томоу листоу 
(Луцьк, 1491 АЗ І, 94). 
ФОРМИ: наз. одн. Дашко, Дашько 7 (1467 АЗ І, 63; 

1469 АЗ І, 64; 1478 АЗ І, 76; 1488 АЗ І,.88; ДО І. 323, 
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354; БО II, 247); зам. дав. слоузь нашємоу Дашко 2 (1488 
БО І* 355; БО II, 247); род. одн. Дашка (1491 АЗ 1, 94); 
дав. одн. Дашкоу (1488 БО І, 323); ор. одн. Дашкомь 
(1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 103). 

*ДБАТИ дієсл. недок. і док, (3) (із запереченням) 1* (ро¬ 
бити що) занедбувати, занедбати (1): па(к) ли <бьі мьі> не 
д(б)али платити исти(н)ньш золотьі(х) и други(х) пришльі(х) 
шести со(т) золотьі(х), то(г)да коро(л) господа(р) на(ш) 
имиє(т) истигати тьі(х) дванаицА(т) со(т) золотьі(х) на на¬ 
ціях) купде(х) (б. м. н., 1421 Собі, і, 142). 

2. (чого і без додатка) не зважати (на ідо) (2): коли хто 
бждє(т) осЖжєнь но (!) досьітьоучинєнїя алюбо на роуко- 
имьство а они нє(т)бають изь соудоу идоу(т) про(ч) (XV ст. 
ВС 17 зв.); мьі такожє ... обицоуємь и слюбоуємь... при- 
сьгьі... бачити стєрєчи... а николи о(т) того исного пана 
иашєго мл(с)тиваго владислава, кроль по(л)ского... о(т)- 
стоупити ни одни(х) натискові алибо намолвєнїа о(т) кого 
коли не дбаючи (Львів, 1436 Собі. II, 701—702). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. (т)бають (XV ст. БС 17 зв.); 

баж.-ум. сп. З ос. мн. бьі... д(б)али (1421 Собі, і, 142); 
дієприсл. одноч. дбаючи (1436 Собі. II, 702), 
Див. ще *ОТБАТИ. 
ДВА числ. (375) два: даємо... село наше Бусчу... зь ле- 

сами, подь Дубно на две мили и ку Дерманю (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2—3); А пить могоричь... за двь грив- 
нь вьсиии (Перемишль, 1366 Р 12); ис каждого кметА по 
два гроша широкая... давати иа каждьш рокь (Бохур, 
1377 Р 24); а кто кметь погнати скоть до хотарь... у сочавь, 
оть скота четьіри гроши, а у Асьі два гроши, а на тАгАнА- 
кАчю два гроши (Сучава, 1408 Собі. II, 631); А хотар тим 
двом вьішєписанним селам да єст от оусих сторои по ста- 
ромоу хотароу (Сучава, 1491 БО І, 459); идїк о(т)поведа(л) 
же то(т) фра(н)ци(к) бьі(л) с иимь во одно(м) сєлє... а за 
двє лете николї ємЖ не упомина(л)сА НИ ОДИЬІМЬ словомь 
(XV ст. БС 21); и они мають тьіе двь копь грошей давать 
(Вільна, 1499 АСД VI, 3). 
ФОРМИ: наз. ч. два 32 (1378 Р 26; 1386 Р ЗО; 1404 Р 

68; 1446 ПГСПМР; 1458 БО І, 19; 1463—1478 РЕА І, 35; 
1470 АЗ І, 67; 1484 ЯМ; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193; 1497 і 
1498 АЛРГ 79 і т. ін.); зам. род. ис ти(х)... два вози 1 (1454 
Собі. II, 513); зам. дав. два селомь 1 (1415 Собі, і, 121); 
зам. ор. сь два полвнци 1 (1458 МіН. Оос. 122); мєжоу 
! два пДтьІ (Н00 Собі, і, 37); наз. ж. двє 13 (1463 Л5 І, 54; 
XV ст. БС 29; бл. 1471 ЛКЗ 91 зв., 92, 92 зв., 93, 93 зв.); 
дви 1 (1425 Собі. І, 169); дв*Ь 1 (1454 АЗ III, 10); зам. род. 
оу дви крьиици 1 (1436 БАМ 33); из тА(х) двЬ чєлвдє(х) 
вьіидєть 1 (1434 ДГСММ); наз. с. двє 4 (бл. 1471 ЛКЗ 
93, 93 зв.); дві 3 (1436 БАМ 33; 1451 ДГШХ; 1499 ВО 
II, 162); два 1 (1434 БІДвА» 463); род. двох, двохь, дво(х) 
5 (1479 ОС 140; 1481 БО І, 256; 1491 БО І, 459; 1494 РИБ 
560); двоу 5 (1400 Р 61; бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.; 1472 ДГСБМ; 
XV ст. БС 36 зв.; 1497 і 1498 АЛРГ 79); двух, двухь 
2 (1447 АрхЮЗР 8/IV, 11; 1487 АЗ І, 239); дав. двом, двомь, 
двомь, дво(м) 12 (1412 440; 1425 Собі, і, 173; 
1435 Собі, і, 424; 1483 БО І, 267; 1488 ВО І, 323; 1491 БО 
I, 459; 1495 БО II, 249; ПГБСР; XV ст. ДГБІС; 1496 
БО II, 93 і т. ін.); бшит 1 (1388 7.РБ 103); двВма 2 (1425 
Собі, і, 173; 1487 АЗ І, 239); двєма 1 (1487 АМЛ)\ двома 
1 (1423 Собі. І, 157); зам. род. оу дво(м) кьрници 1 (1442 
Собі. II, 101); знах. ч. два, й^а, дьва 97 (1377 Р 24; 1388 
7.РІ 105; 1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 1415 Собі. і. 121; 1430 
ГБКЛ 8; 1443 ПГСММ; 1460 БО II, 273; 1475 АЗ І, 72; 
1489 БО І, 374; 1499 ВО II, 153 і т. ін.); дві 2 (1453 Со5*. 
II, 445; 1479 БО І, 221); двоу, дв* 2 (XV ст. ВС 17, 18 зв.); 
дву(х) 1 (1497 ПМХ)\ ! да І (1498 ЧІАФ)\ знах. ж. дві 38 
(1366 Р 12; 1401 АкБАК III, 2; 1424 Р 99; 1434 ДГСММ; 
1449 АЛМ 8; 1454 АЗ III, 10; 1470 АЗ І, 67; 1483 АЗ І, 82; 
1491 АрхЮЗР 8/IV, 158; 1499 АСД VI, З і т. ін.); две 21 
(1322 АрхЮЗР ІДИ, 3; бл. 1471 ЛКЗ 91, 92; 1487 РИБ 
226; 1493 АЛРГ 56; XV ст. БС 11 зв., 23 зв., ЗО зв.; ИК; 

1494—1495 АЛРГ 59 і т. ін.); два 11 (1425 Собі, і, 173; 
1446 ПГСПМР; 1462 Сох*. О, 10; 1466 БО І, 105; бл. 1471 
ЛКЗ 90; 1473 ШКН 164; 1483 БО І, 267; 1499 ВО II, 147, 
154 і т. ін.); дви 2 (1488 ВО І, 348; 1495 БО II, 92); двА 
1 (1497 Собі, 3. 209); дву 1 (1457 Собі, II, 810); знах. с. 

дві 43 (1378 ЗНТШ ІЛ, 4; 1408 Собі, і, 61; 1412 01Д«А» 
440; 1426 ВАМ 21; 1434 ОІД«А» 463; 1441 ОБАс 37; 
бл. 1458 Р 167; 1475 БО І, 199; 1488 БО І, 342; 1499 БО 
II, 162 і т. ін.); два, сЬ*а 25 (1391 Р 45; 1403 Р5 338; 1411 
МіН. АІЬ; 1423 Собі, і, 156; 1435 Собі, і, 424; 1448 Собі. 
II, 362; 1470 БО I, 155; 1479 БО І, 226; 1495 БО II, 249; 
1499 БО II, 153 і т. ін.); двє, две 16 (1445—1452 АрхЮЗР 
8/ІУ, 12; бл. 1471 ЛКЗ 92 зв., 93, 93 зв.; 1487 АЗ І, 240; 
1493 АЛРГ 56; 1496 БМКФС; XV ст. БС 21; 1497 АЗ 
І, 112; ПКИП і т. іи.); ор. двЬма 5 (1378 Р 26; 1408 
АкЮЗР І, 6; 1424 Р 100); двєма 5 (1394 Р 54; 1438 Р 138; 
XV ст. БС 16 зв., 17 зв.; 1496 ПДБКА 60); двома 2 (1462 
БО II, 285; 1487 БО І, 292); бичта 1 (1407 АрхЮЗР 8/1, 
4); двама 1 (1488 ДГСПМ)\ місц. у (иа) дву, дьвоу 7 (1387 
СП № 12; п. 1450 ПИ № д; бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.; 1487 РИБ 
226; XV ст. БС 28 зв., 29 зв.; 1495 БМБС)\ двух 1 (1487 
АЗ І, 239); зам. знах. хотарь... от толь прости иа двох 
яблони 1 (1497 ВО II, 119). 
Див. ще *ДВОИ. 
ДВАДЄСАТЄ числ. (2) (цсл. дьва дєсАти) двадцять: 

м(с)цА сєктебрА (!) оу двадєсАтє и вторьіи днь (Сучава, 
1411 Собі, і, 95); мьі алєксандрь воєво(д)... свьдомо чи- 
ни(м)... ажє... па(н) мань глобникови(ч) из дАтми своими... 
продали селишча своа... за сто и два дєсА(т) зла(т) тоурєц- 
скьі(х) (Сучава, 1452 Собі. 421—422). 
ФОРМИ: наз. двадєсАтє (1411 Собі, і, 95); знах. два дє- 

сА(т) (1452 Собі. II, 422). 
Див. ще ДВАДЦАТЬ. 
ДВАДЦАТЬ, ДВАДЦАТ числ. (29) двадцять: мая два- 

дцать первого дня (Вільна, 1431 ГБКЛ 9); всєе дани пАт 
кадєй медоу... а двадцат бочок жита (б. м. н., 1470 АЗ 
І, 67); а тогдьі маю(т) мнь тоє имє(н)є... подати... и сто(л)- 
кими (ж) лю(д)ми моими о(т)чизними, члвко(в) два(д)цА(т) 
и пА(т).., ка(к) я и(м) да(л) (Луцьк, 1490 Пам.)\ Вь се- 
машка на Пустомьіть гіо двадцати и по пяти головажень 
соли (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9); и не мель вашой 
милости посоль чьімь заплатити тоту паню оть того ...але 
поручьіль за себе нашого боярьіна... сто и двадьцать золо- 
тьіхь оугорьскихь чєрьлєньїхь (б. м. н., 1499 БИ 11,450). 
ФОРМИ: наз. двадцать, два(д)цать 11 (1431 ГБКЛ9\ 

1438 Р 141; 1459 ЗНТШ XI, 13; XV ст. ИК; бл. 1471 ЛКЗ 
90 зв., 91 зв., 92, 92 зв., 93 зв.); двадцат, б^асісаі 3(1451 
АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 1470 АЗ І, 67; 1478 АрхЮЗР 4/1, 8); 
б^абсіаі 1 (1421 АЗ І, 27); зам. род. мало болиш двадцать 
бочокь 1 (1499 АЛРГ 94); дав. двадцати, (д)ва(д)цати, два- 
(д)ца(ти), два(д)цати (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.; 1489 АМБ; 
2-а пол. XV ст. АЛМ 9; 1499 ГОКІР)\ знах. двадцать, 
двадьцать, два(д)цать 5 (1487 АМЛ; 1489 АМБ; 1496 
АЛРГ 71; 1499 АЛРГ 94; ВО II, 450); два(д)цА(т) 2 (1467 
СП № 13; 1490 Пан.) двацять 1 (1451 АкЮЗР II, 106); 
два(д)цє(т) І (XV ст. ВС 22). 
Див. ще ДВАДЄСАТЄ. 
*ДВАДЦЄТЬ див. ДВАДЦАТЬ. 
*ІУ\УАОСІАТУЛ числ. (2) двадцятий: Рузап... \у Іііо 

52Є5Іу іузіасгпоіе с1е\уіаі$оі;поуе сіхуасісіаіоіе ойшоіє (Ужів, 
1420 АЗ І, 25—26); Рузап... тізіасіа аиНизіа бшасісіаіоїто 
бпіа рег520Іто (Ужів, 1421 АЗ І, 27). 
ФОРМИ: род. одн. ч. гі^абсіаїоНо (1421 АЗ І, 27); знах. 

одн. с. б^абсіаіоіе (1420 АЗ І, 26). 
*ДВАДЦАТЬ див. ДВАДЦАТЬ. 
* ДВАДЬЦАТЬ див. ДВАДЦАТЬ. 
* ДВАНАДЄС'її Т€ див. ДВАНАДЄСАТ. 
*ДВАНАДЄС'Б ТЬ див. ДВАНАДЄСАТ. 
ДВАНАДЄСАТ числ.(7) (цсл. дьва на дєсАтє) дванад¬ 

цять: а кто не идєть на бьльїи городь... имєть дати... 
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оть каждого воза по дванадєсАтє грошь (Сучава, 1408 Созі. 
II, 631); А кто идєть до татарскои стороиьі, от дванадєсАт 
кантари що сю важит оу СочавБ один роубль (в ориг. роуб- 
ли.— Прим. вид.) сєрєбра (Сучава, 1460 ВИ II, 273). 
ФОРМИ: наз. зам. род. от дванадєсАт 2 (1456 Сов/. II, 

789; 1460 БО II, 273);'дванадєсБ(т) 1 (1439 Созі. 11,59); 
знах. дваиадєсАт 1 (1434 Созі. II, 668); дванадєсА(т) 1 
(1453 Созі. II, 445); дванадєсБтє 1 (1458 ВБ II, 262); 
дванадєсАтє 1 (1408 Созі. II, 631). 
Див. ще ДВАНАДЦАТЬ. 
* ДВАНАДЄСАТЄ див. ДВАНАДЄСАТ. 
! ДВАНАДПАТЬ див. ДВАНАДЦАТЬ. 
ДВАНАДЦАТЬ числ. (8) дванадцять: па(к) ли <бн мьі) 

не д(б)али платити исти(н)ньіи золотьі(х)... то(г)да коро(л) 
господа(р) на(ш) имиє(т) истигати тьі(х) дванаицА(т) со(т) 
золотьі(х) на наши(х) купцє(х) и на зємлАно(х) (б.^м. н., 
1421 Созі. І, 142); а кь томоу дво(р)цоу двана(д)цать члвка,. 
ни дають колодоу мєдоу (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); а 
от Божяго нароженя до середопостья мьіто взАли есмо два¬ 
надцять копь и осмь грошей (б. м. и., 1497 і 1498 АЛРГ 79). 
ФОРМИ: наз. дванадцять, дваиа(д)цать 3 (бл. 1471 ЛКЗ 

91 зв., 92 зв.,93);!дванадцять 1 (1494—1495 АЛРГ 60); род. 
двоуна(д)цєтї 1 (XV ст. ВС 26 зв.); дванаицА(т) 1 (1421 
Созі. І, 142); дванадцять 1 (1497 і 1498 АЛРГ 79); ор. двє- 
на(д)цє(т)ма (XV ст. ВС 32). 
Див. ще ДВАНАДЄСАТ. 
*ДВАНАИЦАТЬ див. ДВАНАДЦАТЬ. 
*ДВАЦЯТЬ див. ДВАДЦАТЬ. 
ДВЄ див. ДВА. 
*ДВЄНАДЦЄТЬ див. ДВАНАДЦАТЬ. 
*ДВЄРИ мн. (2) 1. двері (1): а таіеі: ргізіаНаІі регесІ 

згкоіоіи и <І\уєгє] (Луцьк, 1388 ІРБ 106). 
2. (в церкві — царські врата) завіса (1): кь свАтомоу 

мБстоу... дали єсмьг трон двєри от дамаскьі чрьвєнои сь 
златом (Молдовиця, 1462 В Б І, 70). 
ФОРМИ: род. сіу^єгє] (1388 7.РС 106); знах. двєри (1462 

ВБ І, 70). 
ДВЄСТЄ числ. (23) (цсл. дьвю сьтю) двісті (22): будєть вє- 

домо оусємь... ажь Азь... та(к) єсмь оумолвиль и догово- 
пиль.„ што жь нинє(ч)... придєть оу дву нєдєлА(х) по розтвє 
х(с)вє дати ми двєстє роублєвь кнзю скиригкаилу (!) (б.м.н., 

1387 СП № 12); а коли бь дасть стану митрополитомь я за 
тослюбоую и хочю дати... королю ДВБ стб гривень рускихь 
(Опатів, 1398 ЗЛЕІК)\ мьі Стєфань воєвода... чиннм зна- 
мє<ни>то... ожє... пан Тьбоуч от Кобьілєх и брат єго По- 
жарь... продали нам тоє село... за двБ стю златьі татарски 
(Сучава, 1472 ВБ І, 169); Я княз Михайло Иванович Ро- 
говицкий чиню знаменито... продал єсми тоє имєнє ... за 
двєстє коп широкихь грошей монєтьі ческоє (Володимир, 
1475 АЗ І, 72); Єфрєм... заплатил... двю ста злат татарскьіх 
оу роуки олюшци (Сучава, 1499 ВБ II, 130); 

(з першим компонентом, вираженим цифрою) (1): Ключ- 
никь берестейский господару личбу делал з восковьіх гро¬ 
шей, што ему дано на воскь 2сте копь и 70 копь и 2 копе 
(б. м. н., 1495 АЛРГ 60). 
ФОРМИ: наз. двєстє (XV ст. ЯК; 1494—1495 АЛРГ, 

60); знах. двєстє 8 (1387 СУ7 № 12; 1467 СП № 13; 1475 АЗ І, 
72; 1478 АЗ І, 76; 1496 АЛРГ 72; ВМКФС)\ двБстє 5 
(1485—1500 АЗ І, 121; 1490 Нам.; XV ст. АрхЮЗР 8/^, 28; 
СПС)\ дві СТБ 3 (1398 ЗЛЕІК; 1472 ВБ І, 169; 1473 
АрхЮЗР8/IV, 102); дві стА 1 (1479ВАМ 61);дві ста 1 (1499 
ВБ її, 130); 2сте 1 (1495 АЛРГ 60); ор. двєма стм (1485— 
1500 АЗ І, 120); місц. оу двоу сот (1485—1500 АЗ І, 120). 
ДВОЄ числ. зб. (3) двоє: а приписаль єсмь микитино 

дворище т кому (!) жь дворищю кь пєрємьішьльскому ижь 
бьіло на двоє але А даль за одино (Казимир, п. 1349 Р 3); 
а в томь сєлє дєсАть члвковь подьімьщиноу дають а на то- 
локоу на одноу ходять а двоє робАть (б. м. н., бл. 
1471 ЛКЗ 91 зв.— 92); Ино мьі видювшє их доброи воли 

и токмєж... 'а мьі такождє ((рє...).— Познач, вид.)... тоти 
вьішєписаннїи дви части от село от Дєокбци... двБ части 
на двоє: єдна част да єст Оани самомоу, а дроугаа част да 
єст Фьдороу и Албоулоу (Васлуй, 1495 ВБ II, 92). 
ФОРМИ: наз. двоє (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); знах. двоє 

(п. 1349 Р 3; 1495 ВБ II, 92). 
*двои числ. (1) два: и што бьіль Глюбь Борнеовой жоню 

за вБно даль дворець свой... а двои данники... и мьі вь 
тоть дворець и вь данники Глюбу дали увязанье по близ- 
кости жоньї его (Вільна, 1495 РИБ 620—621). 
ФОРМИ: знах. двои (1495 РИБ 620). 
Див. ще ДВА. 
ДВОР див. ДВОРЬ. 
ДВОРАНИНЬ див. ДВОРЯНИНЬ. 
ДВОРЄНЄЩИ, ДВОРИНЄЩИ мн. (7) (назва села у Мол¬ 

давському князівстві): єщє єсми дали... црьковь о(т) дво- 
ринєщє(х) (Васлуй, 1446 Созі. II, 263); мьіСтєфан воєвода... 
знаменито чинимь... ожє... даєм и потвєрждаємь... села 
на имБ: Дворєнєщи на МолдавБ, и Боузацїи тиж на Мол- 
давБ (Сучава, 1482 ВБ І, 263). 
ФОРМИ: наз. Дворєнєщи 4 (1446 Созі. II, 270; 1447 

Созі. II, 288; 1454 Созі. II, 517; 1482 ВБ І, 263); дворииєщи 
1 (1446 Созі. II, 251); дав. дворєнєщи(м) (1446 Созі. II, 
270); місц. зам. род. о(т) дворинєщє(х) (1446 Созі. II, 263). 
ДВОРЕНИНЬ див. ДВОРЯНИНЬ. 
ДВОРЄЦ, ДВОРЄЦЬ ч. (17) садиба (15): Мьі кнзь михаило 

олєксан(д)ровичь произволи есмо боАриноу нашємоу пану 
василью црю коупитн дворець ивашка гри(д)ковича... и* 
коупивь то(т) дворець придати стюи тр(о)ци оу слоуцкоу 
(Копиль, 1456—1481 Р 164); и за тоую сто коп грошей 
широких продали есмо єго милости дворєц наш... которьій- 
жє дворєц и зємли вьіслоужил отець мой (Друцьк, 1492 
АЗ III, 23); и што бьіль Глюбь Борисовой жоню за ввио 
даль дворець свой... и мьі вь тоть дворець... Глюбу дали 
увязанье (Вільна, 1495 РИБ 620—621); За іети іпзгоііо 
роїа зиюіеію иїюі у іег розіируїзіа тпіе бгийойо роїа ийої 
з^оіеЬо сіо сІогоКу коїогаіа усієї осі тізїа к тоіети й^огси 
(Тришин, 1500 ДПЖН)\ 
дворєц Бєрєзкий (1) (назва земельної ділянки 

у Троцькому воєводстві): они повєдали: Вєдаєм гораздо... 
мьі єзьдживали тоут в ловьі, коли дворєц Бєрєзкий над 
рєкою Зєлвою на стадо своє пань Копач еєлит почал (Лу- 
кониця, 1478 АЗ III, 17); старищьіиь дворець 
(і) див. СТАРИЩЬЇНЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. дворєц 1 (1492 АЗ III, 23); дворець 1 

(1451 ДГШХ)\ род. одн. дворца, дворьца (1499 АЛРГ 94; 
2-а пол. XV сг. СО); дав. одн. дво(р)цоу, апогей (бл. 14/І 
ЛКЗ 92 зв.; 1500 ДПЖН)\ знах. одн. дворєц, дворець 5 
(1478А5 III, 17; 1492 АЗ III, 23; 1495 РИБ 620); дворець 2 
(1456—1481 Р 164); дворБць 1 (1492 АЗ III, 23). 

*ДВОРЄЦТ> див. ДВОРЄЦ. 
^ДВОРЄЦЬ1 ч. (2) (?>: о томь хто ко(г) вьі грє (!) вразить 

Барто(л)ть жалова(л) на ондрєя и(ж) єго раии(л) а одрєи 
(!) вьізналь а рєкль оу дворцє сА стало... а мьі знаємь 
ижє вь дворцє нє нмаєть бьітн жа(д)ная рана (ска)зоуємь 
мьі заплатить раноу (XV ст. ВС 31). 
ФОРМИ: місц. одн. оу(вь) дворцє (XV ст. ВС 31). 
ДВОРЄЦЬ2 див. ДВОРЄЦ. 
* ДВОРЄЦЬ3 ч. (1) (назва села у Турово-Пінсько му кня¬ 

зівстві): писан у Дворци Априля десятого дня (Дворець, 
XV ст. СГЧА). 
ФОРМИ: місц. одн. у Дворци (XV ст. СГЧА). 
ДВОРИНЄЩИ див. ДВОРЄНЄЩИ. 
ІДВОРИСКЬІИ ч. (1) (особова назва): мьі панове госпо¬ 

дарю нашєго, илїн воєводьі, на имА пань вилча о(т) лип- 
никьі... и пань ивашко дворнскьіи (!)... особно каждїи а 
посполито оуси вьізнаваємь (Львів, 1436 Созі. II, 701—702). 
ФОРМИ: наз. одн. 1 дворискьіи (1436 Сох*. II, 701). 
ДВОРИЩЄ с. (76) (земельна ділянка селянина у Волин¬ 

ській землі та на Поліссі, що була одиницею оподаткував 
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ня) дворище (17): а на то дворище запсали есмо ему... пАть- 
дєсАть гривень подольскими полугрошки (Острог, 1427 Р 
109); и мьі ему дали и записали за его верьную службу 
у гай и на усей стороне от города семь дворшц'ь (Луцьк, 
1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10); Я пан Олєхно Юрєвич чиню зна- 
комито... продал єсми отчину и дєдиноу на имА Йвану 
Дробишоу Мжуровичоу озєрєнскоє дворнщо, што Жилчич 
дєржал, и со в сим с тьім, што к тому дворищу слушит 
(Острог, 1464 АЗ І, 57); Ино мьі имь тьіе земли ихь отчиз- 
ньіе и дворища подтверждаемь нинейнгимь льістомь, не¬ 
хай оньї тьіе земли свои держать со всимь ТЬІМЬ, ЯК СЯ ТЬІИ 
земли и дворища во всемь мають, а намь службу земскую 
служать конно, збройно, посполу зь иншими земями вруц- 
кими (Мозир, 1498 ГВКЛ 22—23); 
дворище служебьное(І) (дворище) слу- 

ж е б ь н о е (1) (дворище, власники якого несли війсь¬ 
кову службу або виконували певні феодальні повинності) 
дворище службове: и мьі, дорадивьшися з нашими кня- 
зи и паньї... дали есмо ему... две дворища служебь- 
ньіхь (Луцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12); дво¬ 
рище тяглое(І) (дворище, власники якого мусили 
давати підводу на двір феодала та виконувати інші повин¬ 
ності) дворище тягле: и мьі, дорадивьшися з нашими кня- 
зи и паньї... дали есмо ему... две дворища тягльїхь, а тре¬ 
тєє служебьное (Луцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12); 
дворищо церковьное(ї),цєрковноє дво¬ 
ри що (1) (дворище, власники якого платили податки 
і виконували повинності на користь церкви) дворище цер¬ 
ковне: и мьі, дорадивьшися з нашими князи и паньї... дали 
есмо ему... село... а церьков и з дворищомь церковьньїмь 
СЛуцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12); дали есмо ємоу 
имєнє... село Альїшовь... а манастьір свєтого Никольї на 
Клєвани над Стоублємжє ис цєрковньїмь дворищомь 

'(Луцьк, 1446 АЗ III, 5); 
(земельна ділянка з садибою) дворище (40): а вживаючи 

того дворища не надобБ ни воина ни АловицБ платити (Ка¬ 
зимир, п. 1349 Р 4); ана продала пєтрашкови радьцБовь- 
скому свою двднину и вотнину... поль става и со млиномь 
и сь корьчмою и землею и сь з дворищи И СО ВСБМЬ Што 
коли оца єб прислушало (Перемишль, 1359 Р 10); А тако 
дали єсмьі мишєви та дворища оу новосбльцє(х) и землею 

<и. сБножатьми и зь гаими и ставомь и з болотьі и со всбми 
оужитки яко коли из вБка вБчного бьіло К тбмь дворищюмь 
(Перемишль, 1390 Р 176); тогдьі пань данило не добьіль на 
шоитб того дворища што на гугни занужь не оу своє оуби- 
валь сА (Зудечів, 1411 Р 79); и мьі... дали есмо ему тьіи 
дворища — самому пахати и люди садити у вь отчнчовь 
мБста на тьіхь пустьіхь земляхь (Краків, 1454 АЛМ 12); 
а хотар томоу село... о(т) дворище, гдє пєрєходит поут 
поток, вьішє брод могила коупана, та на болото под лис 

■столпь (Сучава, 1492 Сові. 3. 162); 
дворище Боднарскоє (1) (назва земельної 

■ділянки у Перемишльській землі): и мьі оузрБвши на его 
вБрную службу... даемь и дали есмьі слузв нашему... наша 
дворища пустая Боднарская (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 
6); дворьісче Борсчовское(І) (назва земельної 
ділянки у Волинській землі): Паки же... даємо надто... 
господину отцу владьіце... село наше Бусчу, зь дворьіс- 

■чомь Борсчовскимь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VIт 2—3); 
дворище Гугни но (1) (назва земельної ділянки 
у Волинській землі): и мьі... даемь н дали есмо... дворище 
Гугнино (Луцьк, 1451 АрхЮЗР 8/IV, 17); дворище 
кьлиманово (2) (назва земельної ділянки у Молдав¬ 
ському князівстві): а мьрини... сБ достало... село... на 
жєжїи, гдє бьіло дворище кьлиманово (Сучава, 1492 Сові. 3. 
161); дворище Л я х о в о (1) (назва земельної ділянки 
у Волинській землі): а обрубь земленьш тому именицу моє¬ 
му... межою мимо нивьі дворища Ляхова (Хрінники, 1472 
АрхЮЗР 8/1II, 3); дворище Арополково (1) 
(Назва земельної ділянки у Подільській землі): мьі великим 

кнзь витовть дали есмо еську нєшєвичю дворище Аропол¬ 
ково пустоє осаживати ему собв и роспахивати собБ (Ост¬ 
рог, 1427 Р 109); Дїєнишєво дворище (1) див. 
*ДЇЄНИШЄВЬ; мнкитино дворнщє (1) див. 
*МИКИТИНЬ; озєрєнскоє двор и щ о (1) див. 
*ОЗЄРЄНСКИИ; Охремово дворнщє (1) див. 
*ОХРЄМОВЬ; Струковицкоє дворище (1) 
див. *СТРУКОВИЦКИИ; т у л ч и и о дворище (1) 
див. *ТУЛЧИНЬ; Чєрниково дворище (1) див. 
*ЧЄРНИКОВЬ; Яки мово (двор и щ є) (1) див. 
*якимовь. 
ФОРМИ: наз. одн. дворище 4 (1394 Р 54; 1411 Р 79; 

1451 ДГШХ; 1492 Со5^. 5. 161); зам. род. о(т) дворище 
1 (1492 Сові. 3. 162); род. одн. дворища (п. 1349 Р 4; 1370 
Р 18; 1400 Р 61; 1411 Р 79; 1451 ДГШХ; 1454 АЛМ 12; 
1472 АрхЮЗР 8/ЇІІ, 3); дав. одн. дворищю 4 (п. 1349 Р 3; 
1370 Р 18; 1411 Р 80); дворищу 1 (1464 АЗ І, 57); знах. одн. 
дворище 15 (п. 1349 Р 3; 1370 Р 18; 1390 Р 176; 1400 Р 
61; 1411 Р 79; 1418 Р 89; 1427 Р 109; 1446 АЗ ПІ, 5; 1451 
ДГШХ; 1475 ВИ І, 203 і т. ін.); дворищо 1 (1464 АЗ І, 57); 
Ідворищ 1 (1473 ЗНТШ V, 3); ор. одн. дворищємь 2 (1411 
Р 79; 1497 РИБ 683); дворищомь 2 (1445—1452 АрхЮЗР 
8/ІУ. 12; 1446 АЗ ПІ, 5); дворьісчомь і (1322 АрхЮЗР 
1/ІУ, 3); 1 дворище 1 (НИ Р 79); місц. одн. при дворищи 
(1411 Р 79); наз. мн. дворища (1498 ГВКЛ 22); род. мн. 
дворищь 1 (1390 Р І76); дворьіщь 1 (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 
10); дав. мн. дворищамь 1 (1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17); двори¬ 
щомь 1 (1408 АкЮЗР І, 6);^ дворищюмь 1 (1390 Р 176); 
знах. мн. дворища (1390 Р 175, 176; 1391 Р 45; 1408 АкЮЗР 
І, 6; 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12, 13; 1454 АЛМ 12; 
1497 ПКИП; 1498 ГВКЛ 22); ор. мн. дворищи (1359 Р 
10); наз. де. дворищи (1451 ДГШХ)\ знах. де. дворищи 1 
(1497 ПКИП)\ дворище 1 (1497 РИБ 683). 

*ДВОРИЩО див. ДВОРИЩЄ. 
ДВОРНИК див. ДВОРНИКЬ. 
*ДВОРНИКОВИЧЬ ч. (2)1 (особова назва): а на то є(ст) 

вє(ра п>ана лазарБ дворниКовича (Сучава, 1436 Сові. 1,455). 
ФОРМИ: род. одя. дворниковича (1436 Сох/. І, 455, 481). 
*ДВОРНИКОВЬ прикм. (1): а на то вБра... пана оулада 

дворникова (Сучава, 1393 Сові. І, 14). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. дворникова (1393 Сові. І, 14). 
ДВОРНИКОУЛ ч. (1) (придворний чин у Молдавському 

князівстві) дворник: А на то ест... вБра бояр наших. Боа- 
рїи аноумє: Тьоутоул... Драгош дворникоул... ШандрБ 
комисоул (Сучава, 1491 ВО І, 453). 
ФОРМИ: наз. одн. двооникоул (1491 ВО І. 453). 
Див. ще *ВОРНИКЬ, ДВОРНИКЬ. 
ДВОРНИКЬ, ДВОРНИК, ДВОРНИКЬ, ДВОРНЬІК 4.(535) 

1. (придворний чин у Молдавському князівстві) дворник 
(512): мьі панове ибоАрє зємлв молдав(с)кои, па(н) михаль, 
бра(т) воєводинь... па(н) владь дворникь... слюбуюмь и слю- 
били... єсми вєлєбному кролєви, володиславу вєрньїмь бьіти 
(Сучава, 1395 Сові. II, 612); а на то свбдковє, пань вьілча... 

пань коупчич дворникь (Сучава, 1434 Сові. II, 670); и оу 
том оуставши наш вБрньш пан моушат дворник и заплатил 
он вьси тотьі вьшієписанньш пинбзи (Ясси, 1476 ВО І, 
208); а то єсть... вБра пана болдоура дворника (Ясси, 1500 
Сові. 3. 231). 

2. сільський староста (9): Стєфань воєвода, бжїєю 
мл(с)тїю г(с)п(д)рь земли молдавскон, пишє(м) ВЬСБМЬ 

бояромь и дворнико(м) и шо(л)тузомь и прьгарємь... и вьсє- 
му поспо(л)ству, варе кто имаєть должника оу брашовБ, 
що бьі ни єдинь залогь не оузАль на торговчАньї о(т) бра¬ 
това (Сучава, бл. 1435 Сові. II, 692); а тако(ж) соу(д)ци 
о(т) Со(ч)ви, или дворници, или боу(д) каки оуре(д)ни(к) 
или припашарє, или ослоухаре що би не смбли ба(н)товати 
ти(х) лю(д) а ни соудн(т) и(х) ни оу чо(м) (Сучава, 1456 
ГПХМ); мьі Стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м).., 

ожє... оутврьди(м)... стоую (!) црковь нашоу митрополею 
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о(т) Радовцє(х)... нато Ако да нє имає(т) ни єди(н) на(ш) 
боАри(н)... ани дЕорници... до ти(х) наши (!) (люди) (Су¬ 
чава, 1479 ВС 140). 

3. управитель маєтку митрополита або єпископа; мит¬ 
рополичий або єпископський урядник (7): а до тн(х) при¬ 
гасни ни(к)то аби нє има(л) ни жадноє дило, али аби има(л) 
дило єпискоупа нашєго о(т) Радовцє(х), илн дворници и(х) 
(Сучава, 1479 ЛС 141); I I да имаєт их соудити оуси тоти 
попи єгоумєн от Поутєнскои монастири... или дворници 
боуд от которого митрополита или єпискоупа (Сучава, 
1490 ВВ І, 420); 
Одворни кг глотїиски (1), дворникь 

г л о т н ьі и (1) ополченський староста: мьі илїа воєвода... 
чинимь знаменито... ожє... пань мо<и)ка дворникь глот- 
ньш и брать єго пань тадорь спьтарь слоужили намь право 
и вврно (Васлуй, 1436 Созі. І, 449); а на то є(с)(ть>... вьра 
пана ми(к) кралю дворни(к) глотїиски (Сучава, 1456 МіН. 
213); дворници тєрговски (1), дворници 
торговскои (1), дворници от тр-ьгох 
(1) торгові старости: да нє имає(т) ни єди(н) на(ш) боА- 
ри(н)... соудити их... то(л)ко за свадоу торговскою и за 
та(т)боу що се застанє(т) лицємь оу трьгоу аби соудили 
дво(р)ници тєрго(в)ск(н) то(т)и люди (Сучава, 1479 ОС 
140); Толко за свадоу торговскою и за татбоу... аби соудили 
дворници торговскои тоти люди от Радовци (Сучава, 1481 
БО І, 257); да нє имаєт ни єдин наш боАрин... ани дворници 
от тих двох грьгох... да кє имают дило до тих наши люди 
от Радовци (Сучава, 1481 ВВ І, 256—257); в є л и к и и 
д в о р н и к ь (1), д в о р н її к ь великий (1) див. 
великий1 8. 
ФОРМИ: паз. оди. дворник, дворникь, двориикь, двор- 

ви(к), <д>вориик, двор<иик>66 (1395 Со&і. її, 612; 1404 
Сові. II, 625; 1418 Созі. І, 127; 1431 Созі. 1,317; 1448 Созі. 
1,362; 1460 ВВ 1,41; 1474 РГС; 1499 ВВ II, 425, 444 
і т. ін.); двориьік 1 (1467 ВВ І, 123); ск. н. дво(р) 1 (1497 
ПКИП); !двори(к) 1 (1437 ВІР № 8); їдворни 1 (1479 
БС 140); зам. род. одн. а на то єст в. п. косте пєрєчкЇА, 
вєликьі дворникь 1 (1448 Созі. II, 306); род. одн. двориика, 
дворнїка, дво(р)ника, (д)ворника, двор(иика), дворьии- 
кат дворьиика,й^огпука (1400 Созі. 1,37; 1415 Созі. І, 116; 
1426 ВАМ 22; 1443 ВАМ 41; 1455 Созі. її, 544; 1470 ВВ І, 
148; 1481 ВВ І, 259; 1488 ВВ І, 343; 1493 ВВ II, 15; 1500 

\Созі. В. 231 і т. ін.); дав. одн. дворникоу (1476 ВВ І, 208; 
■1483 Созі. 8. 121); знах. одн. дво(р)ника, дворьника 2(1496 
.ВБ II, 407; ПДСВВ); !дво(р)ка 1 (1496 ПСВВ)\ ор. одн. 
дворнико(м) (1435 Созі. II, 679); наз. мн. дворници, дво(р)- 
ници (1453 Созі. II, 462; 1454 Созі, II, 509; 1456 ГПХМ; 
1458 ВІЯ«А» 513; 1479 ЛС 140, 141; 1481 ВВ І, 256, 257; 
1490 ВВ І, 420); дав. мн. дворнико(м) (1435 Созі. II, 692). 
Див. ще*ВОРНИКЬ, ДВОРНИКОУЛ. 
ДВОРНИЧАНЇИ, ДВОРНИЧАНИИ мн. (2) (назва села на 

Буковині): темь мьі видевшє єго правою и вЕрною слоуж- 
бою до нас... дали єсми ємоу... села на имА корнещїи... 
и дворничании (Сучава, 1420 Созі. І, 135); мьі Стєфан воє¬ 
вода... знаменито чиним... ожє... даєм и дали єсми свАто- 
моу нашємоу монастироу от Хомора... села... на имЕ се¬ 
лам: Дворничанїи под (висо)коую доуб(ровою) и Став- 
чан(и) (Сучава, 1475 ВВ І, 203). 
ФОРМИ: наз. дворничании, Двориичаиїи (1420 Созі. І, 

135; 1475 ВВ І, 203). 
♦ДВОРНИЧЄЛЬ ч. (4) заступник дворника — сіль¬ 

ського старости: а на то є(ст) ввра... пана щєфоула двор- 
ничєла (Сучава, 1428 Созі. І, 224); а на то є(ст)... вЕра пана 
стєцка и томи дворничєлома (Сучава, 1433 Созі. 1,359). 
ФОРМИ: род. одн. дворничєла, двориичє(л) (1428 Созі. І, 

210, 224; 1432 Созі. І, 331); ор. де. зам. род. вЕра пана 
стєцка и томьі дворничєлома (1433 Созі. І, 359). 

*ДВОРНЇКЬ див. ДВОРНИКЬ. 
ДВОРНЬІИ прикм. (14) (який стосується поміщицького 

двора) двірський (1): Што на крємєньцьі подано... чєлАди 

дво(р)ноє што в городе г паробьки а чотьіри жоньки 
а двє дєвьцє (б. м. н., XV ст. ИК)\ 
канцлврь дворньїи (1) див. КАНЦЛЄРЬ; 

конюшин дворньіи(І) див. КОНЮШЇИ; марша¬ 
ле к ь д в о р н ьі и (9) див. МАРЦІАЛОКЬ; подскар- 
б і й д в о р н ьі й (2) див. ПОДСКАРБИЙ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. дворньїи, дво(р)ньі(и) 6 (1489 РИБ 

432; 1494 АЛМ 54; 1495 АЛМ 85; 1497 ПМХ; 1499 А8 
І, 118; 1500 АЛМ вип. 2, 59); ск. н. дво(р), двор 5 (1496 
АЛРГ 69, 71; ВМКФС; 1498 ГВКОО; 1499 ГОКІР); дав. 
одн. ч. дворному (1489 РИБ 431); род. одн. ж. дво(р)ноє 
(XV ст. ИК). 
ДВОРНЬІК див. ДВОРНИКЬ. 
ДВОРСКОВИЧ див. ДВОРЬСКОВИЧЬ. 
ДВОРЬ, ДВОРЬ, ДВОР ч. (92) 1. (господарство селян¬ 

ської сім'ї, що було одиницею оподаткування) двір (13): 
а о(т) того села што сА словєть тамрьташовци оузАли єсмьі 

пАть дЕорьі татарь и дали єсмьі ихь монастирєви стго ни- 
кольї (Сучава, 1411 Л//?«Л» 439); а СтуплАнє сами тут дворьі 
своими еєдєли на той Мощаницьі (Ступно, 1444 Л5 І, 42); 
К Житомироу двс(р) с пашнею (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
92 зв.); кназю Андрєю... сто бочокь ржи з дворовь, што 
под ключомь (Краків, 1489 А8 III, 21—22); а оу еолссти 
чоловєковь пс(л)чєтвє(р)та ста а на мєстє дворовь тридь- 
цать (б. м. н., XV ст. ИК)\ а сь того двора з местомь ему 
не служит(и) (Городно, 1497 РИБ 684). 

2. (поміщицький будинок разом з господарськими служ¬ 
бами і землею) двір, садиба (18): Биль намь чолемь пиеарь 
нашь... пань Григорей Исаевичь Громьїка, о тьімь, што 
перво сего дали есьмо ему местцє городское и зь малою 
у дочкою на будоваиье двора его вь мбсіе Вилеиекомь,-. 
и тежь дозволили есьмо ему вь томь дворь его корчму ЕОЛЬ- 

ную держати (Люблін, 1410 АкВАК XI, 5); тьмь мьі видьв- 
шєєгоправоюи вьрною службою до на(с)...дали єсми єм(у)... 
єдно село на СєрєтЬ... да оучини(т) собА дворь оу то(м) 
сель и млиньї на еєрєть (Сучава, 1445 Созі. II, 211); а се- 
ножати от Божовское границьі до Олзаровское граннцьі 
и селище за его дворомь оть Нового ставу до БЬцьского 
ставу... брату моєму (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/^, 18); 
жаловаль намь подскарбій нашь дворньїй... на земянь 
Дорогицькихь... абьі они земли его забрали вь томь его 
именьи... и двори собе порадили, и пашни розпахали 
у границахь того именья его (Краків, 1489 РИБ 432—433); 
мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша... 
оуноукьі Иваиа Дамїановича... и дали господствоу мьі... 
села... єдно на имБ Роуси, гдє бьіль дворь Станов Попови¬ 
ча, дроугоє село Калоугьрьнє... третєє село Доумєщи 
(Гнрлов, 1499 ВВ П, 161—162). 

3. (поміщицьке землеволодіння) маєток (39): а єщє єсмьі 
дали оброкь тому монастирєви из нашєго двора на каждьш 
годь цЬльш по дєсАть бочокь вина (Сучава, 1411 МіН. 
АіЬ.)\ после небощикове смерти, пана Юршиньї, послаль 
мене пань староста намЕстникомь бьіти у тьіхь дворехь 
пана юршиньїхь (Вільна, 1498 АЛМ 163); Биль намь 
чоломь окол<ь)ничьій Смоленьскій... и поведиль передь 
нами, штожь... на Глушьїцьі сь тьіхь селець кь двору на¬ 
шому меру ржьі сеють а меру овса (Вільна, 1499 РИБ 776); 

дворь Василевскии (1) (назва маєтку у Во¬ 
линській землі): Биль нам чолом старьш войт места Луцкого 
Трушь и просил в нас землицьі в Луцкомь повете подле 
двора Василевского (Вільна, 1499 АЛРГ 94); дворь 
Нєгринь (1) (назва маєтку у Молдавському князів¬ 
стві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чинимь ... ожє прї¬ 
идоша... попь ГригорІє... и сь вьсеми яжє о христБ братіа- 
ми... и дали господствоу мьі пєть сель: єдно... на имв 
Каоучєлєщи... дроугоє... на имЕ Гьідинци, гдє бьіль дворь 
Нєгринь, три на Бистрици (Ясси, 1500 ВВ II, 173); дворь 
Чєрн атовь (1) (назва маєтку в Молдавському князів¬ 
стві): А оу томжє пак оустал пан Хєрман... и продал 
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тоє вишєписанноє село... на вєрхь Корода, повиш(є) двора 
Чєрнатова (Сучава, 1463 ВИ І, 74); Бавовские д в о - 
р ьі (1) див. *БАВОВСКИИ; костєшовб д в о р б (1) 

див. *КОСТЄШОВЬ; нїтедоуловь дворБ (1) див. 
Н’ЯТЄДОУЛОВЬ; ю р ї є в б д в о р б (1) див. ЮРЬЄВЬ. 

4. (місце перебування або проживання володаря) двір 
(і І): оу нашюм'ь дворБ оу мєдьіцб оу дє(н) свАто(г) муче¬ 
ника дмитриА (Медика, 1407 Р 72); да(н) ли(с) оу нашємь 

дворБ оу зоудєчєвБ по с(с)тьімь (!) ап(с)лБ пєтрБ оу первьш 
понєдБлокь (Зудечів, 1428 Р 111); А таКБ мьі хотбчи его 
вб здб(шнємб) панствБ нашомь, при дворБ нашомь захо¬ 
вати оного прьіймуемо (Луцьк, 1438 Р 140); а заимє(т) 
ли на своєи паству тогдьі не имаєть оу свои дворь гоніть 
на г(с)дрьскьі(й) дворь гнатї на обороу (XV ст. ВС 37 зв.); 
И такожь ни одинь наш нєприАтєл, што сА назовєт госпо- 
дарским имєнєм, абьі не имал жаднои ласки и поживлєниа 
ни оу дворБ пана нашєго королА єго милости, ани оу короу- 
нб (Сучава, 1468 ВИ II, 302); 

(зібрання при монархові під час його виїзду для розгляду 
справ) двір (3): О тьі(х) которьіи(ж) наглБ позивають прї 
дворБ королєвьско(м) алюбо при соудь (XV ст. ВС 6); 
а колі сА на(м) прїгодить прїєха(т) до котороє землі тогдьі 
соудья тоє зємли имєєть соудити прї нашомь дворе (XV ст. 
ВС 12 ЗВ.); 

(особи, які складають найближче оточення володаря) 
двір (1): мьі па(к) не поспбли єсмо и спрАтати всєб сильї 
нашєБ толко што около на(с) нашь дворБ єсть с тими стали 
єсмо протнвБ того Аксака (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: наз. одн. дворь, дворь, дво(р), двор (1392— 

1393 РФВ 170; 1429 Созі. І, 269; 1436 Соя*. І, 467; 1448 
Созі. II, 342; 1459 АрхЮЗР 8/1V, 18; 1466АЗ І, 60; бл. 1471 
лкз 92 зв., 93; 1487 АЗ 1, 85; 1499 ВО II, 162; 1500 ВО 
II, 173 і т, ін.); род. одн. двора 9 (1410 АкВАК XI, 5; 1411 
МіН. АіЬ.\ 1434 Созі. І, 398; 1453 Созі. II, 472; 1463 ВО 
І, 74; 1487 ВОРСР 178; 1497 РИБ 684; 1499 АЛРГ 94; 
ВФ); зам. наз. гдє бьі(л) юрїєва двора І (1456 Созі. II, 577); 
дав. одн. двороу, двору, сІ^огії (1413 СЬ 48; 1445 Р 148; 
1461 АЗ І. 54: бл. 1471 ЛКЗ 93: 1475 АЗ І. 71: 1478 АЗ 
І, 76; 1499 ВФ; ГОКІР; РИБ 776, 777 і т. ін.); знах. одн. 
дворь, дворь, дво(р), двор (1445 Созі. II, 211; 1461 АЗ 
1, 53; 1466 АЗ І, 60; 1468 ВБ II, 306; бл. 1471 ЛКЗ 94; 
1487 АЗ І, 85, 86; 1497 РИБ 683; XV ст. ВС 37 зв.; 1499 
ВФ)\ ор. одн. дворомь (1459 АрхЮЗР 8/IV, 18); місц. одн. 
оу (вь, прї, яри) дворБ 9 (1407 Р 72; 1410 АкВАК XI, 5; 1413 
Р 84; 1421 Р 96; 1428 Р 111; 1438 Р 140; 2-а пол. XV ст. 
СО; XV ст. ВС 6; 1468 ВО II, 302); в (прї) дворе 6 (XV ст. 
ВС 6, 12 зв., 14 зв,; бл. 1471 ЛКЗ 92 зв., 93); оу двори 1 
(бл. 1471 ЛКЗ 93); при дво(р) 1 (XV ст. ВС 15 зв.); наз. мн. 
дворьі (XV ст. ВС 34); род. мн. дворовь, дворов 4 (1488 
УКТ; 1489 АЗ III, 22; XV ст. ИК; 1491 ВО І, 463); зам. дав. 
кь Бавовских дворов 1 (1491 ВО І, 464); знах. мп. двори 2 
(1458 ВО І, 8; 1481 ГПМ); двори 1 (1489 РИБ 433); дво¬ 
рове 2 (1479 ОС 141; 1481 ВО І, 257); зам. род. оузАли есмьі 
пАть двори 2(1411 Оір«А» 439; Сові. І, 95); ор. мн. двори 
(1444 АЗ І, 42); місц. мн. у дворехь (1498 АЛМ 163). 
Див. ще МЬІНДРИНЬ ДВОРЬ. 
*ДВОРЬНИКЬ див. ДВОРНИКЬ. 
*ДВОРЬСКОВИЧЬ див. ДВОРЬСКОВИЧЬ. 
*ДВОРЬІСЧЕ див. ДВОРИІЦЄ. 
*ДВОРЬНЦЕ див. ДВОРИІЦЄ. 
ДВОРЬ див. ДВОРЬ. 
*ДВОРЬНИКЬдшї. ДВОРНИКЬ. 
ДВОРЬСКОВИЧЬ, ДВОРСКОВИЧ ч. (3) (особова наз- 

ва): и на то свБдци... пань судьА сяноцькьіи пань глБбь 
дворьсковнчь (Казимир, п. 1349 Р 4); а при томь оузда- 
ваньБ бьгли боярє зємлАнє... пань глБбь дворьскови(ч) 

со двБма снма ванько а лєхно (Перемишль, 1378 Р 26). 
ФОРМИ: наз. одн. дворьсковнчь 1 (п. 1349 Р 4); двореко- 

вич 1 (1361 АСІ 6); дворьскови(ч) 1 (1378 Р 26). 

ДВОР*ЯНОВЬ Прикм. (1) О Л Б с О К Ь ДВО¬ 
РБ Н О В Б див. Л’ЯСОКЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. дворБновь (1427 ОІД«А» 450). 
*ДВОР'ЯЦЬ див. ДВОРЄЦ. 
ДВОРЯНИНЬ, ДВОРАНИНЬ, ДВОРЕНИНЬ, ДВОРА¬ 

НИН, ДВОРАНИНЬ, ДЬВОРАНИНЬ, ДЬВОРАНИНЬ ч. 
(29) (представник служилих людей королівського, князівських 
і боярських дворів, також при воєводах і старостах, що 
одержували в умовне користування невеликі земельні воло¬ 
діння) дворянин: А при томб бьіль... панБ Завиша, дво- 
ренинБ королевскій (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); мьі 
дворане господарскіе... бьгльїсмо у земяньїна повету Бра- 
славского, пана Карла Ивановьіча мьїкульїнского (Ново¬ 
селиця, 1430 ГВКЛ 7); А при томб бьілн... пана Шиловича 
дворянинь панБ Янко РанБДИничБ (Володимир, 1471 
АрхЮЗР 8/1II, 627—628); А при том бьіл... пан Мартин 
Хрєбтович дворАнин королев... а пан Матфєй дворАнин 
пана старостин (Луцьк, 1487 АЗ І, 86—87); Дали єсмо мо- 
настьірБ... на Пересопницьі... княгини Марій, а увязати 
ее вб тотб монастьірь велБли єсмо дворенину нашому 
Федку Гулневу (Краків, 1499 АЛМ вип. 2, 36). 
ФОРМИ: наз. одн. дворАиин, дворАнииь, дьворАнинь, 

дворяиииь, дворини(н) 11 (1454 АЛМ 12; 1471 АрхЮЗР 
8/1II, 628; 1485—1500 АЗ І, 121; 1487 АЗ І, 85, 86, 87, 
239; 1499 ГОК1Р)\ двораиинь 2 (1475—1480 АрхЮЗР 
8/IV, 20; 1488 АЗ І, 242); двореиииь 3 (1401 АкВАК III, 
2; XV ст. АрхЮЗР 8/ГУ, 29; 1489 РИБ 437); дав. одн. 
дворенину (1499 АЛМ вип. 2, 36); знах. одн. дворянина 
(1475—1480 АрхЮЗР ШУ, 20; 1494 РИБ 561; 1496 
ПДСВВ; 1498 В О II, 412); ор. одн. дворян иномь (1475— 
1480 АрхЮЗР 8/^, 20); наз. мн. дворяне, дьворАнє З 
(1465 АкВАК III, 4; 1475 АЗ III, 14; 1491 АрхЮЗР 8/IV, 
158); дворане 1 (1430 ГВКЛ 7); род. мн. дворань (1430 
ГВКЛ 7); дав. мн. двораиомБ (1487 АМЛ)\ знах. мн. дво- 
раиь (XV ст. ВС 14 зв.). 

*ДВОУНАДЦЄТЬ див. ДВАНАДЦАТЬ. 
ДВ'Я див. ДВА. 
*ДВ*ЯСТА див. ДВЄСТЄ. 
*ДВ*ЯСТЄ див. ДВЄСТЄ. 
^ДВ’ЯСТ’Я див. ДВЄСТЄ. 
*ДВ*ЯСТА див. ДВЄСТЄ. 
*ДВА див. ДВА. 
ДЄ прийм. (8) (молд. де) (з род.) (виражає просторові 

відношення) з, із: А на то ест велика мартоурїА... Стан- 
чюл пБркБлаб де ТБргоул Албоу (б. м. н., 1470 ВО І, 
153); БоАрїи аноумє... Микота и рБцєша пьр. де Нямцоу... 
и ГрозА ПБр. де орхєю (Сучава, 1491 ВИ І, 464). 
Див. ще ДЄЛА. 
ДЄБЄСЛАВЬ див. ДОБЄСЛАВЬ. 
ДЄВЄНОСТО див. ДЄВАНОСТО. 
*ДЄВЄРЬ ч. (2) дівер: досталБ сА дєвєрю моємоу кн(А>зю 

Семену... ГородокБ (Манів, 1478 АЗ І, 76). 
ФОРМИ: дав. одн. дєвєрю (1478 АЗ І, 76); ор. одн. де- 

вєрємь (1478 АЗ І, 76). 
ДЕВЕТДЕСЯТЬ див. ДЕВЯТДЕСЯТ. 
*ДЄВЄТНАДЦАТЬ числ. (1) дев’ятнадцять: Село Онь- 

тоно(в) а в томб селє дєвє(т)на(д)цать члвко(в) (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. дєвє(т)на(д)цать (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.). 
ДЄВЄТСОТ див. ДЕВЯТЬСОТЬ. 
ДЄВЄТЬ див. ДЄВЯТЬ. 
*ДЕВЕТЬСОТНЬІЙ див. *ДЄВАТЄСОТНЬЇИ. 
* ОЕАУІАТОЕ5ІАТН ¥Л числ. (1) дев’яностий: зіаіо роіЬ 

ІіеіЬу пагогепуа СЬгувіома Іукіасга 1і4Ь ігівіа ІіШ сіе\уіаІ- 
«ІевіаіЬо Іііо руеіойо ІіШа (Глиняни, 1395 ОЬ 166). 
ФОРМИ: наз. одн. с. <1е\Уіа1с1Є5ІаІЬо (1395 ОЬ 166). 
*ОЕ^1АТ50ТМГЛ див. *ДЄВАТЄСОТНЬІИ. 
ДЄВКА див. Д'ЬВКА. 
*ДЄВТ»КА див. Д'ЙВКА. 
*ДЄВ-ІНОСТО див. ДЄВАНОСТО. 
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ДЕВЯТДЕСЯТ, ДЕВЕТДЕСЯТЬ, ДЄВЯТЬДССАТЬ числ, 
(5) дев’яносто: Писань в лето семое тисеча шестсоть де- 
вятдесят семого року (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/IV, 18— 
19); Писань... року тисеча чотьірьісто деветдесять осмого 
(Городно, 1498 АрхЮЗР 1 /VI, 4); Пса(н) оу вилни лБта 
б(ж)иєго т... (не відчит.— Ред.) чотьіриста девятьдєсАть 
девятого м(с)ца мая (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: наз. деветдесять 2 (1498 АрхЮЗР 1 /IV, 4; 

ГВКОО); девятдесят 1 (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 19); дєвять- 
дєсАть 1 (1499 ГОКІР)] дєвАтьдєєА(т) 1 (1491 КЕ). 
Див. ще ДЄВАНОСТО. 
ДЕВЯТЬІИ числ. (11) дев’ятий: деялосе вь Луцку... 

року оть нароженя Сьіна Божого тьісеча трьіста осмьде- 
сять девятого (Луцьк, 1389 РЕА І, 27—28); во Лвовц... 

под лбтьі розтва хва тисАчА лБть дєвАносто дєвАто(г) лб(т) 
(Львів, 1399 Р 59); Пьісань у Вьілни, мая двадцять первого 
дня, индьікта девятого (Вільна, 1431 ГВКЛ 9); Різап 
ш ЬиЬПпе, Апгіїа Ишасісаі сівша! о Но Нпіа (Люблін, 1478 
АрхЮЗР 4/1, 8); Писан... в лєто тест тисАчноє дєвАтоє 
дєвєносто пАтоє (Луцьк, 1487 45 І, 241); Пса(н).., (т...> 
чотириста девятьдєсАть дєвАтого (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. девитии, дєвятьі(и) (бл. 1471 ЛКЗ 

90 зв.; 1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154); род. одн. ч., с. девятого, 
(ІешаїоЬо, дєвАтого, дєвАто(г) (1389 РЕА І, 28; 1399 Р 59; 
1410 АкВАК XI, 5; 1431 ГВКЛ 9; 1478 АрхЮЗР 4/1, 8; 
1499 ГОКІР)\ знах. одн. с. дєвАтоє, сіешаїоіе (1421 А5 
ї, 27; 1451 АЗ І, 45; 1487 АЗ І. 241). 

*ДЕВЯТЬІИНАДЦЯТ числ. (1) дев’ятнадцятий: писан... 
февраля девятогонадцят дня (Овруч, 1450 ЗНТШ XI, 7). 
ФОРМИ: род. одн. ч. девятогонадцят (1450 ЗНТШ XI, 7). 
Див. ще *ДЄВЯТЬНАДЄСЯТЬІИ, *ДЕВЯТЬНАДЦАТЬІИ. 
ДЄВЯТЬ, ДЕВАТЬ, ДЄВЄТЬ числ. (9) дев’ять: а єщє 

єсмьі дали оброкь тому монастирєви... по дєсАть колодьі 
пшеничньі(х) и по дєвАть поставьічєхь (Сучава, 1411 МіН. 
АІЬ.)\ село водотьіинь а в томь сєлє дєвєть слоу(г) ко(н)ми 
слоужать (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.); Приходь поло¬ 
жили полшеста ста копь грошей и три копьі грошей безь 
девети грошей (Берестя, 1496 АЛМ 128); Приходу шесть 
сот копь и пАтдгсАть копь и дєвАть копь н грошь (б. м. н., 
1497—1498 АЛРГ 80). 
ФОРМИ: наз. дєвєть 3 (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв., 92); дєвять, 

девАть 2 (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.; 1497—1498 АЛРГ 80); род. 
девети (1496 АЛМ 128; 1497 АЛРГ 79); дав. дєвАти (1481 
Вй II, 365); знах. дєвАть (1411 МІН. АІЬ.). 
ДЕВЯТЬДЄСАТЬ див. ДЕВЯТДЕСЯТ. 
*ДЄВЯТЬНАДЄСЯТЬІИ числ. (2) дев’ятнадцятий: пи¬ 

сано... оу лбто шєстотьісАчноє дєвАтьсоть н дєвАтнадєсАтє 
лбто (Дольннй Торг, 1411 Собі. II, 638); А писань... вь 
лето шесть тьісячи девятьсоть семдесять третего, кругь 
слонна пєпвого а луньі девятьнадесятого (Кобоннь. 1465 
АкВАК ІП, 4). 
ФОРМИ: род. одн. ч. девятьнадесятого (1465 АкВАК 

ІП, 4); знах. одн, с. дєвАтнадєсАтє (1411 Соз*. II, 638). 
Див. ще *ДЕВЯТЬ1ИНАДЦЯТ, *ДЕВЯТЬНАДЦАТЬІИ. 
*ДЕВЯТЬНАДЦАТЬІИ числ. (1) дев’ятнадцятий: А пи¬ 

сань... мБсеца Фебруарія девятьнадцатого, на серкизной 
недвли (Кобринь, 1465 АкВАК ПІ, 4). 
ФОРМИ: род.одн. ч. девятьнадцатого(1465 АкВАК ПІ,4). 
Див. ще *ДЕВЯТЬ!ИНАДЦЯТ, *ДЕВЯТЬНАДЄСЯТЬ!И. 
ДЕВЯТЬСОТЬ, ДЄВАТСОТ, ДЄВАТЬСОТЬ, ДЄВАТЬ 

СОТЬ, ДЄВЄТСОТ числ. (9) дев’ятсот (8): П(и>сан в Луц¬ 
ку... в лбто -н- 5 ДєвАт сот чєтвєртоє (Луцьк, 1396 АЗ І, 
20); у сочавБ, у лбто шєстотнсАчноє дєвАтьсоть и шєсть- 
надєсАтоє лбто (Сучава, 1408 Созі. II, 633); П<и)сан оу 
Ровном, лєто шест тисАчноє дєвєтсот дєвєносто шосто 
(Ровно, 1488 АЗ І, 242); 

(з першим компонентом, вираженим буквою) (1); П(и>- 

сан в Луцку, в лєто шостоє тисАчи е сот пв (Луцьк, 1474 
АЗ І, Є9). 

ФОРМИ: наз. дєвАт сот, девА(т) со(т) 2 (1440 Р 142; 
1451 АЗ 1, 45); девятьсоть, дєвАтьсоть 3 (1407 Созі. І, 57; 
1411 Сові. II, 6*8; 14651АкВАК ПІ, 4); дєвєтсот 1 (1488 
.45 І, 242); знах. дєвА стот, дєвАтьсоть 2 (1396 45 !, 20; 
1408 Сові. II, 633); § сот 1 (1474 45 І, 69). 
ДЄВАНОСТО, ДЄВЄНОСТО числ. (10) дев’яносто: 

Вь ЛБТО шєститисАчноє и оз Й сотноє дєвАносто третєє 

(б. м. и., 1385 Р 28); а дань листь по бжьюмь нарожБньє 
а лб(т) и т лб(т) и дєвАносто лб(т) (Перемишль, 1390 Р 

176); а писань листь... подь лбтьі ржства хва, £ а лб(і) 
и т лб(т) и дєвАносто лб(т) и осмоє лб(т) (Коломия, 13£8 

Р 57—58); во лвовб... под лбтьі розтва хва тисАчА лбть 
дєвАносто дєвАто(г) лб(т) (Львів, 1399 Р 59); Мьі илїа 
(воєвод)а... чинимь знаменито... ожє то(т) истинньш иваш- 
ко... прїидє прц(д) господствами и продаль... половина 
своєго села... за дєвбносто злати(х) (Сучава, 1439 Сові. 
II, 35); и мьі имь двєма остали виньньї ша(х)ноу сто копь 
грошє(й).,. а сєнькоу момо(т)ливомоу дєвєносто копь бє(з) 
копьі (Краків, 1487 АМЛ)\ Писан оу ровном, лєто шєст 
тисАчноє дєвєтсот дєвєносто шосто (Ровно, 1488 45 І, 242); 
П<и>сан оу КрємАньцьі под лєт<ьі> бож<єго> нарож(єн>А ф а 
лєт<а>и чотириста и дєвАносто (Кременець, 1497 45 І, 112). 
ФОРМИ: наз. дєвАносто 6 (1385 Р 28; 1390 Р 176; 1398 

ЗЛЄІК; Р 58; 1399 Р 59; 1497 45 І, 112); дєвєносто 2 (1487 
45 1, 241; 1488 45 І, 242); знах. дввБносто 1 (1439 Сові. 
II, 35); дєвєносто 1 (1487 АМЛ). 
Див. ще ДЕВЯТДЕСЯТ. 
*ДЄВАТЄСОТНЬІИ числ. (4) дев’ятисотий: Руаап... ту 

Іііо £2Є£Іу іузіасгпоіе сіетуіаікоіпоуе фуасісіаіоіео озтоіе 
(Ужів, 1420 Л5 І, 25—26); да(н)... в ль(т) -Н- 5 дєвАте сотноє 

н фє инд(к) єї (Луцьк, 1451 ДГШХ); Писань... тисечи де- 
ветьсотное осмьдесятое (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/Ш, 3). 
ФОРМИ: знах. одн. с. дєвАтє сотиое 1 (1451 ДГШХ)-, 

деветьсотное 1 (1472 АрхЮЗР 8/І1І, 3); (1е\¥Іаі$о1поіе, 
сіеч'іаїзоіпоуе 2 (1420 Л5 І, 25—26; 1421 Л5 І 27). 

*ДЄВАТНАДЄСАТЬІИ див. *ДЄВЯТЬНАДЄСЯТЬ1И. 
ДЄВАТСОТ див. ДЕВЯТЬСОТЬ. 
ДЄВАТЬ СОТЬ див. ДЕВЯТЬСОТЬ. 
*ДЄВАТЬІИ див. ДЕВЯТЬІИ. 
ДЕВАТЬ див. ДЄВЯТЬ. 
ДЄВАТЬСОТЬ див. ДЕВЯТЬСОТЬ. 
ДЄД див. Д’БДЬ. 
*ДЄДИЗНА див. *ДИДИЗНА. 
ДЄДИНА див. Д'ЙДИНА. 
ОЕШС2 див. Д-ВДИЧЬ. 
*ДЄДИЧНЬІИ див. *Д'ВДИЧНЬ1И. 
*ДЄДИЧСТВО див. *Д'БДИЧЬСТВО. 
ДЄДИЧЬ див. Д*БДИЧЬ. 
*ДЄДИЧЬНЬІИ див. ^ДИЧНЬШ. 
*ДЄДИЧЬСТВО див. *Д’£ДИЧЬСТВО. 
*ДЄДНИНА див. *Д’ЬДНИНА. 
ОьОТНОЬОА ч. (1) (особова назва, лиш. Пес1І£аис1а5): 

Ргукагаї Рап Оесіуііоісі (в ориг. Е>е«іу1іо1сіа.— Прим, вид.) 
туоіетуосіа тууіепакі (Ужів, 1420 Л5 І, 26). 
ФОРМИ: наз. одн. Оеііуііоісіа (1420 Л5 І, 26). 
*ДЄДЬОВЬ прикм. (1) О л ь с т* дєдьовь див. 

Л'ЬСЬ. 
ФОРМИ; знах. одн. ч. дєдьовь (1438 Р 138), 
ДЕЙ, ДЄИ, ОЕТ, йЕЛ вставне слово (45) мов, мовляв: 

2апіигЬу репуо зеНо росгаїі іезто зІусНаіі розої \уазг 
іейеі і йо\уогу( сіеу о іот регетігуі, згіо зо кпіагіет 5гші- 
гукНауІот (Липнншкн, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140); Пишемь 
вашей милости ижь биль намь чоломь попь Бавила... а 
сказьіваеть, что же дей обидь чиниться ему вельми много, 
да и садь дей церковний у него обирають (Холм, 1440 
АрхЮЗР 1/ІУ, 5); Мьг кнзь Сємєнь Алєкса(н)дрови(ч),.. 
о(з)на(і)моуємо... и(ж) мьі дєй змилова(в)ши сА Но(д) (!) 
слоугою Наши(м) оурожоньі(м) Єрємиєю Ша(ш)ко(м) Ко- 

19* 
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торои иа(м)ь Вєликіє оуслоуги своє и ко(ш)то(м) нємали(м) і 
о(т)дає(м) (!).,. и при (в)сЬхь Городищо(х) и оурочища(х) 
Є(го) зоставоую (Прилуки, 1459 Р 171); *А подьімьщиноу 
дє(и) даивали за великого кнз А витовта на трєти(и) годь 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90); княз Михайло огьказаль: я 
дей самь ничим'ь ся в лови господарьские не всгупую 
(Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 21); а коли то рсспьі- 
тали штож деи то Ходкова отчина и ми Ходкоу дали тоую 
землю (Дворець, XV ст. СГЧА)\ А поведаль намь, штож 
дей только тое землицьі иа двадцать бочокь (Вільна, 1499 
АЛРГ 94). 

*ДЄКАБРТ> див. *ДЄКАБРЬ. 
*ДЄКАБРЬ ч. (39) (цсл. дєкАбрь, гр. бєхгрРрюб, 

лат, ОесешЬег) (назва місяця) грудень: Писань... месеца 
декабря 8 дня (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /IV, 3); а дана гра- 

мо(т) в молодєчнь в середу декабрА Зі днь (Молодечно, 
1388 Р 44); а пса(н)„. мьсАца декабрА (Київ, 1433 Р 119); 
Писань... м<есе>ца дек(абра) 15 день (Городно, 1497 РИБ 
684). 
ФОРМИ: рад. одн. декабрА, декабря 9 (1322 АрхЮЗР 

1/ІУ, 3; 1388 Р 44; 1433 Р 119, 127; 1445 ЗНТШ СXV, 
19; 1446 АЗ III, 5; 1451 Р 159; 1454 АЛМ 12; 1496 АЛМ 
128); дєкабра, дек(абра) 4 (1431 ГВКЛ 9; 1451 АрхЮЗР 
8/IV, 17; 1461 Л5 І, 54; 1497 РИБ 684); ск. н. дек., дє(к) 
26 (1414 Сові. І, 112; 1428 Сові. І, 229, 234; 1437 Сові. І, 
536; 1452 АрхЮЗР 8/IV, 61; 1462 ВИ І, 67; 1466 60 1,113, 
115; 1473 ВИ І, 191; 1479 ОС 11; 1497 АЛРГ 79 і т. іи.). 
Див. ще *ДЄКЄМВРЇИ. 
* ДЕКАНІ ч. (2) (нижчий адміністративний чин) де¬ 

сятник: прїидє кь г(с)во ми пссо(л) о(т) брашєва и о(т) 
брьсЬ, на имА па(н) дє(к) хано(с) и па(н) боургоурь михи(л) 
и просили оу г(с)ва ми мирь и мито, щоби на томь правь 
бьіло, яко било при оци нашє(м) (Васлуй, 1437 Сові. II, 
709). 
ФОРМИ: наз. одн. дє(к) 1 (1437 Сові. II, 709); зим. дав. 

одн. дє(к) 1 (1437 О/К № 8). 
*ДЄКЄМВРЇИ ч. (1) (цсл. дєкАврии, ер. бєхєррріоЄ, 

лат. ОесешЬег) (назва місяця) грудень: писань... мьсАца 
дєкємврїа в день (Сучава, 1449 Сові. II, 747). 
ФОРМИ: род. одн. дєкємврїа (1449 Сові. II, 747). 
Див. ще * ДЄКАБРЬ. 
*ДЄКОВ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Диків: 

мьі великий кнАзь Алєксандро... чинимь знаменито... 
ижєт... дали єсмо ємоу... село Альїшовь... а Дєков на Стоуб- 
лєжь (Луцьк, 1446 АЗ III, 5). 
ФОРМИ: знах. одн. Дєков (1446 АЗ III, 5). 
*ДЕКСЕНЕВИЧЬ ч. (2) (особова назва): И Солега рекь: 

бьіль жо мнЬ о томь судь и зь зятемь его княземь Романомь 
Лукомскимь, о тьш люди о Дексеневичи, а а Гордеевичи 
(б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: знах. мн. Дексеневичи 1 (1498 АЛМ 169); 

Дексеневичовь 1 (1498 АЛМ 169). 
ДЄЛА прийм. (1) (молд. дзла) (з род.) (виражає просто- 

рові відношення) з, із: А иа то ест велика мартоуріА... 
збїєра пьрк. де чєтатє Албь... <Бєл>ко дєла чєтатє Албь 
(б. м. н., 1470 ВИ І, 153). 
Див. ще Д8. 
! ДЄЛАЛИ <ДІЛИЛИ) (1): прїказоуємьь.. аби каждии 

соудья и староста и воєвода... колї за соудовий вїиьі оу 
ко(г) заклади бєроуть боуди сє коні алюбо вольї алюбо 
што иноє аби того мєжї собою нє дєлали (!) (XV ст. ВС 11 — 
11 зв.). 
Див. ^ДИЛИТИ. 

ДЄЛАТИ, ДИЛАТИ дієсл. недок. (15) (що) робити, чи¬ 
нити, виконувати (3): А мьі имає<м) тоє оусє полиити и ди- 
лати, по воли пана и господарА нашєго королА єго милости 
(Сучава, 1462 ВИ II, 293); И мьі то жєданьє єго (милости) 
при(я)тєля нашого дєлаємь, даємь єго пссломь доброволь- 
ноє проєханьє черєзь нашу землю (б. м. и., 1496 ВИ 11,405); 

(без додатка) (діяти) робити, чинити (1): Про тожь 
єстли ваша милссть такь чьінили, ваша милссть дєлайтє 
яко знаєте (б. м. н., 1499 БО II, 448—449); 
дєлати дерево (1) рубати дерево: о тьі(х) кого 

рьш(ж) дєлаю(т) дерево в лєсє (XV ст. СД 9 зв.); дБ л ати 
личбу (3), л ичбу дєлати (3) робити підрахунки, 
складати фінансовий звіт (з чого і без додатка): Ключникь 
киевьский Сенько Полозовичь делаль личбу с ключа 
(б. м. н., 1494—1495 АЛРГ 60); делал его милссть личбу 
с ключником берестейским Левкомь Боговитиновнчомь а 
з Немирею, што держали от его ми лести мито берестей- 
ское к верной руце (Вільна, 1497 АЛРГ 79); заплатоу 
ди лати (2) див. ЗАПЛАТА; мироу дєлати (1) 
див, МИРТ» 4; кривду дєлати (1) див. КРИВДА; 
шкоду д-Ьлати (1) див. ШКОДА 1. 
ФОРМИ: інф. дєлати 1 (1496 ПДВКА 60); дилати 1 (1462 

ВИ II, 293); теп. 1 ос. мн. дєлаємь (1496 ВО II, 405); 
З ос. мн. дєлаю(т) (XV ст. СЯ 9 зв.); перф. З ос. одн. ч. 
делаль, делал 4 (1494—1495 АЛРГ 60; 1495 АЛРГ 60; 
1496 АЛРГ 72; 1497 АЛРГ 79); делаль 1 (1496 АЛМ 128); 
З ос. мн. дєлали (1496 АЛРГ 78); майб. З ос. одн. будєть... 
дєлати (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29); баж.-ум. сп. З сс. мн. 
бьі... дєлали (1496 ВО II, 405); нак. сп. 2 ос. мн. дєлайтє 
(1499 ВО II. 449); сієприсл. перед. дилавши (1456 Сові. II, 
791; 1460 ВО II, 275). 
Див. ще *ПОДЄЛАТИ, СУДИ ЛАТИ. 
*ДЄЛЄНОВЇИ прикм. (1) <> Дєлєновїи лис (1) 

(назва лісу в Молдавському князівстві); А хстар темо у сє- 
лоу... на Дєлєновїи лис (Сучава, 1493 ВО II, 15). 
ФОРМИ: знах. одн, ч. Дєлєновїи (1493 ВО II, 15). 
*ДЕЛИТИ див. •ДІЛИТИ. 
*ДЄЛИТИ СА див, * ДІЛИТИ СА. 
*ДЕЛНОЕ с. (2) (плата за поділ маєтку) дїльнє: а што 

есми на брата свсего мовиль, штсбьі не з делного платиль 
за Микуличьі, ино ся есми доведаль, што и з дельного пла¬ 
тиль (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/IV, 18). 
ФОРМИ: род. одн. дельного, делного (1459 АрхЮЗР 

8/ІУ. 18). 
ОЕЬІЧО присл. (1) (стч. беїпу «працьовитий») старанно, 

ретельно: у тауиіЬ пат у пазут буіЬет у мазут зсгаіЬсот 
БІигііЬі у2... ІЬоЬо згеїа ігєта зігіїсгі у ]еЬо буіет у уєЬо 
зсгаїкст беїмо і таіеі: паш зІигіІЬу £бі коїі пабсЬу па- 
$ут буїет у мазут зсгаїкот (Глиняни, 1395 СВ 166). 
ДЄЛО див. Д'ЙЛО. 
*ДЄЛЦАГТ» див. *Д€ЛЦАГЬ. 
*ДЄЛЦАГЬ ч. (2) (особова назва, молд., мад. бе1езе§, 

бе1се£ «ставний»): ТАм мьі видьвши єго правою и вьрною 
слоужбою до нас... и далі... есми ємоу... села на имь... 
гдє бил Пьтроу <Д)є<л)цагь... и на верх СмилЬ млин гдє 
бьіл млин Дєлцагь Петра (Сучава, 1468 ВО І, 130). 
ФОРМИ: наз. одн. <Д)є<л>цагь 1 (1468 ВО І, 130); зам. 

род. млин Дєлцагь Петра 1 (1468 ВГ) І, 130). 
*ДЄЛЬг див. Д'бЛ. 
♦ДЄЛІз2 див. Д'ЙЛЬ1. 
•ДЕЛЬНОЕ див. *ДЕЛНОЕ. 
♦ДЄЛЬНИЦЯ див. *Д'£ЛЬНИЦА. 
*ДЄЛЬНЇЦЯ див. *Д'£ЛЬНИЦА. 
ДЄЛА див. Д'ЙЛА. 
ДЄМЄКОУЦІ'ЬСКОУЛ ч. (1) (особова назва, молд., пар. 

Доминикь): мьі (Стєфань воєвода)... знаменито чиним... 
ож(є) прїидош(а>... пан Пєтрашко... и сь тєжчєю своєю 
старои кньгини Ст<єцка, оуиоу)ковою Дємєкоушьскоул, 
Аиоушкоую... и мьнили села своа (б. м. н., 1470 ВО І, 
152—153). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. одн. <оуноу)ковою Дємє- 

коушьскоул (1470 ВО І, 152). 
І *ДЕМЕНСКИИ прикм. (1) (пор. Демена у Смоленській 
землі): Стояли передь нами вь правь казначей Смоленскій, 
князь Ксстянтинь Крошинскій зь намьстникомь Деменс* 
кимь, зь Борисомь Семеиовичомь (Вільна, 1495 АЛМ 83). 
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ФОРМИ: ор. одн. ч. Демеискимь (1495 АЛМ 83). 
*ДЕМЕН'ЬТИСОВ'Ь прикм. (1): Бил-ь намь чоломь... 

князь Олехно Василевичь Глазьіна и проснль вь нась... 
села, на имя Давьідкова Сковородина и братаничовь его, 
Єроееевьіхь детей, а Демеиьтисова Ковалева на селищохь 
и брата его Митька... што віз тьіхь сел(ь>цахіз седять (Віль¬ 
на, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: род. одн. с. Деменьтисова П499 РИБ 776). 
*дємидковичи мн. (1) (назва села у Київській землі): 

мьі великий кнАз Швитрикгайл... чиним знаменито... иж 
видев... нам службоу вериую... н(а>шого вєрного слуги 
п<а)на Калєника Мишковича и мьі... даєм и дали єсмо 
тому прєдрєчєному Калєнику... Дємидковичи (Київ, 1437 
45 І, 33—34). 
ФОРМИ: знах. Дємидковичи (1437 Л5 І, 34). 
*ДЕМИДОВТї прикм. (1) О Демидовіз р о в ь 

(!) (назва місцевості у Волинській землі): а обрубь зем- 
леньїй тому именицу моєму... от Пропастищіз до Демидова 
рову (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/111, 3). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Демидова (1472 АрхЮЗР 8/111, 3). 
ДЄМИАНОВЦИ мн. (1) (назва села на Буковині): тБмь 

мьі видБвш(и) его правоую и вБрноую слоужбоу до на(с)... 
дали єсмьі ємоу... села иа имА... зубрєвци... и... дємиАпов- 
ци (Сучава, 1429 Сові. І, 280). 
ФОРМИ: наз. дємиАиовци (1429 Сові. 1,280). 
ДЕМЬЯНЬ див. ДАМЇАНЬ. 
ДЄН див. день. 
*ДЄНЄСЬ див. ДНЄСЬ. 
ДЕНИСКО, ДЕНИСКО, ДИНИСКО ч. (8) (особова на¬ 

зва, пор. Дбнись): А при томь бьіли свєдьки... пан Миско 
Гулевичіз, пан Дениско МокосБевичь (Луцьк, 1430 
АрхЮЗР 8/IV, 8); А при том бьіл... пан Дбниско Моуко- 
сБичь (Острог, 1466 Л5 І, 61). 
ФОРМИ: наз. одн. Дениско, Дениско 4 (1430 АрхЮЗР 

8/1V, 8; 1445 АкЮЗР І, 18; 1446 АкЮЗР 1, 18; 1465 Л5 1, 57); 
Дениско 1(1466 Л51,61); диниско 1 (1436 Сові. 11,701); дав. 
одн. динискоу (1435 або 1436 Сові. II, 495; 1436 Сові. 1,488). 
ДЄНИСКОВ прикм. (1): А при том бьіл: пай Дениско 

Мукосьєвич... а пана Дєнисков сьін пан Сєнко (Острог, 
1465 Л5 І, 57). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Дєнисков (1465 Л5 І, 57). 
Пор. ДЕНИСКО. 

ДЄНИСКОВИЧ, ДЄНИСКОВИЧ ч. (9) (особова назва): 
А при том бьіл... пан Сєнко Дьнискович, лай АньдрБи Дб- 
нискович (Острог, 1466 Л5 І, 61—62); ино тьіх свБтков... 
пана Сєнка Дєиисковича, пана Дашка Калеииковича... 
всих пєчати привБшоньї к томоу листоу (Луцьк, 1491 Л5 
І, 94;; А при томь бьіли: кн<А)зь Михайло Вишнєвєцкий... 
а пан Сєиько Дєни<с)кович (Кременець, 1497 Д5 І, 112). 
ФОРМИ: наз. одн. ДБиискович 4 (1466 Л5 І, 61, 62); 

Дєнискович, Дєни(с>кович 4 (1469 Л5 І, 64; 1478 Л5 І, 76; 
1482 Л5 І, 81; 1497 Л5 І, 112); род. одн. Дєиисковича (1491 
45 1, 94). 
ДЕНИСОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): А притомь бьіли 

свбтки... паиь Сєнко Денисовичь и з братомь своимь сь 
паномь Аньдреемь (б. м. и., 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 103); 
и мьі досмотрєвши того с паньї радою нашою и видєлосє 
на(м), што(ж) курилу в то(м) кривда сА дбє(т)... и казали 
бьіли єсмо и(х) подєлити... о(л)туху Денисовичу, а роману 
око(р)тєвоу (Вільна, 1495 БСКИ). 
ФОРМИ: наз. одн. Денисовичь (1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 103); 

дав. одн. Денисовичу (1495 БСКИ). 
*дєнись див. дєнись. 
"ДЕНКОВИЧІз ч. (2) (особова назва): Ино мьі... тьіе лю¬ 

ди... иа имя... Огдора Денковича, а Данила... ему дали 
(Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58), 
ФОРМИ: знах. одн. Денковича (1500 АЛМ вип. 2, 58). 
ДЄНЬ, ДЕНЬ, ДЄН ч. (425) 1. (у календарній даті) 

день, число (282): Писань... месеца декабря 8 дня (Луцьк, 

1322 АрхЮЗР 1 /ІV, 3); По бжьи нарожБньи тисАча лБ(т) 

и т и^£ и й лб(т) на обрБзаньє га нашєго исоуса ха нового 
ЛБ днь коупиль пань ганько сЕарць... дбдичьство (Львів, 
1368 Р 15); писань листь оу лБто шєсто тисАчноє полио ф 
соть мБ(с)цА марта оу л дє(н) (Роман, 1392 Сові. 1,8); Пи¬ 
сань... мБсеца октобра осьмого дня (Люблін, 1410 АкВАК 

Хї, 5); Пса(н) и да(и)... м(с)ца марта кє днь (Київ, 1427 

Р^ 108); а пса(и) в граде житомири... м(с)цА дєкабрА 
днь (Житомир, 1433 Р 127); пи(с) ву(л)па(ш), оу со(ч)авБ~ 
влБто зца м(с)ца їюлїа и днь (Сучава, 1453 Сові. II, 492); 
Писань в Хренниках, в лбто шестое тисечи деветьсотное 
осмьдесятое, месеца сеитебра пятогонадцат дия (Хрінники, 
1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); П<и)сан оу Вилни, м<Б>с<А)ца 

април<А> а д<є>нь, от созданА мироу <5Ц> ГГД (Вільна, 
1482 А Б І, 80); Дань во Мстиславли Апрьіль семи день 
(Мстиславль, бл. 1500 АСД II, № 4); 

(у назвах церковних свят) день (46): а писана грамота 
оу соудомири оу день свАтого якуба (Судомир, 1361 А02 
6); А писань листь оу смотричи... оу Диь стго олєксБА 

члвка бьА (Смотрич, 1375 Р 20); на крБпость сБму нашему 
листу казали єсмо нашу печать привБсити в нашємь городБ 
оу краковЬ в днь стхь пБтра и павла (Краків, 1394 Р 54); 

а то сА дбАло в нашє(м) дворБ вь зоудєчєЕ-Б на днь стго 
м(ч)ика остафиА (Зудечів, 1413 Р 84); да(н) оу ланчици 

в ндлю в днь свтоБ луцБи (Лаичиця, 1433 Р 125); Вь соубо- 
тоу, вь день свАтого Фраицишка, в лБто£ зцоє, снємь пос- 
политьі зємль маистатоу господарБ кроль его милость 
роускьіх и подолскьіх и молдавскьіх на полноумь мБстьци 
под Хотииєм бьіл и сталь и чинень (під Хотином, 1467 ДД 
II, 297); Первого году мають намь дати пят<ь>сотьзологьіхь 
на светого Шьімона Іюдьі день (Краків, 1487 РИБ 226); 
и не мєль вашой милости посоль чьімь заплатити тогу па¬ 
лю... але поручьіль за себе нашого боярина Федора... 
сто и двадьцать золотьіхь оугорьскихь чєрьлєиьіхь, и 
имєль ихь послати кь нємоу до ХотєнА на день вознє- 
сєнья христова (б. м. н., 1499 ВБ II, 450); 

день пАдєсАтьньі(І) (Vятдесятий день після 
паски) зелені свята: А писань листь оу днь пАдєсАтьньї 
на городБ казимирБ (Казимир, п. 1349 Р 4); сі е п б і а - 
1 у і (2) святковий день, свято: сЬосгеш, ііЬу гасіпуі... 
к гаріаіе газіашу ... \у сіегї 6\уіеіу; пе ргіригаї (Луцьк, 
1388 2РЬ 107); день сьботиьіи (1) субота: и прєз 
год да им слоужАт на вьсАкоу нєдєлю литоургїю, иа день 
сьботньш (Гирлов, 1499 ВБ II, 156); дмитриевь 
день (1) див. ДМИТРИЄВЬ; и в а н ь день (2) див. 
*ИВАНЬи л ї и н ь день (1) див. *ИЛЇИНЬ; м и - 
хаиловь день (2) див. * МИХАЙЛОВІ»1; п е т р о в ь 

день (2) див. ПЄТРОВТз; спасовь день (2) див. 
* СПАСОВІ»; юрьевь д є н ь (1) див. ЮРЬЄВТ». 

2. (строк) день (36): а толко не приспєю на тоть днь 
ино ми платити оу дєсАторо (б. м. и., 1387 С/7№ 12); запи¬ 
сала есми по души его князя небощика... ижь бьі кождого 
дня не вмешкала Божая служба (Кобринь, 1401 АкВАК 
ІГІ, 2); тогдьі коро(л) и его короуна имає(т) прє(д)рєчєньш 
дє(н) голдованьА, на иньш ча(с) прєложити, бє(з) рушБнїА 
лрисАги нашєА (Хотин, 1448 Сові. II, 734); а коли бьіхми 
то(г) не пополнили и не заплатили пан(у) Михайлу на тотьі 
дии вьішєписа(н)ньі(х), а ми сА по(д)даемь ажебьі оузА(л) 
оу нашємь имбнии оу КарловБ пА(т)дєсАть воловь (Сам- 
бір, 1459—1460 ЗНТШ СЕНІ, фотокоп.); прото(ж) ма- 
рушка ставши оу то(т) нарєченньї дє(н) и присБгла прА(д) 
нами (Васлуй, 1474 РГС)\ Фра(н)цикь прода(л) юрьєви 
дєди(ч)ство за сто гривень а юрє(и) заплатиль ємоу тогдьі 
соро(к) гривень... а остатокь на оурє(ч)иьш дни слюбиль 
заплатити (XV ст. ВС 21 зв.); А пак вьішеписанньї іегоу- 



день — 294 — *ДЄРЄНИКИ 

мєи кир поп Григорїє и сь вьсАми браті А ми... они сА обА- 
щали... како да чинАт свАтопочивших... дАтєи наших... 
помАн на годиноу оу (єди)н день, за єдно обом (Гирлов, 
1499 ВИ II, 156); | 
день с у д н ьі и (3) судний день, день страшного 1 

суду: А которїи... не боудєт стоати вь семь нашем токмА- 
жєм, таковьі да даст отвьть вь день сЖднїи, прьд богом 
и аггєли єго (Путна, 1476 Ви 1, 216); а хто(б) мь(л) нароу- 
ши(т) рас(с)оудится со мною во дйь со(д)ньі(и) (!) пре(д) 
мл(с)тивьі(м) бго(м) (б. м. н., 1483 ВОРСР 178); день 
страши ьіи( і) день страшного суду: и вь днь страшньш 
спсь да моу є(ст) сьпєрникь сь силоЖ своєЖ (б. м. н., 1401 
ЗКЄ). 

3. (час) (звичайно в мн.) дні (ІУ): кто почнє(т) свадою 
или тєжєю или бу(д)которою лихотою оу которьі(х) днє(х) 
и часо(х)^, тоть заплатить завЬску ть(х) н роубли чистого 
срєбра (Сучава, 1415 Созі. І, 116); и никто николи (да иє 
имает) доб(и)вати тоє село Флочєщии никото(рьім обьі- 
чаєм, ии) оу которих днєх и оу часох, ни перед нами <ни 
перед иньїми), кто боудєт господарь нашєи зємли молдав- 
<скои> (б. м. н., 1472 ЕЮ І, 178); иио за то даль вашо(и) 
мл(с)ти просить... абьі вси обернули лица своего к погань- 
ству... ачє(и) да(л) бьі богь щобьі иє загибло хрестиянь- 
ство мєжьі вашоє мл(с)ти днехь (Вільна, 1493 ПОСВВ 152); 
Мьі їо Стєфан воєвода... знаємо чиним... яко... єго ми- 
лость... крал... нам вьси мерзАчкьі и шкодьі и кривдьі... 
отпоустиль и покоуи вЬчньїи... оставиль, о тьіи вьси... 
шкоді и мєрзАчкьі и крьівдьі, през нас и прєз няши под- 
даннїи... прєминоулих часов а лиж до сєго днє оучинєньїхь 
(Гирлов, 1499 ВЬ II, 419); 

в ь д н и (кого) (9) за часів: мьіпетрьвоєво(да)... чини(м) 
знаменито... ожє дали єсми сє(с) ли(ст) нашь прїАтєлємь 
нашимь, оусимь брашовьномь, иа то абьі имали... тоть 
законь що имали вь дни родитєль иашєго... и вь дни бра- 
тій иаши(х) (Сучава, 1448 Соні. II, 740—741); до ни- 
ньшньго днє (1) див. НЬІН'ЙШНИИ 2. 

4. (міра часу) день, доба (15): А ]е$ШЬу газіаша... сгегег 
гок сіеп осііп Ьуіа, роіот 2асіпоши... пе та]е1 орошебаіі 
(Луцьк, 1388 2РЕ 107); (а п)а(кли)бьі па(н) того с(є)ла 
рекль... ажь того чолов(ь)(ка оу с>ель нить тогдьі має(т) 
(ис)тєць ждати того чоловЬ(ка) другьіЬ три дни (Галич, 
1435 Р 134); а кь жниву три дии, а на ярь трижь дни 
(б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17); а є(с)ли же ке могоуть 
вси(х) соудо(в) осоудити того днА тогдьі хочємь то(г) абьі 
бєзь коуплєнія віньї абьі дроугого днА соудь скончань 
(XV ст. ВС ІЗ); єстли лохочєтє ваша мл(с)ть ми(р) и зались 
к намь вдєлати намь г(с)дрь нашь вєлє(л) до себе о томь 
ведати дати чєтвє(р)тогона(д)цатого днА (б. м. н., 1496 
ПДВКЛ 61). 

ФОРМИ: наз. одн. день, день, днь, день, диь, ден, дє(н) 
190(1366 Р 14; 1400 0/#«Л» 433; 1426 Созі. І. 183; 1437 Р 
137; 1452 АкЮЗР І, 21; 1462 ВО І, 70; 1469 А8 І, 64; 1480 
ОС II; 1489 АКВ; 1500 Созі. 5. 23І і т. ін.); дн 1 (1482— 

1491 АрхЮЗР 7/11, 9); род. одн. дня, апїа, днА, днА,дьня39 
(1322 АрхЮЗР 1/ІУ, 3; 1389 РЕА І, 28; 1401 АкВАК 
III, 2; 1420 Созі. І, 136; 1430 АрхЮЗР 8/IV, 9; 1440 Р 142; 
1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 19; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 1488 АЗ 
І, 242; 1499 АСД VI, 3 і т. іи.); дие, сіпіе 10 (1352 Р 6; 
1386 Р 31; 1413 0/, 48; 1455 Созі. II, 774; 1479 ВО II, 351; 

1499 ВО II, 419, 420); дни, дни, дьни 4 (1421 Р 92; 1458 
Созі. II, 815; 1459 Созі. 8. 22; 1489 ВО І, 378); дим 2 (1428 
Сові, І, 210; 1445 ЗНТШ СХУ, 19); днЬ 1 (1457 Созі. II, 
810); дав. одн. дню 1 (1457 Созі. II, 810); днєви 1 (1453 

Созі. II, 766); знах. одн. день, день, день, д(е>нь, днь, 
ден, сіеп, дє(н), днь, д(н)ь (п. 1349 Р 4; 1361 А 02 6; 1390 
Р 176; 1400 Созі. І, 37; 1411 Р 77; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
142; 1447 АкЮЗР І, 61; 1467 ВО II, 297; 1483 ВОРСР 
178; 1499 ВО II, 156 і т. іи.); ор. одн. диємь 2 (1448 Созі. 

II, 734; 1498 АЛРГ 82—83); дн(м)ь 1 (1409 Р 75); місц. одн. 

по дни, дии (1387 СП; XV ст. ВС 31; 1487 АМЛ)\ наз. мн. 
дии (1496 АЛРГ 71); род. мн. днєи 1 (XV ст. ВС 31); днехь 

1 (1493 ПОСВВ 152); знах. мн. дни, дни (1421 Созі. І, 142; 
1435 Р 134; п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1448 Созі. II, 741; 1452 
Созі. II, 759; 1455 Созі. II, 771; АНе. Оос.; 1458 ВО II, 
262; XV ст. ВС 21; 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп. 
і т. іи.); місц. мн. оу днєх, днехь, днє(х) 11 (1415 Созі. 
I, 116; 1447—1492 ЛКБВ; 1449 Созі. II, 386; 1455 Созі. 
II, 562; 1460 ВО І, 41; ВО П, 270; Ї462 ВО ї, 67; 1472 ВО 
І, 178; 1474 РГС): днох2 (1448 Созі. II, 362; 1459 ВО І, 32). 
Див. ще *ВЄЛИЮЬ ДЄНЬ, *ДНИНА. 
! ДЄНЬС див. ДНЄСЬ. 
*ДЄОКЇАЦИ див. *ДЄОКЯЦЇИ. 
*ДЄОКЯЦИ див. *ДЄОКЯЦЇИ. 
* ДЄОКЯЦЇИ мн. (8) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Иио мьі видавши их доброую волоу (!)... а ми та- 
коже єсми дали и потвердили... тоє... село... и єдноу по- 
льиоу... що єст оу дубровь от Дєокяцїи (Сучава, 1463 ВО 
І, 74); мьі Стєфан воєвода... (знаменито чиним) (...) дочка 
Лацка Лагєт(иша)... продала двь части от село от ДєокЬци 
на Сохоулоуи (Васлуй, 1496 ВО II, 92). 
ФОРМИ: род. от Дєокяцїи 2 (1463 ВО І, 74); Дєокяци 

І (1463 ВО І, 73); ДєокїАци 1 (1468 ВО І, 130); ДєокЬци 
4 (1495 ВО II, 87; 1496 ВО II, 92). 

* ДЄОКЯЦИ див. *ДЄОКЯЦЇИ. 
ДЄРЄВО с. (16) дерево (3): а хто кому дьрєво зроубить 

со пчєлами имьєть заплатити гривьноу чїи пчольї а соудови 
дроугою гривноу (XV ст. ВС 37); 

дерево овощь имаючи(І) фруктове дерево: 
оуставлАємь и(ж) за ка(ж)ноє дерево овощь имаючи, а 

боудє(т) ли изроубано алю (!) скажено в і гро(ш)и заплати(т) 

шкодоу а виньї єі (XV ст. ВС 32); бортноє дерево 
(2), дерево бортноє (2) див. *БОРТНЬІИ; 

(зб.) дерево, будівельний ліс (5): одно ж позволяю зятю 
моєму... на селидбу з ведомомь моим у дуброве моей Хрен- 
ницкой дерева утяти и травьі укосити (Хрінники, 1472 
іАрхЮЗР 8/1II, 3); И мьі пьітали пани Михайловоє, по 
чомоу бьі он а оу поущоу... оуєждчала ...дерево возила 
на оселене? (Лукониця, 1478 А5 III, 17); 

<>б о ж и є д є р є в о (2) див. БОЖІЙ; де лати де¬ 
рево (1) див. ДЄЛАТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. дерево (1459 АрхЮЗР 8/IV, 18; 1478 

АЗ III, 17); род. одн. дерева (1472 АрхЮЗР 8/1II, 3); 
знах. одн. дерево 8 (1434 Р 130; 1472 АрхЮЗР 8/111, 3; 
XV ст. ВС 32; СЯ 9 зв.; 1478 АЗ III, 17); д-Ьрєво 1 (XV ст. 
ВС 37); ор. одн. дЬревом (1492 АЗ III, 23); місц. одн. на 
дєрев-Ь 1 (XV ст. ВС 37 зв.); над-Ьрєв-Ь 1 (XV ст. ВС 37). 
Див. ще *ДРг£ВО. 
*Д6РЄВЬЄ с. зб. (1) О бортноє д є р є в ь є див. 

*БОРТНЬІИ. 
ФОРМИ: ор. одн. дєрєвьє(м) (1433 Р 127). 
Див. ще *ДРч» Вм. 
*ДЄР8ВАН06с. (1) (назва села у Волинській землі) Де¬ 

рев'яне: мьі великий кнАзь Алєксандро... чинимь знамени¬ 
то... ижет... дали єсмо ємоу... село Альїшовь... а к томоу 
ДєрєвАное на Роудцє (Луцьк, 1446 АЗ III, 5). 
ФОРМИ: знах. одн. ДєрєвАное (1446 АЗ III, 5). 
ДЄРЄНЄВЬ ч. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє пріидє 
прАд нами...НастА... и продала...село... наимьХирова, ме¬ 
жи Дєрєнєвь и мєжиГрищан (Сучава, 1495 ВО II, 81—82). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. Дєрєнєвь (1495 ВІЗ II, 82). 
*Д6РЄНИКИ мн. (2) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): а за проуто(м) на дєрєнико(х) да єсть мьсть 
(зіс.— Прим, вид.) гдє танко селить (зіс.— Прим, вид.) 
(Сучава, 1429 Созі. І, 269); тЬм (з-іс.— Прим, вид.) мьі ви¬ 
давши єго правои (!)... слоужбоу до на(с)... дали и потвєр- 
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дили єсми'ємоу... мБсто о(т) пасикоу, оу поустини, на ша- 
ковци, на имь оу конєць дєрєно(к), гдє оуладає(т) гроуєць 
на шаковци (Сучава, 1451 Сові. II, 403). 
ФОРМИ: род. дерєно(к) (1451 Созі. II, 403); місц. на 

дєрєнико(х) (1429 Созі. І, 269). 
ДЄРЄНОВЄЦЬ ч. (1) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): тьми мьі видавше єго правую и вьрную служ- 
боу до на(с)... дали єсмьі єму... два (!) поустьіни єдна дєрє- 
новєць и на чєрлєнои противь вєликои могьіли (Сучава, 
1425 Созі. І, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. дєрєновєць (1425 Созі. І, 173). 
*ДЄРЄЧИНЬ 1 прикм. (1) 0_ д є р є ч и н ь г а и о к ь 

(1) (назва місцевості у Львівській землі): А се А король ка¬ 
зимире... даль єсмь и землю рольную и сь сьножатьми... по 
долбшьнии коньць дєрєчину гайку (Казимир, п. 1349 РЗ). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. дєрєчину (п. 1349 Р 3). 
*ДЄРЄЧИНЬ2 ч. (]) (назва містечка у Троцькому воє¬ 

водстві): Вєдаем гораздо в границах и в соусєцствє по 
рєкоу зєлвоу к Дєрєчииоу в низь и в верх и тоє поле Ма- 
лєєвскоє розьроблєио (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: дав. одн. Дєрєчиноу (1478 АЗ III, 17). 
*ДЄРЖАВА ж. (13) Ї. (адміністративна одиниця) округ 

(8): тВмь мьі видавши єго правою слоужбоу до на(с.)... 
дали єсми ємоу оу иашєи зємли оу молдавскои села на 
йме собранєць оу цЬциньскои держави, и васковцїи (Хо¬ 
тин, 1435 Е)1Р«А» 465); мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чинимь... ожє... Богдан столиик.. . продал... єдно село 
на имА ПодолЬиїи оу дрьжави ньмєцкои (Сучава, 1479 
ВИ І, 221). 

2. влада, панування (2): истало сА подь державою вели¬ 
кого кролА краковьского казимира (Львів, 1370 Р 18); 

Пса(н) и да(н) при дєржавє г(с)дрА великого кнзА витовта 
(Київ, 1427 Р 108). 

3. (самостійна держава зі своїм урядом) держава (2): 
тогда аксакь пришоль таке тайно на нась ажє не бьіло 
намь никаков ввсти а ни слова алижь о(у)зрвли єсмо єго 
оу нашои держави (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 

4. виконування обов’язків старости, намісника, дер¬ 
жавця (1): ИсталосА при держави пана отьі старостві русков 
зле (!) (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: род. одн. державні (1392—1393 РФВ 170); 

знах. одн. дєржавоу (1435 Созі. II, 682); ор. одн. державою 
(1370 Р 18); місц. одн. оу (при) державі 3 (1370 Р 18; 1392— 
1393 РФВ 170; 1441 О В Ас 40); дєржавє, державе 2 (1427 
Р 108; XV ст. ВС 13); держави 1 (1435 £/Р«А» 465); дрьжа¬ 
ви, дрьжави 2 (1476 ВИ І, 215; 1479 ВИ І, 221); держави 
1 (1476 ВИ І, 217). 
ДЄРЖАВЦА, ДЕРЖАВЦЯ ч. (5) (у польському королів¬ 

стві помічник старости, що завідував королівськими маєт¬ 
ками; у литовсько-руській державі намісник, що управляв 

волостю) державець: то єсть црквная зємлА стго спса по 
лисичии бро(д) и за кнАзА льва и за кнАзАюрьяиза иньі(х) 
многьіхь державець (Погоничі, 1422 Р 97); Мьі, Свьідрьі- 
гайло, Великій Князь, чиньїмо знаменито... ижь... Карпь 
(Івановичь Микулинский... покладаль перед нами льість 
оте князя Василія Сангушковича, державцьі нашого брас- 
лавского (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); мьі Стефань воє¬ 
вод)... чинимь знаменито... ажє... єсмо оумолвилч и с 
прє(д) реченими пани и с коруни по(л)скоА... на йме... 
паньзаклика тарло, староста и дєржавца стрьшскьі и краи- 
чьікоролєвства по(л)ского (Серет, 1445 Созі. її, 728—729); 
Я, Андрей Александровичь, намБстникь лидскій, дер¬ 
жавна Кіевскій на тот чась што гдрь нашь король его 
млсть даль игумену... мнстря. Пустьінского две нивки 
городское земли (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158). 
ФОРМИ; наз. одн. дєржавца, державця 2 (1445 Созі. 

її, 729; 1491 АрхЮЗР 8/ГУ, 158); державця 1 (1430 ГВКЛ 
7); род. одн. державци (1430 ГВКЛ 7); род. мн. державець 
(1422 Р 97). 

*ДЄРЖАНЄ див. ДЄРЖАНЇЄ. 
ДЄРЖАНЇЄ с. (15) 1. володіння (2): землю Дєрьжати 

маєть... зо всемь тьімь какь Про(д)ковє Єго ДрьжаньА 
и оуживаиА свои мели (Прилуки, 1459 Р 171 —172); мьі 
сказоуємь то оупокоєноє дєржаиїє ємоу што юрєи держа(л) 
трї лєта и три м(с)ци ижє не оупомїна(л) ємоу фра(н)ци(к) 
то на вєкьі вечиьш держіть (XV ст. ВС 22); 

(дія) володіння на правах власності (2): заплативь имь 
тьш пенА(з) пА(т) соть гривень полки(х) (!) єго жь места 
тьічина и тьіхь сель и всєи волости залеское дєржАниє 

вечноє... г(с)дрю коро(л) влодиславу пол(с)кому... при¬ 
судили єсмьі... тьімь наши(м) листо(м) (Медика, 1404 Р 
70); которьіе городьі, волости, места и села посести дати... 
королеви... оу дєрьжанїє и триманїє иа веки вечьньїя слоу- 
боуємьі (Львів, 1436 Созі. II, 706—707). 

2. тимчасове управління (завідування володіннями ко¬ 
роля або великого князя з правом користуватися певними 
доходами) (8): пак ли коро(л) єго млсть не оусьхочєть мА 
оставить при держАнию тьі(х) городовь и волости... до 
моєго живота, тогдьі А хочю тое присАги моєе пороже(н) 
бьіть (Кременець, 1434 Р 130—131); И потвержаемь тьіе 
люди... ему... со всимь зь тьімь, што здавна кь тьімь лю- 
демь прислухало и какь они сами своихь земль и входове 
вь держани бьіли (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58); 

землеволодіння, віддане в тимчасове завідування (2): 
а по моємь животе имають верне спустити тьш городьі и 
таА держАньА королю ло(л)скому и корунє польскои (Чер- 
няхів, 1435 Р 133). 

3. дотримання (1): мьі... вьізнавамьі... бьіти повинии и 
обвєзаноу коу дєржаню зоуполна чести и верьі нашєи 
(Сучава, 1462 БО II, 284). 
ФОРМИ: наз. одн. дєржанїє (XV ст. ВС 22); дав. одн. 

дєржаню (1462 ВВ II, 284); знах. одн. дєржАниє, дєрьжа¬ 
нїє (1404 Р 70; 1434 РІЗО, 131; 1436 Созі. 11,707); місц. одн. 
оу (вь, при) дєржАнию 2 (1434 Р 130); держаньи 1 (1493 
АЛРГ 56); дєржанью, дєржАнью2 (1435 Р 133); вь держа¬ 
ни 2 (1498 АЛМ 169; 1500 АЛМ вип. 2, 58); знах. мн. дер¬ 
ле А ньА 1 (1435 Р 133); дрьлеаньА 1 (1459 Р 172). 
Пор. ДЄРЖАТИ. 
*ДЄРЖАНЬЄ див. ДЄРЖАНЇЄ. 
ДЄРЖАТИ, ДЄРЖАТЬ, ДЄРЖАТИ, ДЄРЖАТИ, ДЄРЬ¬ 
ЖАТИ, ДЄРЬЖАТИ, ДРЬЖАТИ, ДРЬЖАТИ, ДРЬЖАТЇ 
дієсл. недок. (352) 1. а) (кого, що) володіти иа правах влас¬ 
ності (чим), мати у власності (що) (165): Тьіе вси села, 
оть нась ку церкви Божой прьідаиьіе, маеть держати гос¬ 
подинь богомолець нашь Климентьш, владика Луцкий 

и Острозский (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); а тако влдка 
продаль єсть яко самь дєржаль... со всеми оужитки (Пе¬ 
ремишль, 1391 Р 45); и заехали имь зємлА не и старцєвє 
по ихь правому (!) поколА держали ихь предкове (Зуде- 
чів, 1411 Р 79); а имеєть лєнько заруби(ч) тьіє села дер¬ 
жати вечно нєпорушо (!) (Житомир, 1433 Р 126—127); 
А єщчє єсми дали Ливовчаном абьі держали собьі один дом 
торговскьім обьічаємь оу Соучаве (Сучава, 1460 ВЕ> II, 
276); и мьі тьш земли Петку а Петру присудили: нехай они 
тьш земли держать, а иамь сь того службу служать и дякла 
дають по давному (Вільна, 1495 РИБ 602); И потвержаемь 
тне люди... ему самому, и его жоне... со всимь зь тьімь, 
што здавна кь тьімь людемь прислухало... и какь єсмо са- 
мимь на себе держали (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58—59); 
аеггаїу росі б о Ь о } и (що) (і) володіти (чим): 

Бшсіосгпо ЬисІеіН казгсіоти... оге ргізгосізгу тиго^е (!) 
зразсгепіе гаїо^аіі па Рапа Мігозіа^а згсгоЬу оп кигокж- 
Б2С2І2пи сіег-хаї росі зоЬоуи (Галич, 1413 ОБ 48); 

б) тимчасово управляти (чим), бути намісником-держав¬ 
цем (чого) (16); а крємАиєць держати юрью наримоньто- 
вичю о(т) кнАзий литовьскьіхь и о(т) королА (б. м. н., 
1352 Р 6); иикто по иаше(м) животь. кто боудє(т) господарь 
оу нашєи земли или боу(д) кто боудє(т) тогдїи (!) нємєць 
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держати, да не имаю(т) отннти тьі(х) вьі(ш)писацньі(х) 
татарє о(т) нашєго монастирю (Нямц, 1453 Сові. II, 466); 
В городе о у Вєници поушка з двє пищали а ко(р)чомь пАт- 
на(д)цать на мєстє дають намєстникоу с ко(р)чмьі по пАти- 
на(д)цать грошє(и) хто горо(д) дє(р)жить (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 91 зв.); Старосте Луцькому... н иньїмь, хто потомь 
будеть огь нась Лучоскь и маршальство Вольїньское земли 
и Володимирь дерьжать (Судомир, 1488 РИБ 424); Намест- 
нику вруцькому князю Григорю Глиньскому и иньїмь на- 
местникомь нашими, хто потомь будеть оть нас Вручей 
держати (Мереч, 1496 АЛРГ 71); мар шальку нашому, на- 
местнику Смоленьскому, пану Миколаю Ивановичу Или- 
нича и иньїмь наместьникомь нашимь, хто потомь будеть 
оть нась Смоленьскь держати (Вільна, 1499 РИБ 776). 

2. (виконувати що) додержувати(ся), дотримувати(ся) 
(чого) (61): мьі ислюбоуємь тоть мирь держати вНлми твер¬ 
до безо всАкон хитростн (б. м. н., 1352 Я 5); а на то оусє 
и слюбуємь... тоиь (!) запись твердо дєржАти (Сучава, 1393 
Сові. II, 607); а держали єсмьі имь иаши листьі и николи 
есмо ихь не о(т)ступали (Ланчиця, 1433 Р 124); ато докон- 
чанїє держати намь и пополнити, на обн сторони, вНчно 
и нєпороушєно (Ясси, 1445 Сові. II, 726); и тн(ж) имає(м) 
с вашєи мл(с)ти и наши панове такую справє(д)ливо(ст) 
дрьжати мє(ж) нами и землями, яко бьіхо(м) могли злодїєвь 
имєновани(х)... вишалн на обн сторони (Сучава, 1457 Сові. 
II, 810); а мовили перед нами и рукоу дали собн с того ие 
виступити, твєрьдо держати (Луцьк, 1463 Л5 І, 56); а о 
дочєрь єго твои панове изь єго боярьі оуговорьіли, какь 
его дочєрьі бьіти и грєчєский законь дєрьжати (б. м. н., 
1499 Вй II, 448); 

(в якомусь стані) утримувати (1): а покоул оусхочєт 
кн<А>зь Сємєнь той гребли держати високо, тоє єсть 
оу єго воли (б. м. и., 1475 А5 І, 71). 

3. (з метою торгівлі) (що) держати (12): а єщє єсмьі 
имь дали волю што бьі собн дєржАли, у сочавн, одинь домь, 
а у томь дому корчьму не держати, ни пива варити, ии 
меду, ии мєснїи ни Ьткьі держати, ни клнба (!) продавати 
(Сучава, 1408 Сові. II, 633); и тежь дозволили есьмо ему 
вь томь двори его корчму вольную, пиво и медь держати 
(Люблін, 1410 АкВАК XI, 5); А єщє єсми дали ливовчаном 
абьі держали собьі один дом торговскьім обьічаемь оу Соу- 
чави, але оу том домоу абьі корчмоу не держали, ани яткьі, 
ани бровара (Сучава, 1460 ВИ II, 276); а и самь бьі еси 
имь ни вь чомь кривьдьі не чинили и корьчмьі бьі еси своей 
не держали вь месте (Судомир, 1488 РИБ 222). 

4. (орендувати) (що) держати (34): Гаврила дє(р)жить 
цє(р)ковноую зє... (пошкодж.— Прим, ред.) а дани даєть 
цє(р)кви осмь ведє(р) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 94); а дер¬ 
жати имь тоє мито о(т) сихь свАтокь што при(и)доуть на 
три годьі дотогожь рокоу до свАтокь (Краків, 1487 АМЛ)\ 
Продали есмо мито берестейское, и дорогицкое, и белское... 
Гендрьіху Карловичу на три годи... а держати ему тьш 
мита три годи до того ж року до Матки Божеє днА первое 
за неделю (Вільна, 1498 АЛРГ 82—83). _ _ 

5. (що) мати в заставі, держати (10): а до спсова днє 
аже не викупить єго на тоть роки имнєть держати то село 
опАть (!) до другого року (Львів, 1386 Р 31); имають они 
тако долго дєржа(т) нашь горо(д) снАтїнь н коломьію и 
покутьскую землю со вснмь доходо(м)... доколА мьі а любо 
днти наши заплатимьі имь тьіхь одину тьісАчю рублєвь 
фрАзьского сєрєбра (б. м. н., 1411 Р 77); Колі хто держіть 
оу заклади деди(ч)ство сказоуємь мьі (ж) то(т) которьш то 
застави(л) а не бЖдє(т) ли того тогдьі єго бли(ж)иїи... имаєть 
освє(т)чєиїє оучини(т) ижє то дєди(ч)ство оу такьі(х) пє- 
нєзА(х) заложєио (XV ст. ВС 20 з в.); а пакли би не хотнла 
ей Петрашовая того вина ей платити, тогди маєть тая Тан¬ 
ка тую дел(ь)ницу первого мужа своего вь томь впне своемь 
держати до тьіхь часовь, поки ей она тьіе п<е>н(е>зи за¬ 
платить (Троки, 1494 РИБ 561). 

6. (що) (здійснювати верховну владу) володіти (чим). 

панувати (над чим) (6): королеви держати лвовьскую зем¬ 
лю нсполна а намь держати володимНрьскую, луцкую бєл- 
зьскую холмьскую берестин скую исполна жь (б. м. к., 
1352 Я 6); а тьіхь вснхь записовь потвєржаємь симь на¬ 
шимь листо(м) ижь имнєть... стєфань воєвода... свою зем¬ 
лю волоскую всю держати во вснхь своихь границахь 
тако яко єго предкове держали (Ланчиця, 1433 Я 124); 
а они ти(ж) бьі имНли зась остєрєгати панове наши и опа- 
совати, ка(к) сами себе, абьіхо(м)... могли... дву зє(м) дер¬ 
жати с обу(х) стро(и) за єдно в мирь, в ла(с)ци и справє(д)- 
ли(во)сти (Сучава, 1457 Сові. II, 810). 

7. (кого) (надавати кому притулок) держати (14): N8- 
тізіпікоше і зіагсо^е ІусЬ ^оіозіеу паз, гапіигзіа пер* 
гуіаіеіі пазгиіи (в ориг. пазгіи.— Прим, вид.) гетііи 
ізкагаїі а іезгсге Ьозіі, згіо ісЬ сіеггут ц гешіі... \у$е іезшо 
па пісй чсусіаіі (Липиишки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 141); 
а намь такожь нєпрїАтєлА кнАзА, великого казимира, оу 
иашєи земли, против<ь него) н(є дер>жати (Ясси, 1445 
Сові. II, 726); н ваша милость би есте тьіхь людей оу вась 
не дерьжали, але до его земли отослали (б. м. н., 1499 
Вй II, 449). 

8. (що) мати напоготові (1): вєздє по всимь городо(м) 
и по местомь кличу(т) и(ж) бьі добриє юнаки и люди вси 
которнє доужи на кони всєсти кони би добриє и зброй 
дє(р)жа(ли) (б. м. н., 1496 ПДВКА 61). 

9. (кого) (для виконання певних обов'язків) держати, 
мати (4): а записала есми по души его князя небощика... 
кь манастиру Светого Спаса... вь Кобрьіню село Корчичи, 
и зе всеми доходи, и зь даиью и зь полюдьемь и зь 
грошми, и зо всимн тими доходи, што коли предкомь на¬ 
шимь тие Корчичане давали и намь самимь... ижь би 
себв держаль пола,ижь би кождого дня не вмешкала Божая 
служба (Кобринь,1401 АкВАК III, 2); ера(н)ци(к) а еа(л)- 
ко индри(х) три братєнїкьі держали одно(г) млинар А (XV ст. 
ВС 23); а хто нємєцкую чєлА(д) дєржа бьі одно(г) затаиль 
довНдавсА: тьі(х) будє(м) казни(т) великими казньми 
(Перемишль 1447—1492 ЛКНКВ). 

10. (кого) (не відпускати) держати, затримувати (1): 
И о сєм даю вам вєданїє, аже... пал єсмь вь рьцА госпо- 
диноу Басарабє воеводє, та мє дрьжит оковаи, как ми 
богь порьчил (Торговище, 1481 Вй II, 358). 

11. (займати якесь місце) простягатися (2): ми Стєфань 
воєвода... чини(м) знаменито... ожє... дали и потвердили 
есми монастирю нашємоу о(т) ннмца... киприАнова паси- 
ка... и сь оусими полинами... и коуда полнна дєржи(т) 
вьі(ш) (!) монастнрн за прнко(п) на двль и о(т)толв по- 
пєре(к) на тєрнавкоу доколи полнна дєржи(т) и вода тєрнав- 
ка (Сучава, 1470 ШЯ«А» 522). 

12. (кого) (перебувати в якомусь стосунку до кого) ма¬ 
ти (1); ОуставлАємь право коли(ж) некоторьі(и) сьі(н) дер¬ 

жіть оца здорового и мтрь здоровоу наиграєть на себь 

нєкотороую собїноу пенєзєи а оць и ма(т)ка не пов'іннї 
за нє(г) платить тьі(х) пенєзєи (XV ст. ВС 27 --27 з в.). 

13. (кого) одержувати за призначенням (1): и инь соу- 
дєць да не имають развн да дрьжать о(т) нашєго двора о(т) 
Ась (Сучава, 1434 Сові. І, 398). 

14. (кого) допомагати (кому), підтримувати (кого) (4): 
а воєводу имню дер ж А (т) и ему ради(т) ажбьі никоторьшь 
вєрємєиє(м) не бьіль противу кролєви (ІДекерів, 1402 Сові. 
II, 623); А сет мьі... вьізнавами и явно чиним... аже мьі елю- 
буємь и записоуваєм сА... королеви полекомоу... и имаємь 
держати нашєго милого господарА Стефана воєводоу на 
то, абьі вир єн и похилєн коу королеви єго милости (Сучава, 
1462 Вй II, 288—289); А пан наш корол... имаєт нас мк- 
ловати и оуч(и>ти, держати оу каждьіхь ласкавих и вєр- 
ньіх и оучливьіх оучинкохь и члонкохь, яко держали и ми- 
ловали пєрєже нас бьівшєго дида нашєго (Сучава, 1468 
ВИ II, 302); 
оу ласци держати (5) див. * ЛАСКА 1; о у ми- 



ДЄРЖАТИ — 297 — ДОРЛОУИ 

л о с т и (держати) (1) див. МИЛОСТЬ 1; о у ч т и 
держати (4) (держати) оу чти (!) див. ЧЄСТЬ 3; 
Одержати о у прави (кого) (1) поводитися 

з ким згідно з законом: але хочє(м) ва(с) держати оу той 
прави и закона (кіс.— Прим. вид.), како ли есте имали при 

стопочившаго родитєль нашєго (Баків, 1447 Сові. II, 732); 
сіеггаіі ргу сі и а 2 у (1) мати що для себе: вгїо іезшо 
сіегіаіі ргу сіизгу (в ориг. разом: ргусіикгу.— Прим, вид.) 
\убє іезшо па пісЬ ллгусіаіі (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
141); дєрьжати с о р о м ь (1) соромитися, мати сором: 
нєкоторьі(и) из наши(х) пано(в) коли(ж) то на ва(л)цє є(ст) 
имь мєсцо дано боуде(т) а онї того мєсца не смотрАть не 
дєрьжа соромоу а ині>дє(с) становА(т) (XV ст. ВС 10 зв.); 
держати т а д ьі и к и (2) провадити переговори: твій 
то исьтьш листьі мистровьі... мьли в собь таковую рЬчь... 
ажь бьіхо(м) которьш с тьі(м) то мистро(м) хотьли держати 
тадьінки о єднаньє покоя (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ)\ держати оу твєрдои и оу вьр- 
нои р о у це (кого) (1) цілковито підпорядковувати собі 
кого: и пак тотьі истиньї Седи-Ахматови сьіновє... а мьі 
имаємо их.., держати оу твєрдои и оу вьрнои роуцв (Су* 
чава, 1462 ВО II, 292); твердо и остаточно 
держати (1) див. ТВЄРДО Б 
ФОРМИ: інф. держати, держати, (дєр)жати, де(р)жати, 

дєрьжати, дерьжати 88 (1322 АрхЮЗР 1 /IV, 3; 1368 Р 
15; 1396 А8 І, 20; 1403 ДГМ; 1410 АкВАК XI, 5; 1421 
Сові. І, 142; 1433 Р 121; 1487 АМЛ; 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 

158; 1499 ВФ і т. ін.)ї держать, сіеггаі, дєржа (т) 9 (1388 Р 
43; 1411 Р 77; 1433 ЗНТШ БХХУІ, 139, 141, 142; XV ст. 
ВС 10; ся 41 зв.); держати 6 (1388 Р 37; 1393 Сові. II, 
607; 1408 Сові. II, 633; 1411 Сові. II, 638; 1439 Сові. II, 
713); дрьжати, дрьжати, дрьжатї 5 (1432 Сові. І, 343; 
1457 Сові. II, 810; XV ст. ВС 37; 1499 ВО II, 425, 426); 
дєржА(т) 2 (1402 Сові. II, 623; 1404 Р 70); держати 1 (1408 
Сові. II, 633); теп. 1 ос. одн. держю (1401 Р 64); 2 ос. одн. 
дрьжишь (XV ст. ВС 35); 3 ос. одн. держіть, держить, 
де(р)жить 35 (п. 1349 Р 4; 1400 Сові. І, 37; 1429 Р і 12; 
бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28; ВС 5 зв., 
8 зв., 12, 27; 1489 РИБ 438 і т. ін.); держіть 1 (XV ст. СЯ 
41 зв.); дрьжить 1 (1400 Сові. І, 37); держить, дєржит, сіег- 
гуі 6 (1463 АЗ І, 55; 1478 АрхЮЗР 4/1, 8; АрхЮЗР 8/ГУ, 
281: д-Ьожи(т) 1 (XV ст. ВС 34 зв.); доьжит 1 (1481 ВО 
11 ,"358); дєржи(т) 2 (XV ст. ВС 34 'зв.;' 1470 ОІД«А» 522); 
держи, (дєр)жи 2 (XV ст. АрхЮЗР 8/\\, 27; ВС 6 зв.); 

1 ос. ми. сіеггут (1433 ЗНТШ БХXVI, 141); 3 ос. ми. дер¬ 
жать, дєрьжать, дє(р)жать 8 (бл. 1471 ЛКЗ 92, 93, 93 зв.; 
XV ст. ВС 12, 20 зв.; СЯ 9 зв., 41 зв.; 1499 ВИ II, 448); дер¬ 

жать, аег2ат 2 (1478 АрхЮЗР 4 /І, 8; 1498 Г5д00);дєржа(т) 
1 (XV сі. ВС 26); перф. 1 ос. одн. ч. єсми... дєржал 5(п. 1450 
ПИ № 9; 1466 АЗ І, 62; 1475 АЗ І, 72; 1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 
154; 1490 Аь; І, 92); єсми... дрьжа(л) 1 (1467 СІ] № 13); єс- 
мм... дєржА (л) 1 (1443—1446 Р 147); дєржаль, дєржал 4 
(1474 А5 1, 69; 1488 АЗ І, 88; 1490 Пам.\ 1492 АЗ III, 23); 
дєржАль І (1400 Р 61); 1 ос. одн. ж. єсми... держала (1490 
ЗХП 135); «5 ос. одн. ч. дєржаль, дєржал, дєржа(л) (1390 
Р 175; 1396 .45 І, 20; 1437 АЗ І, 34; 1445 ЗНТШ СХХ, 19; 
1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 60; 1463—1478 РЕА І, 36; 1471 
АрхЮЗР 8/ІІІ, 627; 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 10; 1493 
АЛРГ 55; 1499 АЗ І, 117 і т. їй.); З ос. одн. ж. держала 
2 (1494 РИБ 560; 1498 АЛМ 169); дрьжала 1 (1472 ВО 

І, 172); 1 ос. мн. есмо... держали, іезшо сіеггаП 4 (1433 
ЗНТШ [-XXVI, 141; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627; 1475 АЗ 
І, 69; 1500 АЛМ вип. 2, 59); держали єсмн 1 (1433 Р 124); 
3 ос. мн. держали, дєрьжали, дєржал) 21 (1411 Р 79; 1433 
Р 124; 1434 Сові. II, 664; 1445 АкЮЗР І, 17; 1468 ВО II, 
302; 1484 ЯМ; 1496 АЛМ 128; 1497 АЛРГ 79; 1499 АЗ 
І, 118 і т. іи.); дрьжали, дьржали 2 (1409 Р 74; 1415 Сові. 
І. П6); майб. 2 ос. одн. боудєшь дєрьжати (1492—1493 

ПВФЧ); 3 ос. одн. имєть... держати 1 (1398 ДГПМ)\ 
имє(т) дрьжати 1 (1432 Сові. І, 343); имєть... дєржа(т) 
I (1427 Р 108); има... дєржА(т) 1 (1404 Р 70); будеть (боу- 
дє(т))... держати 5 (1452 ОІД«А» 500; 1453 Сові. II, 466; 
1454 Сові. II, 501; XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28; 1496 АЛРГ 
69); будеть... держати 5 (1495 РИБ 601; 1496 АЛРГ 71; 
1499 АСД VI, 3; XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28; РИБ 776); 
боуде(т)... дєржа(т) 1 (1447—1492 ЛКНКВ)\ будеть... дерь- 
жать 1 (1488 РИБ 424); держати будеть 1 (1498 АЛМ 169); 
!дє(р)жати 1 (1497 ПМХ)\ І ос. мн. боудємо дєрьжати 1 
(1496 ВО II, 405); будє(м)... держати 2 (1448 Сові. II, 
305, 734); боудємь дєржа(т) 1 (1388 Р 41); хочємь... дєр- 
жа(т) 1 (1388 Р 43); хочоум... держати 2 (1457 ВО її, 257; 
1460 ВО її, 270); хочем... держати 5 (1447 Сові. II, 732; 
1448 Сові. II, 738; 1468 ВО II, 306; 1470 ВО II, 309); хо¬ 
чемо... дєрьжати 1 (1496 ВО II, 402); 3 ос. мн., будуть... 
держати 2 (1398 ДГПМ\ 1451 АкЮЗР II, 106); майб. 
II 3 ос. одн. ч. боудєть... дєржаль (XV ст. ВС 16); 
баж.-ум. сп. 2 ос. одн. ч, бм еси... дєржаль (1488 РИП 
222); «5 ос. одн. абьі... дєржаль 1 (1433 Сові. II, 651); 
нжь бм... дєржаль 1 (1401 АкВАК III, 2); зхсгоЬу... йег- 
хаі 1 (1413 ОБ 48); беггаїЬу 1 (1388 2РЕ 107); 1 ос. мн. абьі 
есмо держали 1 (1448 Сові. II, 733); абьіхмо... дєрьжали 
1 (1496 ВО II, 405); 2 ос. мн. бм есте... дєрьжали (1499^ 
ВО II, 449); 3 ос. мн. абм ..держали 6 (1456 Сові. II, 791; 
1457 Сові. II, 810; 1460 ВО II, 276; 1462 ВО II, 290); што- 
бн... держали 1 (1408 Сові. II, 633); бм... дє(р)жа(ли) 1 
(1496ПДВКА 61); нак. сп. 2 ос. обн. дєрьжн (1496 ВО II,. 
402); «5 ос. одн. нехай... держить 2 (1487 РИБ 435); нехай... 
дє(р)жн(т) 2 (1495 ВСоб.)\ да дєржи(т) 1 (1460 Сові. 3. 
34); да дрьжит 1 (1499 ВО II, 156); 3 ос. мн. нехай... дер¬ 
жать 2 (1495 ВМЗД; РИБ 602); нехай... держать І (1498 
ГВКЛ 22); да дєржа(т) 1 (1435 Сові. ІГ, 695); да дрьжагь- 
1 (1434 Сові. І, 398); дієприсл. одноч. дрьжачи 4 (1467 СП 
№ 13; 1490 Пам.)\ дєржа, дєрьжа 2 (1447—1492 ЛКПКВ; 
XV ст. ВС 10 зв.); дієприсл. перед державши (1491 АЗ 
I, 97); перф. пас. З ос. одн. ч. бнль д-Ьржань (XV ст. СЯ 
41 зв.); предик. пас. дієприкм. держано 2 (1499 АЗ І. 118); 
держано 1 (XV ст. ВС 41 зв.). 
Див. ще ВЬІДЕРЖАТИ, ДЄРЖАТИ СА 1, *ДЄРЬЖЬІ- 

ВАТИ, ЗАДЄРЖАТИ, ЗДЄРЖАТИ. 
ДЄРЖАТИ СА дієсл. недок. (3) 1. (кого) (давати при¬ 

тулок кому) держати (1): а иєпріАтєлА нашєго, оу кнАзА- 
великого земли, против нас иє держати сА, а намь такожь 
нєпріАтєлА кнАзА, великого казимира, оу нашєи земли, 
против(ь нєго) н<є дєр)жати (Ясси, 1445 Сові. II, 726). 

2. (кого) визнавати владу чию над собою (1): а мьі не 
имаим ии жадного держати сА... господар А, мимо волю- 
того пана нашєго милостивого королА (Сучава, 1462 ВО 
II, 289). 

3. поводитися (1): и имаемь ємоу на то оуставио радї- 
ти... абьі тьім обьічаємь бьіл и дєржал сА яко и передкове 
єго (Сучава, 1462 ВО II, 289). 
ФОРМИ: інф. держати сА (1445 Сові. II, 726; 1462 ВО 

II, 289); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. абьі... дєржал сА (1462' 
В£> II, 289). 
Див. ще ДЄРЖАТИ. 
ДЄРЖАТЬ див. ДЄРЖАТИ. 
ДЄРЖАТИ див. ДЄРЖАТИ. 
*ДЄРЖАНИЄ див. ДЄРЖАНЇЄ. 
*ДЄРЖАНЬЄ див. ДЄРЖАНЇЄ. 
ДЄРЖАТИ див.я ДЄРЖАТИ. 
^ДЕРЗНУТИ дієсл. док. (1) наважитися, посміти: аще 

ли хто... сия предаиия отческая и повеления княжения 
нашєго переступить дерзиеть ... да казнится и оть Бога 
проклять будеть (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. дерзиеть (1322 АрхЮЗР 1/Р/, 3). 
*ДЄРЛОУИ ч. (3) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): а^хотарь... на рькоу на дерлоуи та доулоу (!) дєр- 
лоує(м) иа сга(в) монасти(р)скїи (Сучава, 1488 ДГСПМ)* 



*ДЕРМАНЬ — 298 — ДЕСАТИНА 

ФОРМИ: знах. одн. дєрлоун (1488 ДГСПМ)\ ор. одн. 
дєрлоує(м) (1488 ДГСПМ). 

*ДЕРМАНЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Дер- 
мань: даємо... село нашеБусчу... зь лесами, подь Дубно на 
две мили и ку Дерманю (Луцьк, 1322 АрхІОЗР 1 /VІт 2—3). 
ФОРМИ: дав. одн. Дерманю (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
*ДЄРТИ дієсл. недок. (1) О бгч ол ьі дерти див. 

* Б ЧОЛА2 2. 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. дєроут (1478 Л5 III, 17). 
Див. ще *ДРАТИ. 
ДбР'ЬЖАТИ див. ДЕРЖАТИ. 
*ДЄРЬЖЬ1ВАТИ дієсл. недок. (1) (кого, що) (здавна) 

володіти на правах власності (чим), маги у власності (що): 
и фє(д)ко мови(л)... штожь тьш люди зьдавна... звєрь со- 
чьівали иа тьі(х) пано(в) котории пєрє(д) тьімь тоть дворь 
любєчь дєрьжьівали (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. дєрьжьівали (1499 ВФ). 
Див. ще ДЕРЖАТИ 1. 
*ДЕРЬЖАНЇЕ див. ДЄРЖАНЇЄ. 
ДЄРЬЖАТИ див. ДЕРЖАТИ. 
*ДЕРЬЖАНЬЕ див. ДЕРЖАНЇЕ. 
*ДЕСЕТИНА див. ДЕСАТИНА. 
*ДЕСЕТНИК див. *ДЕСЯТНИК'Ь. 
ДЕСЕТЬ див. ДЕСЯТЬ. 
*ОЕ5ІАТЕКО числ. зб. (2) <0 й е 5 і а і е г о Ь о і і 

ргікагапі (1) декалог; дошки, скрижалі з десятьма 
заповідями божими: Тег ц5Іл\уі1ііе5шо, і і хасііп... піе ша]еі 
ргізіаііаіі па (Іезіаіегош Ьогї ргікагапі (Луцьк, 1388 ҐРЬ 
І05—106); оу дєс Аторо (1) удесятеро: а толко не 
приспєю на тоть днь ико ми платити оу дєсАторо толко 
солжу как жо на сен грамотє написано (б. м. н., 1387 СП 
№ 12). 
ФОРМИ: знах. дєсАторо (1387 СП № 12); місц. па де- 

«іаіегот (1388 2,РЬ 106). 
ДЕС'ЙТ'див. ДЕСЯТЬ. 
*ДЕС^ТИНА див. ДЕСАТИНА. 
*Д£С'£ ТНИК/Ь див. *ДЕСЯТНИКЬ. 
*ДЕСЯТИНА див. ДЕСАТИНА. 
^ДЕСЯТИННИКТ» ч. (1) збирач десятини: Также дали 

есьмо и со всимь и сь тьімь, и сь поемщиками, и сь осад¬ 
ками, и сь роспустьі, якожь то десятиннику Богдану и дв- 
темь его (Кобринь, 1465 АкВАК III, 4). 
ФОРМИ: дав. одн. десятиннику (1465 АкВАК IIІ, 4). 
Див. ще *Д£СЯТНИК'Ь. 
* ДЕСЯТИЙ КЬ ч. (6) 1. (у Молдавському князівстві): 

збирач десятини (5): и такожде... а ни ключници наши а 
ни дєсвтиици да не имаюгь примвсоу брати дєсвтиноу 
с(т) вина (Дольний Торг, 1443 Созі. II, 185); и що бьі не 
имали жа(д)иого дила до хотарв монасти(р)ского, или до 
пасики, или бу(д) к чємоу, що є(ст) монастирскоє, ни сами 
дєсВтници, а ни па(к) и(х) слуги... заноу(ж) тоту дєсвтину 

€сми обєшчвлї и дали стомоу манастирю (Сучава, 1463 
Сазі. 3. 45). 

2. архієпископський урядник (1): Тежь паномь владьіч- 
ньімь десятиикомь не надобв вь тьі люди уступатися вь 
моиастьірскіе (Мстиславль, бл. 1500 АСД II, № 4). 
ФОРМИ: наз. мн. дєс-Ьтници (1443 Сові. II, 185; 1463 

Созі. 3. 45); род. мн. дєсАтнн(к) 1 (1455 Созі. II, 531); 
десєтник 1 (1458 БО І, 8); дав. мн. десятиикомь (бл. 1500 
АСД II, № 4). 
Див. ще *ДЕСЯТИННИКЬ. 
ДЕСЯТЬІЙ числ. (15) десятий: пса(н)... октАбрА оу дє- 

сА(т)и Днь (Луцьк, 1388 Р 42); и я даль на прч(с)тую 
бо(г)мтрь дєсАтую бочку ис того Става (Луцьк, 1445 Р 
150); а огь поличьного трєтєго бьі не брали, и брали бьі 
дєсятоє (б. м. н., 1496 ВВ II, 405). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. десятий, дєсАтм(и) (1401 АкВАК 

III, 2; бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); род. одн. ч. десятого (XV ст. 
СГЧА); знах. одн. ч. дєсАти(и) 1 (XV ст. ВС 28 зв.); дєеА- 

(т)и 1 (1388 Р 42); наз. одн. с. дєсятоє (1490 ЗХП 136); 
знах. одн. с. дєсятоє, дєсАтое (1410 АкВАК XI, 5; 1496 
ВО II, 405; 2-а пол. XV ст. СО); знах. одн. ж. десятую, де- 
сАтую, дєсАтоую(1401 АкВАК III, 2; 1440 Р142; 1445Р150). 
ДЕСЯТЬ, ДЕСАТЬ, ДЄСАТ, ДЕСАТЬ, ДЕС^Т, ДЕСЕТЬ 

числ. (74) десять: Аще ли хто... сия предаиия отчес- 
кая и повеления кияжения иашего переступити дерз- 
нет-ь, десять тисечей рублей на изсв и на єпископа да 
казиится (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /IV, 3); имає(т) єго 
мл(с)ть на(с) обьіслати дєсАтми нєдилАми пєрє(д) тьі(м), 
абьіхо(м) знали и готови бьіли на то(т) дє(н) (Серет, 1453 
Созі. II, 765); а квитацеи дано имв десАть (б. м. н., 1497— 
1498 АЛРГ 80). 
ФОРМИ: цоз.дєсАт'ь, десАть 6 (1386—1418 Р 35; 1435 або 

1436 Созі. І, 494; бл. 1471 ЛКЗ 91 зв., 92, 92 зв.); дєсєть 
1 (бл. 1471 ЛКЗ 91); зам. род. от дєсАт, десАть 22 (1408 
Созі. II, 631, 632; 1434 Созі. II, 668, 669; 1456 Созі. II, 
789, 790; 1460 Вй II, 273, 274); дєсЬт 1 (1460 ВИ II, 275); 
зам. ор. аще ли хто... сия повеления... переступить дерз- 
неть, десять тисечей рублей... да казиится 1 (1322 АрхЮЗР 
1/^, 3); род. десяти, десАтн (1444 АЗ І, 42; 1473 АрхЮЗР 
8/Р/, 102; 2-а пол. XV ст. АЛМ 9; 1496 АЗ І, 244); дав. 
дєсєти (п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1491 АЗ 1, 97); знах. десАть, 
дєсАт, десА(т), десАть, десять 31 (1408 Созі. II, 631; 1434 
Созі. II, 668; 1444 АЗ І, 42; 1449 Созі. II, 747; 1456 Созі. 
II, 789; 1467 СП № 13; бл. 1471 ЛКЗ 92; 1490 Паж.; XV ст. 
ВС 31; 1497—1498 АЛРГ 80 і т. їй.); дєсєть 2 (бл. 1471 
ЛКЗ 93; 1489 АКВ)\ десять 2 (1439 Созі. II, 31; 1447 Созі 
II, 281); ор. д-ЬсАтью 1 (1394 Р 54); дєсАтми 1 (1453 Созі. 
II, 765). 
ДЕСАТИНА ж. (40) 1. (данина господарю Мол¬ 

давського князівства) десятина (22): щто бьі вь твхь 
пасвкахь дєсАтина не брана о(т) монастирскьі(х) пчєль 
(Бистриця, 1431 Созі. І, 325); да не да(ст) тоє село ни да(н), 
иї илиша, ни подводоу, ни десвтиноу (Сучава, 1444 Созі. 
II, 207); а господвами (!) да даває(т) на каждьі го(д) томоу 
прВдрєчєнномзу монастирїю по вї бочки вина ис нашєи 
дєсАтиньї (Сучава, 1453 Созі. II, 453); да имают на каждїи 
год от нас... оусьі бєрбеницьі мєдоу от дєсєтиноу що боудєт 
от селах их (Сучава, 1466 ВИ І, 105). 

2. (церковна данина) десятина (18): Што бьіль мой 
мужь... небощикь... хотВль бьіль записати десятину кь 
манастьіру, кь Светому Спасу и кь Кобрьіню, иио онь не¬ 
бощикь... зь свВта того изшоль, а тое десетиньї ие поспВль 
записати (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); а пань ивань му- 
шата рєкь прєдь нами о г(с)нє какь коли не бьіло дєсАтиньї 
а коли б(г)ь дасть спусть будєть и я дамь на прч(с)тую 
бо(г)мтрь дєсАтую бочку ис того Става (Луцьк, 1445 Р 150); 
Се я па(и) олизарь кирдеевичь... и сь своєю жеиою... за- 
пи(соу)вае(м) ись своее очииьі и дедниньї ись серникь 
ись своего двора десятиноу, оу поли и сь озими и сь яриньї 
и сь жита и сь пшеници и сь овса... и сь всее яриньї... кь 
стомоу спсоу на красиое (б. м. и., 1487 ВОРСР 178); се 
я кнАзь михаил... придаю с(с)томоу (!) сп(с)у и своего дворь- 
ца и змиинца дєсАтииоу озими пшєиици и рьжи о(т) всее 
Арииьі (Луцьк, 2-а пол. XV ст. СО); Се азь раб владьїкьі 
моего ісу христа, Іо Стєфан воєвода... знаменито чилим... 
ожє... дали и потврьдили єсми... двв села... и сь дєсвти- 
иою от капоустоу... и сь дєсвтииою от свижоую рибоу, ЩО 
будоуть ловити люді от Драгомирєщи (Сучава, 1488 Вй 1, 
342). 
ФОРМИ: наз. одн. дєсАтина (1431 Созі. І, 325); род. одн. 

дєсАтиньї 4 (1445 Р 150; 1448 Созі. II, 365; 1449 Созі. II, 
378; 1453 Созі. II, 453); деоетиньї 1 (1401 АкВАК III, 2); 
дєсВтиньї 1 (1453 Созі. II, 445); знах. одн. дєсВтиноу, дє- 
с-Ьтииу 15 (1438 ИВАс 28; 1443 Созі. II, 185; 1444 Созі. 
II, 207; 1446 Созі. II, 251; 1453 Созі. II, 454; 1454 Созі. 
II, 501; 1455 Созі. II, 531; 1458 ПГСММЦ; 1459 ОІД«Ау> 
514; 1463 Созі. 3. 45 і т. ін.); дєсАтину,дєсАтиноу, десятину, 
десятиноу 12 (1401 АкВАК Пї> 2; 1429 Р 113; 1440 Р 142; 
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1445 Р 150; 1449 Собі. II, 378; 1453' Собі. II, 461; 1456 
ОІН«А* 511; 1458 ВГ> І, 8; 2-а пол. XV ст. СО\ 1487 
ВОРСР 178); дАсє(т)ин 1 (1467 Мік. Иос. 125); десетииу 1 
(1401 АкВАК III, 2); зам. род. от дєсєтиноу 1 (1466 ВИ І, 
105); ор, одн. десЬтиною (1488 ВИ І, 342); ор. мн. десяти¬ 
нами (1465 АкВАК III, 4). 

*ДЄСАТИННЬІЙ прикм. (1)<ОдєсАтинньій бе¬ 
рег (і) (назва місцевості у Волинській землі): вєлили 
єсмо заставити пану ивану мушати к десятинному берегу 
к бискупицькому (Луцьк, 1445 Р 150). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. десятинному (1445 Р 150). 
*ДЄСАТНИК'Ь див. *ДЄСЯТНИК'Ь. 
*ДЄСАТОКЬ ч. (1) (адміністративна одиниця, підлегла 

десятникові) десяток: Би(л) намь чоломь... па(и) ма(р)- 
тинь хрєбтови(ч) И проси(л) в нась дву(х) члвковь в нов- 
горо(д)скомь повсте осє(ц)кого дєсА(т)коу на (и)мА боутА 
а дробьішьца (Луцьк, 1497 ПМХ). 
ФОРМИ: род. одн. дєсЯ(т)коу (1497 ПМХ). 
*ДЄСАТОРО див. *ОЕ5ІАТЕКО. 
ДЄСАГЬ див. ДЕСЯТЬ. 
*ДЄСАТЬІИ див. ДЕСЯТЬІЙ. 
ДЄСАТЬ див. ДЕСЯТЬ. 
ДЕТИ див. Д^ТИ. 
*ДЄТКИ див. Д'ЙТКИ- 
ДЄТРИХЬ див. Д'ЙТРИХ'Ь. 
*ДЕТЯ див. Д'ЙТА. 
*ДЄШКО ч. (1) (особова назва): я по(п) лорьчкьі на имА 

исидо(р) ис своими с сьшми на имА з гринє(м) а з дешко(м) 

били єсмо чєло(м) є(г) мл(с)ти (б. м. н., 1498 ЧІАФ). 
ФОРМИ: ор. одн. дєшко(м) (1498 ЧІАФ). 
*ДЄЩЄРЬ див. ДТїЩИ. 
*ДЄЯТИ див. ДИАТИ. 
*ДЄЯТИ СЄ див. *Д^ЯТИ СА. 
*ДЄЯТИ СЯ див. -Д'ЕЯТИ СА. 
деячковичь див. ДЬЯЧКОВИЧЬ. 
ДЖАМЬІРЬ, ЖАМЬІРТ» ч. (2) (особова назва, молд., 

пор. болг. діал. джамяр «скляр»): мьі стєфаиь воєво(д)... 
чинимь знаменито... ожє... дали єсми на то варе колко 
сє(л) прислоухають к нашємоу монастирю, иа имн гдє 
є(ст) <с)амоиль ватамаиь... и на тополици гдє бьіль (б)арб'ь 
жамьірь (зіс.— Прим, вид.) (Давидове Село, 1446 Собі. 

II, 251); мьі пєтрь воєвода... чини(м) знаменито... оже... 
дали єсми монастирю... сє(с) нашь лис(т)... а дали єсми... 
варе кол<ко> сє(л)... иа имБ гдє є(ст) самоиль ватама(и).., 
гдє бьільбарбь Джамьірь (Нямц, 1454 Собі. II, 516—517). 
ФОРМИ: наз. одн. Джамьірь 1 (1454 Собі. II, 517); 

жаммрь 1 (1446 Собі. II, 251). 
ДЖОУРАТОУЛ ч. (1) (молд. журат) присяжний: Твм 

мьі видавше их правоую и вБриоую слоужбоу до нас... 
и дали и потвердили єсмо им... одно селище гдє бьіл дом 
дида их Оана Джоуратоул (Сучава, 1469 ВИ І, 134). 
ФОРМИ: наз. одн. вам. род. Джоуратоул (1469 ВИ І, 

134). 
Пив. ще *ЖОРАТ'Ь. 
ДЖУРКОЇА ж. (2) (назва потоку в Молдавському кня¬ 

зівстві): хота(р)... чєрє(с) бїстрица на джурк... (пошко¬ 
джене місце.— Прим, вид.) иа оустїє джуркоїа (Корочин 
Камінь, 1458 Мік. Оос. 122). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. джуркоїа (1458 Мік. Оос. 

122); знах. одн. !джурк (1458 Мік. Пос. 122). 
ДЖУСИН прикм. (2): приказь па(н) андрьєвь дчюсина 

маршалковь (Київ, 1433 Р 119); Се я Ваико СкєрдБєвич 
сь!п Джусин ис Квасилова, пан Холмьскии чиним знаме¬ 
ните... иж я... №н<Я)зю Семену Василєвичу дЬдЬчу Зба- 
разскому продал єсми ємоу вічную отчизну свою (Воло¬ 
димир, 1470 А8 І, 64—65). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Джусин (1470 Л5 І, 64); род. одн. ч. 

дчюсина (1433 Р 119). 
Пор. ДЧЮСА. 

*ДЖЮРОВТ» ч. (1) (назва села у Львівській землі) Жу- 
рів: возрєвшє єсмо на на (!) єго вьрноую службу... даємь 
ємоу и дали єсмо... на имА подь галичємь чАгрово загвоз- 
диє с манастьірємь а подь зудєчовомь джюровь со трими 
присілки (Краків, 1394 Р 54). 
ФОРМИ: знах. одн. джюровь (1394 Р 54). 
02Ю2ІС2 див. Д'ЙДИЧЬ. 
ДИАКОНЬ ч. (4) (духовна особа нижчого рангу) диякон: 

маеть... владьїка Луцкий и Острозский... яко самь огь 
Христа Спаса власть господинь отець владьїка маеть... 
попьі и дьякоиьі совершати (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 
3); Я князь Коистаитьінь Ивановичь Острозкій... чиню 
знакомито... штожь... записаль єсми... иа соборную Цер- 
ковь иа Пречистую Богоматерь у Вилии на крилось по- 
помь и діакономь... двБ копь грошей (Вільна, 1499 АСД 
VI, 2—3). 
ФОРМИ; наз. одн. диакоиь (1492 ЗОЬ); знах. одн. дьяко- 

на (1481 ГПМ); дав. мн. діакономь (1499 АСД VI, 2); 
знах. мн. дьяконн (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 

*ДИАКТ» див. ДЇЯКТз. 
ДИАТИ дієсл. недок. (4) (чого) діяти, чинити (для чого) 

(1): слюбоуєм... Казимироу кролю... паиованА н чти их, 
и пожиточности их иа всАх мбстАх диати и правовати (Су¬ 
чава, 1462 ВИ II, 284); 

дБяти кь соромотй (кому) (1): вкривати со¬ 
ромом (кого), спричиняти моральну шкоду (кому): кто коли 
боудьть пєрє(д) намї обажєнь о нєкотороую простоупкоу 
лїхоую а небоудЬ(т) черє(с) иа(с),.. пріпущонь кь исправь 
а длА того прїгоди(т)ца ємоу сьеха(т) а то сьєха(н)є ємоу 
не дБєть к соромотБ (XV ст. ВС 38); втискь <дєяти> 
(1) див. ВТИСКТ»; кривду д є я т и (1) див. КРИВДА; 
шкоди де ятн (1) див. ШКОДА. 
ФОРМИ: інф. диати (1462 ВП II, 284); теп. З ос. одн. 

д-Ьеть (XV ст. ВС 38); 3 ос. мн. д-Ьють (XV ст. СД 40); 
баж.-ум. сп. З ос. мн. как би... дєяли (1492—1493 ПВФЧ). 

*ДИВИЧА ж. (1) (назва потоку в Молдавському князів¬ 
стві): мьі илїа воєвода... чини(м) знаменито... ож<є тот>а 
истиинаа паиїи пана журжа пїатринои нвга жаловали єсми 
еи оусобною ($іс.— Прим, вид.) нашєю мл(с)тїю и дали 
єсми юи... єдно мьсто... иа оусти дивичи (Васлуй, 1438 
Собі. II, 14). 
ФОРМИ: род. одн. днвичи (1438 Собі. II, 14). 
ДИВКА див. ДчІ ВКА. 
* ДНІТЬ1 ч. (1) (незвичайна річ) диво: не єсть то ди(в) 

ани новина ижє писа(л) такий ричи которьш писа(л) ка(к) 
нашь нєприятєль (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: наз. одн. ди(в) (1447—1492 ЛКБВ). 
ДИВЬ2 ч. (1) чудовисько, див: А оли(ж) по(д) (о)дньі(м) 

пано(м) лю(ди) одно имєє(т) бить а од(н)го права поживать 
аби (не) били какь морьскн(и) дивь, потрєбно єсть аби 
однакїи соудь бнль (XV ст. ВС 34 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. дивь (XV ст. ВС 34 зв.). 
ДИГИЦА ч. (1) (особова назва): мьі Стєфаи воєвода... 

знаменито чиним... ожє... оучииили єсмо вь задоушїє... 
прєдков... наших... и дали єсми и потврьдили... свАтомоу 
нашєму монастироу... цигане иа имь: Микоула сь чєль- 
дєю... и Дигица сь чєлЬдєю (Сучава, 1487 БО І, 309— 
310). 
ФОРМИ: наз. одн. Дигица (1487 ВЕ> І, 310). 
*ДИД див. ДіїДЬ. 
*ДИДАСКАЛИЯ ж. (1) (церковна школа, ер. оіоаа- 

каХіа) дидаскалІя: Тьіе вси села... маеть держати госпо¬ 
динь богомолець нашь Климентьій... а всими церквями и 
нхь свесченьниками... радити... дидаскалию осиовати 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
ФОРМИ: знах. одн. дидаскалию (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
* ДИДИЗНА ж. (3) (спадщина по дідові) дідизна: При 

томь всю(м)ь зоставоую И мити хочоу какь Продьковє 
Єго заживали штобьі И оунь тоє о(т)чи(з)ни И дидизьни 
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Своє заживала (Прилуки, 1459 Р 172); А се Я Нєкраш Кол- 
чєєвич из братьєю своєю... сьзнаваєм... иж єсмо отчизиу 
и дєдизну свою продали (Кременець, 1497 Л5 І, 112). 
ФОРМИ: род. одн. дидизьни (1459 Р 172); дав. одн. ди- 

ди(з)н-Ь (1459 Р 171); знах. одн. дєдизну (1497 А5 І, 112). 
Див. ще Д'ЙДИНА 1, *Д’ЕДИЧНА, ‘Д'ВДНИНА 1. 
* ДИДИЗЬНА див. *ДИДИЗНА. 
*ДИДИНА див. Д'ЙДИНА. 
*ДИДИЦЬСТВО див. *Д'ЙДИЧЬСТВО. 
*ДИДИЧСТВО див. *Д-£ДИЧЬСТВО. 
*ДИДЙЧЬ див. ДЧіДИЧЬ. 
*ДИДКА і ис. (1) (мати батька або матері) баба: мьі 

Стєфаи воєвода... знаменито чиним... ожє прїидо(ша)... 
Тома и сестра єго... и продали сво<ю> правоую отниноу, 
що била дидки их ИлЬни (Сучава, 1489 ВО І, 367). 
ФОРМИ: род. одн. дидки (1489 ВИ І, 367). 
*ДИДНИНА див. ОДНИНА. 
ДИДОВКА ж. (2) (назва річки у Подільській землі): 

и пришедши тамь где впадаегь ричка Дидовка и тамт> 
застальїсмо пана Даньїла (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: наз. одн. Дидовка (1430 ГВКЛ 8); род. одн. 

Дидовки (1430 ГВКЛ 8). 
ДИДРИХЬ див. Д'ВТРИХЬ. 
ДИДЬ див. Д-ЬДЬ. 
*ДИЄНИСЬ див. *ДЇОНИСЬ. 
*ДИЄНИШЄВЬ див. ДЇОНИШЄВО СЄЛИЩЄ. 
*ДИЄНИШЬ див. ДЇЄНИШЬ. 
!ДИКОУ<ДИВКОУ> див. ДИВКА. 
ІДИКЬ (ИДИКЬ) (1): жалова(л) ди(к) (!) на фа(л)ка 

и(ж) у є(г) домоу увєчєрА стало свада прїшє(д)ши фа(л)ко 
и загасили свєчю а в томь то загашеній дика (І) не вєда(л) 
кто оуранїл-ь (XV ст. ВС 27). 
Див. ИДИКЬ. 
ЛИЛ див. Л'БЛ. 
ДИЛАТИ див. ДЄЛАТИ. 
ДИЛЬ див. Д'ЙЛ. 
ДИЛО див. Д-ЙЛО. 
ДИЛИ див. ДИЛА. 
ДИЛ1» ТОГО присл. (1) (вказує на попередньо виражену 

причину даної дії) тому, через те: А диль того, мьі Стєфан, 
воєвода и пан зємли молдавскои, знакомито чинимь... 
посполито вьсвмь и каждомоу особно (Сучава, 1462 ВО 
II, 283). 
Див. ще ДЛА ТОГО І, ТОГО ДЇЛА. 
*ДИМАЧЬ ч. (1) (назва хутора у Молдавському князів¬ 

стві): Тб(мь> ми видВвшє их... вприоую слоужбоу до 
нас... дали и потврьдили есми им... єдио село оу Димач, 
на имБ Цигьнєии (Васлуй, 1495 ВО II, 46). 
ФОРМИ: род. одн. Димач (1495 В О II, 46). 
ДИМИТРЄСКОУЛ ч. (1) (особова назва): мьі Стєфан 

воєвода,., чиним знаменито... ожє прїидоша прєд нами... 
наши слоугьі на имб Ивашко комис и Тома (в ориг. Тото- 
ма.— Прим, вид.) Димитрєскоул... и тАгали сА за села 
(Бирлад, 1460 ВЬ І, 41). 
ФОРМИ: наз. одн. Димитрєскоул (1460 ВО І, 41). 
ДИМИТРИИ ч. (2) (особова назва, ер. Агіи^тріо?): Сє 

язь кнАзь вєликьіи димитрии докоичиваю и повинуюсА 
служьбою та новою (б. м. н., 1366 Р 14); сє азь... паиь 

Игнатїє... ожє... дали єсмьі... кє златьіх оугорскьіх... яко 
да творАт ми памАть... єдинь день вь годь в чє(тврьто)к 
прБд свАтьім великомучеником Димитрїємь (Молдовиця, 
1462 ВО І, 70). 
ФОРМИ: наз. одн. димитрии (1366 Р 14); ор. одн. Димит¬ 

рїємь (1462 В О І, 70). 
Див. ще *ДИМИТРЬ, ДМИТРИИ, ДМИТРО, ДОУМИ- 

ТРОУ, ДОУМИТРЬ. 
*ДИМИТРЇИ див. ДИМИТРИИ. 
*ДИМИТРЬ ч. (1) (особова назва, цсл. Димитрии, 

гр. Атихтдрю?): азь рабь бжїи... имєнємь стєфаиь по про- 

звищоу винць коупи(х) сь тетр.аєу(г)ль за своУ ДшУ... и за 
ДшУ... сновь мои(х) димитра и михаила (б. м. н., 14013/СЄ). 
ФОРМИ; род. одн. димитра (1401 ЗКЄ). 
Див. ще ДИМИТРИИ, ДМИТРИИ, ДМИТРО, ДОУ- 

МИТРОУ, ДОУМИТРЬ. 
ДИНГА ч. (40) (особова назва, молд., ономатопея «бім 

бом»): мьі алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... 
ожє... дали єсми томоу стому нашєму прА(д)рєчє(н)ному 
монастьірю чєлбди циганскьш на имВ наноу(л) синь вла- 
до(в) и братїа єго... и дннга си(н) никулєви (Сучава, 1453 
0/Р«А» 503); А пак хотарь... да єст по коуда хота(рил)... 
пан Динга питарь (Гирлов, 1499 ВО II, 155). 
ФОРМИ: наз. одн. Динга 7 (1453 £>/Я«А» 503; 1470 

ОІД«Аь 522; 1487 ВО І, 312; 1491 ВО 1,453,464; 1492 ВО 
І, 510; 1499 ВО II, 155); наз. зам. род. в. п. Динга, Ди(и)га 
33 (1490 ВО І, 437; ДГСХМ; 1491 ВО І, 447; СУО 4; 
Созі. О. 37; Сові. 8. 153; 1492 ВО 1, 505; Сові. 8. І62; 
1493 ПГВСП; 1494 ВО II, 33 і т. ін.). 
ДИНИСКО див. ДЕНИСКО. 
*ДИНИСЬ див. Д'БНИСЬ. 
*ДИНЇСЬ6пв. Д^НИСЬ. 
*ДИСНИИ прикм. (1) (який в даний час займав певну 

посаду, виконує певні обов'язки) нині діючий: А сє попове 
дисии попь Юрко кропьішєви(ч) попь лои (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. дисни (1370 Р 18). 
ДИТИ див. Д'ЙТИ. 
*ДИТКИ див. Д'ЯТКИ. 
ДИТАТЬКОВИЧЬ ч. (4) (особова назва): Паиь Юрєй 

пишеть, ижь тоть человекь ДитАтьковичь дайваль отцу 
нашєму с тое земли... дани чотьіри карамоиьі меду прєс- 
ного (Вільна, 1493 АЛРГ 56). 
ФОРМИ: наз. одн. ДитАтьковичь (1493 АЛРГ 56); знах. 

одн. ДитАтьковича (1493 АЛРГ 55, 56). 
*ДИУКА див. Д'ЙВКА. 
ДИЦКОВАТИ дієсл. недок. і док. (2) (стп. с!гіеско\уас) 

(кого) брати в заклад майно (чиє), накладати на нього 
судову заборону: А кто оусхочєт тих люди соудити, или 
дицковати, или мито от них браги... вєздє да єст имь сло- 
бодио и без мито (Сучава, 1466 В О І, 96). 
ФОРМИ: інф. дицковати 1 (1466 ВО І, 96); !вєньцова(т) 

1 (XV ст. ВС 17). 
* ДИЧКИ мн. (1) (назва місцевості у Волинській землі): 

а в колюхи и в конокормци наши оу басови оу ко(с)ковчи 
и на ровномь оу дички а в лАхозє... лану чусє нє надобє 
оуступати сА (Луцьк, 1434 Р 128). 
ФОРМИ: знах. дички (1434 Р 128). 
ДИЧЬКО ч. (1) (особова назва): я пай Ивашько Дичь- 

ко Васильович сознаваю симь моимь листомь каждому 
доброму прод(а>ль єсми свою отчизну дворь и село... кн(А>- 
зю Семену Васильєвичю Нєсвизкому (Луцьк, 1461 А8 І, 53). 
ФОРМИ: наз. одн. Дичько (1461 Д5 І, 53). 
! ДИЧЬСТВО див. *Д'ЙДИЧЬСТВО. 
ДИАКЬ див. ДЇЯКЬ. 
ДИАКЬ див. ДЇЯКЬ. 
ДЇАК див. ДЇЯКТз. 
*ОіАКО\УАТІ див. *ДЯКОВАТИ. 
ДЇАКОВЦИ мн. (1) (назва села на Буковині): тЬмь мьі 

видьвшє єго правоую и вьрноую слоужбоу до нас... дали 
єсми ємоу... села... на имА... васковци... и за боуковиною 
дїаковци (Сучава, 1431 Созі. І, 317). 
ФОРМИ: наз. дїаковци (1431 Созі. І, 317). 
*ДІ АКОНЬ див. ДИАКОНЬ. 
ДЇАКЬ див. ДЇЯКТз. 
ДЇАКЬ див. ДЇЯКЬ. 
ДЇВНО присл. (1) дивно, дивовижно: коли жь нє имєєть 

бьіти дївио ио по(ди)вовано какь(ж) мьі казимирь коро(л) 
по(л)скьі(и) с паньї радьі короуньї по(л)скоє о(у)ложїли 
єсмо (тьі) пра(в) (XV ст. ВС 9 зв.). 

* ДЇЄНЄЦЬ ч. (1) (назва річки у Молдавському князів- 
стві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... 
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слоуга наш Исаю... и сєстричич єго... роздєлили своА пра- 
ваА отнина, села,., а и монастирь що єст на оустїє Дїєиєца 
(Сучава, 1490 ВР 1, 403). 
ФОРМИ: род. одн. Дїєнєца (1490 ВР І, 403). 
*ДЇЄНИС1> див. «ДЮНИСЬ. 
*ДЇЄНИ11ІЄВІЬ прикм. (1) 0 Д ї е н и ш е в о дво¬ 

рище (1) (назва земельної ділянки у Молдавському кня¬ 
зівстві): Мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... 
дали есми... нашємоу моиасгироу... село на имБ Пьіртє- 
щїи и Дїєнишєво дворище (Сучава, 1475 ВР І, 203). 
ФОРМИ: знах. одн. с. Дїєнишєво (1475 ВР І, 203). 
Див. ще ДЇОНИШЄВО СЄЛИЩЄ. 
Пор. ДЇЄНИЦГЬ. 
ДЇЄНИІІГь, ДїЄНИШЬ ч. (32) (особова назва, молд., 

мад. Бепез, Иієпєб, пор. Дїонись): мьі алєксандрь воєвода 
чинимь знаменито... ожє тоти истинньш слоугьі наши... 
симєонь и костА и дїєниигь и шандро слоужили намь и(х) 
предкове правою и вьрнею слоужбсю (Сучава, 1428 Сові. 
I, 201—202); а на то є(ст) вира... диєниша спаОарь (!) (Су¬ 
чава, 1447 Сові. II, 273); мьї Стєфан всєеода... знаменито 
чинимь... ожє прїидсша прьд нами... попь Григорїє... 
и сь вьсьми яжє о ХристЬ братіами... и дали гссподствоу 
мьі пєть сель: едно на Кракова на имь Каоучєлєщи, гдє 
бьіли жоудевє Михаиль и Дїенишь (Ясси, 15С0 ВР II, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. Дїенишь, Дїенишь (1428 Сові. І, 

202; 15С0 ВР І, 173); род. сдн. дїєнишг, диєниша, дїєниш 
29 (1434 РІР«А» 463; Сові. І, 386; 1436 Сові. І, 450; 1438 
Сові. 11, 15; 1441 Сові. II, 138; 1443 ВАМ 41; 1445 ОІР«А» 
483; Сові. II, 212; 1446 Сові. II, 248; 1447 Сові. II, 273 
і т. ін.); Дїєиьіша 1 (1441 РВАс 35). 
Див. ще * ДЇОНИСЬ, Д'ЙНИСЬ. 
*ДЇЄНЬІШЬ див. ДЇЄНИШЬ. 
*ДЇИНИСЬ див. *ДЇ0НЙСЬ. 
* ДЇОНИСЬ ч. (13) (особова назва, цсл. Дноннсь, гр. Дю\'и* 

ою?): а на болшеє потвєржєнїє томоу вьсємоу вьішєпи- 
санномоу вєльли есми слоузь нашємоу... паноу дїоиисоу 
логоОєтоу пис(а)ти и печать привісити к сему листоу на- 
шемоу (Сучава, 1437 Сові А, 530); а натоє(ст)... вьра пана 
дїєниса логобєта (Сучава, 1442 Сові. II, 88). 
ФОРМИ: род. одн. дїєниса (1441 РВАс 40; 1442 Сові. 

II, 88); дав. одн. диєнисоу, дїєнисоу 6 (1437 Сові. І, 530; 
1439 Сові. 11, 32, 36, 42, 47, 62); Дїииисоу 1 (1437 Сові. 
І, 536); дїонисоу 4 (1437 Со5^. І, 530 , 542; 1438 РВАс 28; 
1439 МіН. 206). 
Див. ще ДЇЄНИШЬ, Д'ЙНИСЬ. 
ДЇОНИШЄВО СЄЛИЩЄ с. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): мьі александрь воєвода... чиньі(м) знаменито... 
понєжє блгопроизволи гсвоми блгьімь моимь произволє- 
ииємь... и дадо(х) моиастироу... єдно село на врьхь со- 
лонцА гдє е(ст) бьіль татомирь и прьтА и сєлиштє диєнишє- 
во (Сучава, 1415 Сові. І, 116); мьі Пе(т)рь воєво(д)а... знає¬ 
мо) чиии(м)... ожє дали есми сєсь ли(ст)... на то що соу(т) 
села и(х) на имЬ Прьтещи и Дїоиишєво селище (Сучава, 
1456 ГПХМ). 
ФОРМИ: наз. одн. Дїонишєво селище (1456 ГПХМ); 

8нах. одн. сєлиштє диєиишєво (1415 Сові. І, 116). 
*ДЇОУКА див. Д'ЙВКА. 
ДЇЯК див. Дїякь. 
ДЇЯКОУЛОВО СЄЛО с. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): мьї илїа воєвода... чики(м) знаменито...ож<є)... 
дали єсми юи (біс.— Прим, вид.) оу иашєи зємли села на 
(си)тиои, на имА дїякоулово село повніше строА (Васлуй, 
1438 Сові. II, 14). 
ФОРМИ: наз. одн. дїякоулово село (1438 Сові. II 14). 
ДЇЯКЬ, ДЇЯКЬ, ДЇЯК, ДИАКЬ, ДИАКЬ, ДЇАК, 

ДЇАКЬ, ДЇАКЬ, ДЇАКЬ, ДЇАК, ДЬЯКЬ, ДЬАКЬ, 
ДЬЯКЬ, ДЬАК, ДЯКЬ, ДАКЬ ч. (87) (цсл. диякь, 
гр. біахо?, біахо^) (діловод у княжій чи королівській кан¬ 
целярії) дяк, писар: А писаль грамоту ггисарь пана ста- 

■ ростьгнь дьякь изь болестрашичь имєнємь дьячковичь 

(Перемишль, 1359 Р 10); А сє дьяци стєпань мєлєхови(ч) 
мєлєнтии куцєви(ч) сємєиь поиахиди(ч) (Львів, 1370 Р 18); 
Ино мьї тую грамоту вь книгу Дьякови нашому упьісатьі 
еєлильі (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); пи(с) доброуль дїакь 
оу со(ч)в£ (Сучава, 1454 Сові. II, 502); писа(л) дья(к) свєр- 
що(к) (б. м. н., бл. 1500 ПИ № 2). 
ФОРМИ: наз. одн. дїякь, дїяк, дїякь, дїАк, дїА(к), 

диАкь, диАкь дїАкь 34 (1431 ГВКЛ 9; 1454 Сові. 
II, 509; 1465 РІК «А» 518; 1471 ВИ І, 165; 1479 Сові. 8. 
99; 1490 ВЕ) І, 386; 1492 БО І, 507; 1495 ВР II, 74; ПГВСР 
і т. ін.); дїак, дїакь, дїакь, дїа(к), йіак 19 (1413 05 48; 
1432 Сові. І, 331; 1438 РВАс 28; 1453 Сові. II, 466; 1482 
ВР І, 260; 1489 ВР І, 378; 1490 Сові. 5. 142; 1491 Сові. Р. 
38; XV ст. ДГВЇС; 1492 ВР 1, 51 і і т. ін.); дьякь, дья(к), 
дьякь, дьАк, дьАкь 10(1359 Р 10; 1378 Р 26; 1465 АкВАК 
III, 4; 1487 А8 І, 85, 86; 1490 А8 І, 92; 1497 і 1498 АЛРГ 79; 
1499 АСД VI, 3; ВР II, 450; бл. 1500 ПИ № 2); дякь, 
дАкь 2 (1444 АрхЮЗР 1/УІ,8; 1492 30Є);дав одн.дїякоу, дїА~ 
коу 5 (1448 Сові. II, 362; 1490 50 1,442; 1493 50 II, 27); 
дїакоу, диакоу 5 (1432 Сові. І, 343; 1445 Сові. II, 
212, 219; 1482 50 І, 260); Дьякови 1 (1430 ГВКЛ 7); знах. 
одн. дьяка (1498 50 II, 409; 1499 50 II, 447, 449); ор. одн. 
дьяксмь, дьяко(м) 3 (1496 ПЧФГ; 1498 50 II, 409); дякомь 
1 (1499 ВР II, 447); диакомь 1 (1492 ЗОЄ); наз. мн. 
дьяци (1370 Р 18). 

*ДЛЄЗСКОЕО (?) с. (1) (назва села у Київській землі): 
а село кь городоу длєзскс(в) а в тсмь селє двана(д)цать 
слоу(г) на вс(и)ноу ходять (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. длєзско(в) (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.). 
•дльгополскии прикм. (2): Сє азь пань радоуль... 

и жоупань ба(н)ко... даємо вьдомо... ажє балица воєвода 
и драгь мєщєрь... дадошє... монастирю... єдно сєло... що 
є(ст) на зємли дльгополскои (Сігет, 1404 ГМ). 
ФОРМИ: місц. сдн. ж. иа дльгополскои (1404 ГМ). 
*ДЛЬГЬ ч. (1) (цсл. дльгь) борг: а такс(ж) да сА нє ста¬ 

нови^) николи на вЬки наши(м) трьговцє(н) (!) трьговлю, 
оу и(х) землю, за дльгь, ии и(х) трьговцє(м), оу нашєи 
зємли (Васлуй, 1437 Сові. II, 709). 
ФОРМИ: знах. сдн. дльгь (1437 Сові. II, 709). 
Див. ще *ДОЛГЬ і. 
ДЛЬГЬІ прикм. (6) (цсл. дльгь) 1. (у просторовому від¬ 

ношенні) довгий (1): тьіми землями имь володьти и дер¬ 
жати на вики, какь же тьіе зємли суть долги и широки 
увь своихь границяхь (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106). 

2. (у часовому відношенні) довгий (1): соуть кєкоторьі(и) 
што(ж) имаю(т) имєиья на (до)лгьш ча(с) пожївана, а оу 
коро(т)комоу часоу страви(т) (XV ст. ВС 24 зв.); 
О д о л г а я польна (1) (назва місцевості у Мол¬ 

давському князівстві): Тємжє видєвшє єго правою и вєр- 
ною слоужбо (!) до нас, дали ємоу... половина долгои по- 
льна... и млин (Сучава, 1458 ВР І, 19); долгиє лозьі 
(1) (назва місцевості у Волинській землі): Я паиь микоу- 
ла... придали єсми на тоую црковь... землю пашноую и 
бортноую... почєнши о(т) стго озєпа... по долгиє лозьі 
(Перевали, 1440 Р 142); долгоє поле (1) (назва міс¬ 
цевості на Буковині): хотар... до дороги що пєрєходит от 
долгого поль до ТрєстїАна (Бирлад, 1495 ВР II, 63); 
дльгьі р А д (1) (назва місцевості у Молдавському кня¬ 
зівстві): Тьмь мьї видьвшє єго правою и вьрною слоужбою 
до на(с)... далижє... єсми ємоу... села... иа имА броудоу- 
рєщи... и по(д) дльгьі рА(д) кьітєщи (Васлуй, 1436 Сові. 
І, 475). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. дльгм (1436 Сові. І, 475); род. одн. с. 

долгого (1495 ВР II, 63); знах. одн. ч. (до)лгми (XV от. 
ВС 24 зв.); род. одн. ж. долгои (1458 ВР І, 19); наз. мн. ж. 
долги (1451 АкЮЗР її, 106); знах. мн. ж. долгиє (1440 Р 
142). 

*ДЛЬЖНИКЬ ч. (1) (цсл. дльжьникь) боржник: Стє- 
фань воєвода... пишє(м)... що бьі ии єдииь залогь нє оу- 
зАль на торговчАньї о(т) братова, развь (в орие. раздБ.— 
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Прим. вид.) коли познаєть своєго дльжника лицємь, тогди 
имаєть заплатити то(т)... должни(к) (Сучава, бл. 1435 Сові. 
II, 692). 
ФОРМИ: знах. одн. дльжника (бл. 1435 Сові. II, 692). 
Див. ще *ДОЛЖНИКЬ 1. 
* ДЛЬЖОКЬ див. *ДОЛЖОКЬ К 
ДЛЯ, ДЛА, ДЛ'б прийм. (59) (з рад.) 1. (виражає 

відношення мети) для, заради а) (у препозиції) (32): Я, 
княгини Ивановая Семеновича Кобрьінская ©едора, для 
потверженья сего нашого листу и нашихь сихь записей, 
приложила есьми на то печать свою (Кобринь, 1401 АкВАК 
III, 2); тамь же противь той долини... для вечистого знаку 
паль забьітьі казали есмо (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 9); 
а надвю маю(ч) и дооуеаю(ч) ва(м) ижє в таковьі(х) рвча(х) 
длА чти и доброго нашєго ничого мєнши ви ка(к) они та(к) 
много чинили (є єстє) (!) и радили (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ)\ И мьі длА потвєржєнм вьшішє писанннх рь- 
чєй дали єсмо кн<А>зю Семену сей листь (Луцьк, 1463 
АЗ І, 56); А для лБпшое справедливости и потверженья 
сего моего листу просиль есми ихь милостей верхуписаннхь 
на свидство, ижь бьі ихь милостьі печати свои приложили 
кь сему моєму листу (Вільна, 1499 АСД VI, 3); 

б) (у постпозиції) (5): пе сгопо сііа іезто і;о шсгупііі 
і їо зіа ^Іогуїі, пІ2 А^ігу (На сЬгезІуіапзкоіе і ^азгоіе 
сііа зоготоіу, згіо \^аз зоготоіуі (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 141); и на то ли(ст) на(ш) дали есми пан(оу) ми- 

хаилоу ло(г)еєтоу... аби о(н) сь оуси(м) ср(д)цємь нашє(г) 
оупокоА длв ходи(л) (Ваелуй, 1456 ЗСФ); И ми тогдьі ва- 
шєй милости для приятеля нашого милого, нашого посла 
до великого князя московьского послали (б. м. н., 1499 
ВО II, 447). 

2. (виражає відношення причини) через (що) а) (у пре¬ 
позиції) (19): А іезШЬу к Ігеіегпи \уугпапіи (!) пе ргізгої, 
тпа коіогаіа поїогопа сііа ^ротеїапіа, зиНі таіеї гаріа- 
Іііі (Луцьк, 1388 2РЬ 105); а то есми продаль для частое 
служби господарское и для того, што мне не отчина, але 
набите (Володимир, 1440—1492 АкЮЗР II, 105); Ино тими 
рази длА нєкоторого моего нвдостаткоу єщє єсмо в кнАзА 
ВасилА... взАли сємдєсАт коп грошей широких (Друцьк, 
1492 .45 III, 23); Коли(ж) о(т) на(с) алюбо о(т) нашє(г) 
пана... кметь оутєчєть длА гнвва пана своє(г)... тогди ми 
сказоуємь, же тоть кметь имє(т) плати(т) па(н)у своємоу 
вїноу г гривни (XV ст. ВС 39); и ваша би милость сихь 
пословь... пропустили мирьно чєрєзь вашєй милости зєм- 
ли, для нашоє воли (б. м. н., 1499 ВО II, 449); 

б) (в інтерпозиції — між означенням та іменником) 
(3): Ино сА на(м) видєло, што(ж) то нєгора(з)до смотрєно, 
а ему в то(м) кри(в)да вчинена и(ж) о(д)ного длА сввтка 
о(т)далєно єго о(т) о(т)чинн (Вільна, 1495 ВК)\ послали 
єсмо нашого посла до Мєндли-КгєрєА... вашєє жь милости 
тоєжь для пригоди (б. м. н., 1499 ВО II, 449). 
Див. ще ДІ&ЛА. 
ДЛА ТОГО (9) І. присл. (4)(вказує на попередньо вираже¬ 

ну причину даної дії) тому, через те: ОурА(д) шє(л)тїискїи 
пано(м) оу слоу(ж)бБ є(г) оужїто(ч)но(и) а длА то(г) ввлї- 
кии пановв добивають собБ шьтїсо(в) (XV ст. ВС 32); 
длА того ку вбчньіи рБчи памєти... чинимь знаменито 
(Вільна, 1499 45 І, 117). 

II. спол. (5) (приєднує підрядні речення) а) (мети) 
тому що; для того, щоб; на те, щоб (4): Коли бьісА то дбяло 
около свАта нарожвнья бо(ж)єго оужє проминоулого тогди 
коли єсмо очивистє с вами оу кнАзьствб вєлико(м) били 
ижбнхо(м) длА того о(т)сюль пєвньїи панн ради кролє(в)- 
ства к на(м) до литвьі призвали били коу внслоуханью 
обнчаєвь доро(г) и посрБдковь которнми оу таковни та- 
дьінки мбли би били почати бити (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ)\ Коли кн(А)зю Семену спустити вьішнїй 
ставь, а в тотжє час кн<А>зю Василью спустити свой ставь 
них нїй — обадва стави в одинь час спустити и в одинь 

час заставити, длАтого аби не било шкоди кнАзю Семену 
(Луцьк, 1463 45 І, 55); 

б) (причини) тому що; через те, що (1): а то есми про¬ 
даль для частое служби господарское и для того, што 
мнб не отчина, але набите (Володимир, 1400—1492 АкЮЗР 
II, 105). 
Див. ще ДИЛ'Й ТОГО, ТОГО ДЛА, ТОГО Д'БЛА. 
! ДМИТРЄЄВИЧА (ДМИТРЄЄВИЧИ) мн. (1) (назва села 

у Київській землі): и ми... даєм... в овруцком повєтє село 
Остафьєво... а Дємидковичи, а Дмитрєєвича дєти на Хвас- 
ничи (Київ, 1437 45 І, 33—34). 
ФОРМИ: знах. Дмитрєєвича (1437 45 І, 34). 
*ДМИТРЄ€ВИЧЬ див. *ДМИТРИЄВИЧЬ. 
*ДМИТРЕИ див. ДМИТРИИ. 
*ДМИТРИЄВИЧЬ ч. (4) (особова назва): ми кнА(з) двдь 

дмитриєви(ч) кнА(з) русань плакси(ч)... чиними знаме¬ 

нні)... како... коли... гспдрь нашь... голдованиє... коро¬ 
леви польскому..* вБрность праваА... слюби(л) а ми... 
ислюбуємн за нєго (Лучиця, 1388 Р 38—39); а при то(м) 
бн(л),.. кнАзь глБбь дмитрїєви(ч) (Київ, 1446 Р 154); 
просил есми... кнАзА ©єдора Дмитрєєвича Горского, а 
кнАзА ГригорА Ивановича Багриновского, аби Их Милость 
печати свои приложили к сємоу моємоу листоу (Друцьк, 
1492 45 III, 24). 
ФОРМИ: наз. одн. дмитриєви(ч), дмитрїєви(ч) (1388 Р 

38; 1392 Р 47; 1446 Р 154); знах. одн. Дмитрєєвича (1492 
45 III, 24). 
ДМИТРИЄВЬ прикм. (2): А с нами в тот чась били... 

слуги кнзя Дмитріевн Путятича (Київ, 1491 АрхЮЗР 
8/ІУ, 158); 
дмитриєвь день (1) (назва церковного свята, 

також календарна дата) день святого Дмитра: а мнБ 

королеви помагати оль на годь минєть дмитриєвь днь 
(б. м. н., 1366 Р 14). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. дмитриєвь (1366 Р 14); наз. мн. 

Дмитріевн (1491 АрхЮЗР 8/1V, 158). 
Див. ще *ДМИТРОВЬ. 
Пор. ДМИТРИИ. 
ДМИТРИИ, ДМИТРИЇ ч. (14) (особова назва, цсл. Ди- 

митрии, гр. АгірїітріоЄ): вь лв(т) 6849 сольянь бьі(с) ко- 
локь(л) сиі стму юрью при князи дмитріи игуменомь евь- 
фимьемь (б. м. н., 1341 ОБРИ 75); то сА двяло в нашомь 

дворв в зоудєчєвБ в дє(н) стго дмитрия (Зудечів, 1421 Р 
96); а иное вьідал князю Дмитрею ПутАтичу (Вільна, 1496 
АЛРГ 72). 
ФОРМИ: наз. одн. дмитрии, дмитриї (1386 Р 33; 1388 Р 

39, 40, 43; 1392 Р 46); род. одн. дмитрия, дмитриА (1407 Р 
72; 1421 Р 96); дав. одн. дмитрию 4 (1366 Р 14; 1388 Р 43); 
Дмитрею 1 (1496 АЛРГ 72); ор. одн. дмитриємь (1366 Р 
14); місц. одн. при дмитріи (1341 ОБРИ 75). 
Див. ще ДИМИТРИИ, *ДИМИТРЬ? ДМИТРО, ДОУ- 

МИТРОУ, ДОУМИТРЬ. 
*ДМИТРЇЄВИЧЬ див. *ДМИТРИЄВИЧЬ. 
*ДМИТРІЕВЬ див. ДМИТРИЄВЬ. 
* ДМИТРІИ див. ДМИТРИИ. 
ДМИТРО, ДМИТРЬ, ДМИТРЬ ч. (20) (особова назва, 

цсл. Димитрии, гр. Ацртітріо?): и на то свБдци пань дмтрь 
(!) пань пєтрь (Казимир, п. 1349 Р 4); а на то послуси... 
дмитрь матьфБєвичь, пань нввьступь столпувьскии (Пе¬ 
ремишль, 1366 Р 12); їо роман воєвода... чинимь то ввдо- 
мо... ожє... синове бвлого драгомира, Дмитро, пєтрь, ми- 
хаило, жюржь слоужили намь ис правою вврою (Сучава, 
1393 Сові. І, ІЗ); а па(н) дмитрь данилови(ч) з роудьі за- 
ложил сА листи оуказати свою границю жирАвскоую (Зу¬ 
дечів, 1430 Р 116); а естли би тое рушиль, тогди я маю 
брату своєму пану Дмитру сто копь заплатити (б. м. н., 
1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18); Федко Гавриловичь... положиль 
передь нами листь... короля е. м., которнмь ему даль и 
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дозволиль викупити имвніе... у Дмитра Холиневского 
(Кам’янець, 1494 АЛМ 54). 
ФОРМИ: наз. одн. дмитрь, дмитрь, ! дмтр-ь 16 (1349 

Р 4; 1366 Р 12; 1413 Р 83; 1421 Р 96; 1424 Р 104; 1428 Р 
111; 1430 Р 116; п. 1450 ПИ № 9 і т. ін.);'дмитро 1 (1393 Собі. 
І, 13); род. одн. Дмитра (1494 АЛМ 54); дав. одн. Дмитру 
(1459 АрхЮЗР 8/1У, 18); ор. одн. Дмитром?. (1459 АрхЮЗР 
8/ІУ, 18). 
Див. ще ДИМИТРИИ, *ДИМИТРЬ, ДМИТРИИ, ДОУ- 

МИТРОУ, ДОУМИТРТ.. 

*ДМИТРОВЬ прикм. (2): па(н) микь дБдошицкии... 
па(н) дмитровьімь Даниловича з роудьі листо(м) приганиль 
ажє соуть нєправьіи... листи (Зудечів, 1428 Р 111); а па(н) 
микь дБдошицкии приганиль листо(м) ажє нєправьіи листь! 
фалшованьш па(н) дмитровьі Даниловича з роудьі (Зудечів, 
1430 Р 116). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. дмитровьі (1430 Р 116); дав. мн. 

дмитровьімь (1428 Р 111). 
Див. ще ДМИГРИЄВЬ. 
Пор. ДМИТРО. 
ДМИТРОВЬСКИИ ч. (1) (особова назва): исталосА при 

дєржавБ пана оти старостві русков злб (!) ожє купиль 
пань вАтелавь дмитровьскии дворище (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: наз. одн. дмитровьскии (1370 Р 18). 
ДМИТРЬ див. ДМИТРО. 
ДМИТРЬ див. ДМИТРО. 
ЇДМТРЬ див. ДМИТРО. 
*ДНЄПРЬ ч. (1) (назва річки) Дніпро: Писань на при- 

лоуцє за (д)нєпромь (Прилуки, 1459 Р 172). 
ФОРМИ: ор. одн. (д)нєпромь (1459 Р 172). 
ДНЄСЬ, ДНЄС, ЇДЄНЬС присл. (33) (цсл. дьньсь) нині, те¬ 

пер: исталосА при дєржавБ... старостві русков зле (!) ожє 
купиль пань вАтславь дмитровьскии дворище ись зємєю 
(!) яко из вБка слушало к тому дворищю вшитци вжиткове 
што дн(с)ь суть и потомь могуть бьіти (Львів, 1370 Р 18); 
мьі їо алєксандрь воєвода... знаємо чинимьі... ожє... бо- 

лБринь нашь никоула слоужиль стопочившимь родитєлємь 
нашимь правою и вєрною слоу(ж)боу и днє(с) слоужить 
намь правою и вєрною слоужбою (б. м. н., 1400 ОІД«А» 
433): мьі пєтрь воєвода... чини(м) знаменито... ожє... пань 
михаиль логофєть, слоужи(л) прБж(д)є стопочивши(х) ро¬ 
дитєлємь нашимь право и вБрно, а днє(с) служить намь 
право и вБрно (Сучава, 1455 Со5^. II, 539—540). 

*ДНИНА ж. (1) день: Мартинь жалова(л) на микоулоу 
и(ж) ємоу вьінА(л) ис калитьі осмь копь гро(ш)и квальто(м^ь 
на (до)броволнои дорозЕ оу торговоую днин(оу) (XV ст. 
ВС 31 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. диин(оу) (XV ст, ВС ЗІ зв.). 
Див. ще ДЄНЬ. 

* ДНИСТРЬ ч. (45) (назва річки) Дністер: а придаль 
єсмь ему озера рьібнаА за днБстромь кудьі мои неводи 
ходили (Казимир, п. 1349 Р 3); мьї алєксандрь воєвода... 
чинимь знаменито... ожє... дали єсми монастирю... озеро 
на (д)нистрБ (б. м. н., 1429 455); и о(т) того села 
на низь днБстромь до мор А к зємли волоскои тАгнєть (Лан- 
чиця, 1433 Р 125); тбмь мьі видбвши єго правою и вБрною 
слоужбою до нас, жаловали єсми єго особною нашєю 
мл(с)тию и дали єсми ємоу... село на (д)нистри ли(п)ни(к) 
(Сучава, 1437 Сові. І, 541); И о(т) вєрьховиньї єє КотораА 
Впадаєть В днБстрь з обоу двоухь Сторонь тоє рвчки 
Камєници землю Дєрьжати Маєть (Прилуки, 1459 Р 171); 
ми Стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє дали 
и потвьрдили єсми єдно озеро, на днистрБ... и сь грьлою, 
ідо оупадаєть оу днистрь (Ясси, 1500 Сові. 3. 230). 
ФОРМИ: род. одн. днВстра 2 (п. 1349 Р 4; 1433 Р 125); 

диистра 1 (1500 Сові. 3. 230); дав. одн. Опізіги (1413 ОЬ 
48); знах. одн. днВстрь 3 (1459 Р 171); днистрь 1 (1500 
Созі. 3. 230); ор. одн. дн'Ьстромь 3 (п. 1349 Р 3; 1433 Р 
125); дьнєстромь 1 (1459 Р 172); Днистром 1 (1458 ВИ І, 

8); місц. одн. на (д)нистри, на днистри 18 (1437 Со5^. І, 
541; 1439 Соя*. II, 41; 1447 Сові. II, 273; 1454 Сові. II 
513; 1456 Созі. II, 569; 1458 ВО І, 8; 1466 ВО І, 96; 1470 
ВО І, 155; 1482 ВО І, 262; 1491 ВО І, 458 і т. ін.); надни- 
стрВ, на (д)иистр'Ь, иа дьнистрВ 7 (1429 £>/і?«Л» 455; 
1448 ДГПР; Сові. II, 305; 1470 П/Я«Л» 523; 1495 ПГВСР; 
1500 Сові. 5, 230 і т. ін.); иа днистрА 3(1470 ОІВ«Ау> 523; 
1495 ПГВСР); иа днВстрВ, на (д)нВстрі 2 (п. 1349 Р 3; 
1456 П//?«Л» 511); на (д)нистра 1 (1455 Сові. II, 540); на 
(д)нистрїа І (1452 «£)//?«Л» 500). 
Див. ще *НИСТРЬ. 
*ДНИСТРЬ дшг.*ДНИСТРЬ. 
!ДНО (?) (1): ино... мьі так(ождєрє и от нас єсмьі) дали, 

и потврьдили єсми слоуги наши доум(а покшєскоул и ма¬ 
ни тоа прАдрєчєноє сєл)ищє на исписали дно (!) и обидє 
лопатна до оусти лопатнои (б. м. н., 1500 50). 

*ДН иїСТР о див. * ДНИСТРЬ. 
ДО1 прийм. (1031) (з род.) 1. (виражає просторові 

відношення) (527) а) (вказує на межу чого) до(чого), по (що) 
(246): по половине зь Любчемь грань, кудьі речька идеть, 
лєсьі, урочьісчьі до Колодезьїковь, пусчею, болотьі го¬ 
лими до каменя леса (Луцьк, 1322 АрхЮЗР ІДЛ, 2); 
а ко млину границА горБ смотричємь до мосту (Смотрич, 
1375 Р 20); а хотарь имь... по край боуковиньї горБ до шєрь- 
бовьского хотарА (Роман, 1392 Сові. І, 7); а тии старци... 
визнали и оуказали староую границю и врочища... почєн- 
ши о(т) малого криховца о(т) потока... до рБкьі до вели¬ 
кого крихова до бродоу (Зудечів, 1430 Р 116); а обрубь. 
землений тому именицу моєму лопавшомь по старине: ... 
от реки Стьіра... до Могилокь и Язвинокь... а оттол жо- 
лобомь до Пропастищь, а от Пропастищь до Демидова 
рову (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); и они присАгнули 
и завели... а(ж) до камєного бродоу (Вільна, 1495 ВМЗД)\. 
іоіи тегоіи сіо сіогоЬу дуеіукоуі и ^еіукиіи $о$пи а осі зо$пу 
сіо і\уапо\уус2а теху (Тришин, 1500 ДПЖП); 

ажє до (2) див. АЖЄ2; ажєлє д о (1) див. АЖЄЛЄ; 
(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими відмін¬ 

ками та зі словосполученнями) (89): а хотарь ти(м) сєло(м)... 
до вєликьі бродь... до вьішє полБноу (б. м. н., 1400 Соз^. 
I, 37); хота(р)... до могилоу (Сучава, 1428 Сох*. І, 209); 
и дали... болото... о(т) гдє виходить грьла из днистра и те¬ 
че^) долоу, до язєроу доубровка, и о(т) доубро(в)ка, до 
гдє оупадаєть оу яьєр (!) (Ясси, 1500 Соз^. 5., 230); 

б) (вказує на місце, куди спрямована дія) до (чого), у, 
на (що) (177): а покинувьши гостинець Ольїшский вь пра¬ 
во... поехати гостинцомь, которьій идеть до Колковь 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР ІДИ, 2); а коли которьш торговець 
поидєть торговать ис торунА через бєрєстиє до лучьска- 
бєз пєчали будтє (б. м. н., 1341 Р 2); а до угорь и до бє- 
сарабь слободно имь вивозити сукна (Сучава, 1408 Соз/. 
II, 631); припроваднль нась пань Ярмола до дольїньї, гдє 
указаль по той сторони тьілько грунть Почапьінскій (Но¬ 
воселиця, 1430 ГВКЛ 8); а коли наза(д) оусхочє(т) поити 
до зємли мо(л)давскоєи имає(т) поити доброволнє (Снятин, 
1454 Р 163); и потомь тоть Карпь Лупаньдичь побегь до 
Волохь (Краків, 1487 РИБ 434); а пастоу(х) ре(к) и(ж) 
тоую овцю прїгони(л) до села (XV ст. ВС 27); А намБстники 
наши мають отсьілати сами до Вилки до протопопи (Віль¬ 
на, 1499 АСД VI, 3); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) до (12): а львовчАнє што ймуть поити до браило- 
во, по рибьі... тамь ймуть дати, оть гривну по польвтора 
гроша (Сучава, 1408 Сові. II, 632); а кто не идеть до Бєло- 
город, а он абьі дал... мито (Сучава, 1460 ВО II, 273); 
А пак аж сА прилоучит та побвгнєт нБкоторїи наш боя¬ 
рин или наш слоуга... до их милости зємлАх... тот бьі имал^ 
одослати сь до нас (Гирлов, 1499 ВО II, 421). 

2. (виражає часові відношення) (вказує на термін вико¬ 
нання дії) до (чого), по (що) (117): А по семь ненадобе 
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вступоватись ни детемь моимь... ни всему роду моєму до 
еека, ни вь людьі церковьння, ии во вся судьі ихь (Луцьк, 

1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); а мирь о(т) покрова бцЬ до иванА 

днє до купаль (б. м. н., 1352 Р 6); а до спсова днє ажє не 
викупить єго на тоть рокь имьєть держати то село опАть 
{!) до другого року (Львів, 1386 Р 31); а они имаю(т) то(г) 
ожидати до по(д)бного часу (Сучава, 1457 Со&і. II, 809); 
а... король єго м(и)л<о)сть писал... до нась штобьі сА тою 
дьлницєю... не дєлили до того часоу, поки аж... корол 
€ГО м<и)л(о)сть боудєть оу кн(А)зствв литовском (Луцьк, 
1475 Л5 І, 70); хто имаєть ста(д) конная алюбо жєрєбАчья 
имаєть... паствить о(т) Юрьєва днА до Міхайлова днА 
^ХУ ст. ВС 37 зв.); А також мьі, Стєфан воєвода, до того 
тасоу коли усльїшим о ихани тоурєцком на зємли... кроу- 
дєв оугрьскаго и полскаго... тогди им... имаєм дати вьдати 
Тирлов, 1499 ВО II, 423). 

3. (виражає об'єктні відношення) (368) а) (вказує на 
чдресата дії) до (кого, чого); відповідає сучасній конструк¬ 
ції з дав. в. (156): увесь лесь Ретовь... до церкви Божое 
придаємо (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); а половицютьхь 
льнАзии наложили єсмьі на твоє роботи яко жє твоя мл(с)ть 
оусказоваль до нась слоуги своєго (б. м. н., 1386—1418 
Р 35); а они щоби волни били прити до на(с), абьіхо(м) 
ми и(х) судили (Васлуй, 1452 Сові. II, 760); а г<о)сп<о>- 
д<а)рь нашь король... писал до пана старости и до нас 
(Луцьк, 1475 АЗ 1, 70); колї и(х) прївожено до забїтьі(х) 
надорозє, тогди оні и(х) лоупилї с тго (!) имєнія оу кото- 
ромь бнлї забити (XV ст. ВС 25); И тоть нашь посоль оть 
толе ся вєрьнуль и до нась прьієхаль (б. м. н., 1499 ВО 
II, 447); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) до (1): А пак аж сА прилоучит та побьгнєт нь- 
которїи наш боярин или наш слоуга... до прьрєчєнних єго 
милости братїях... тот би имал одослати сБ до нас... про¬ 
сичи соби от нас мьіроу (Гирлов, 1499 ВО II, 421); 

б) (вказує на зв'язок дії з якоюсь особою або з якимсь 
предметом) до (кого, чого) (210): маеть... владика Луцкий 
и Острозский... игуменьї наставляти, попи и дьяконьї со- 
вершати, какь вь нашой области, вь... городахь вь Луцку 
Я вь Острозе, и вь селахь до нихь прислухаючихь (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3): да боудє(т) пану михулови... и сь 
оуси(м) прїходо(м), що є(ст) до того села (Сучава, 1443 
Собі. її, 131); тАмь мьі видАвши єго правоую и вБрноую 
слоу(ж)бою до на(с) жаловали єсмьі єго особною нашєю 
мл(с)тїю (Сучава, 1471 ^/Р«А» 525); слоужєбникь имєє(т) 
каж(д)ого кмєтА до вро(т) посохо(м) дотькноут сА, и ва¬ 
ла^) тьімь урАдомь хто кого позьіваєть (XV ст. ВС 14); 
а владнцЬ Полоцкому того игумена... не судити... нижли 
которое дьло будеть владиць до игумена, тое судити намь 
посполь (...— Вид.) владикою (Мстиславль, 1500 АСД 
II, № 4); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими єід- 
нінками) до (кого, чого) (І): а ти(ж) сотирБ, алибо єго 
слуги, а нї и(н) никто о(т) наши(х) бояр ($іс.— Прим. вид.)... 
да нє имає(т) жадного примьсу до манасти(р)ски(х) 
пасика(х) (!) (Сучава, 1463 Собі. 3. 45). 

4. (виражає означальні відношення) до (чого) (2): Ачь 
рьщєрь алюбо шлА(х)тА шлА(х)тїчю раноу оучини(т) до 
крови имБє(т) єм Я. платїти за ран Ж (XV ст. ВС 29 зв.); 
ми кнзь Сємєнь Алєкса(н)дрови(ч)... о(з)на(і)моуємо... 
И(ж) ми... єго При всюи о(т)чи(з)нь и диди(з)нь Єго... 
зоставоую И... надаю... Городища Селища и Оурочища 
з рьками И рб(ч)ками и(з) ихь Прилє(г)лостАми ко(ж)доє 
до себе Широко(ст) Маючиє (Прилуки, 1459 Р 171). 

5. (виражає модальні відношення) до (чого) (11): Ми 
кнА(з) фєдорь любортови(ч) знаємо чинимь... ажє г(с)дрь 
нашь король... и єго кролєваА... дали ми землю до своєи 
воли на имА сьвєрскую (Віслиця, 1393 Р 50—51); а брашо- 
вБномь кто будє(т), що оузАль бєзь и(х) права... що би 

стє имь воротили вьсь, до нити (Сучава, 1435 Со$£. II, 
692); Коли(ж) кмє(т) б^дє(т) ранє(н) до крови... тогди ємоу 
прїидєть двє часті за рани а трєтєя часть сЛдоу (XV ст. 
ВС 29); А кому будеть от(є)ць н<а)шь або ми того имєнА 
зємли або люди дали до н(а}шєй воли, то и тєпєрь в нашой 
воли (Вільна, 1499 АЗ І, 118). 

6. (виражає відношення мети) до (чого), для (чого) (2); 
Про то ми... ведомо чинимо тьімь теиерешнимь, яко и на 
потомь будучого веку людемь, до которьіхь ведомости 
тоть нашь листь прндеть (Луцьк, 1389 РЕА І, 26); а пакь 
льі би самих нась нашь мильш прьіАтєль на помочь жадаль, 
и ми сами нашомоу прнАтєлю маємь бити... до помочи 
(Сучава, 1442 Собі. II, 716). 

7. (виражає ступінь охоплення предмета дією) до (чого) 
(3): ми пє(т)ро воєво(да)... и сь всАми пани о(т) велика 
дажє и до мала радили єсмьі и много подоумали мє(ж) со¬ 
бою о оутиснєнїє и погибєли зємли нашєн (Васлуй, 1456 
ЗСФ); Се я па(н) олизарь кирдеевичь... и сь своєю женою 
ееодосіею, запи(су)вае(м)... ись своєго двора десятиноу, 
оу поли и сь озими и сь яриньг и сь жита и сь пшеници 
и сь овса... и сь есєє яриньї почень о(т) мальі(х) н до ве- 

ликьі и кь стомоу спсоу на красное (б. м. н., 1487 ВОРСР 
178); 

<} д о т о г о (2) до того, крім того: Дсгтого позволяемь 
имь... вь домахь своихь шинковать (Луцьк, 1389 РЕА І, 
27); Надаю... До Того Иньшіє Городища И оурочища На(д) 
рьчькою Камєницею (Прилуки, 1459 Р 171). 

ЇДО2 (ЗА) (1): мьі Стєфан воєвода... глєитовали єсми 
єго правим глєитом... яко да єст ємоу слободно... к нам 
прїити до (!) єго правоую и вирьноую слоужбоу (Сучава, 
1460 В О II, 269—270). 
Див. ЗА1. 
ДОАМНА ж. (2) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): хота(р)... чєрє(с) бїстрїци на доамна и до... 
обрьшїє (Корочин Камінь, 1458 МІН. Бос. 122); ми стєфа(н) 
воєво(д)а... знамєнїто чини(м)... ожє... дали и потвердили 
єсми... монастироу села... оу здвижиньци о(т) доамна (Су¬ 
чава, 1462 Со5/. £>. 10). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. о(т) доамна 1 (1462 

Собі. П, 10); зам. знах. иа доамна 1 (1458 МіН. Оос. 
122). 

*ДОБАНИВИЧгЙ мн. (2) (назва села у Перемишльській 
землі) Дубаневичі: А се А кнА(з) лєвь... да(л) єсми Бма 
оу пєрємнскоь волость село добанєвичь (!) и сь землею 
и сь сьножАтими (Львів, 1443—1446 Р 147). 
ФОРМИ: знах. ! добанєвичь 1 (1443—1446 Р 147); доба- 

ниви(ч)^ 1 (1443—1446 Р 147). 
*ДОБЕКЬ ч. (2) (особова назва, стч., стп. БоЬек, пор. 

Добєславь): и за тим єшчє до нас прислал пан нашь кроль... 
свои пани, на имь пана Добка з Бьішова пана Бєлзского, 
и пана Станислава с Танчина (Сучава, 1468 ВИ II, 305); 
також и сими рази... коли к нам прислал... по пана Добєка 
из Бишов, пана Бєлского, а ми лєпак слоубоуємь... гос- 
подарєви нашємоу... абихом сь сь єго милости видьли 
и голдовали, ми и сь нашими... боАрьі (Новий Град, 1479 
ВО II, 351). 
ФОРМИ: знах. одн. Добка 1 (1468 ВО її, 305); Добєка 

1 (1479 ВО II, 351). 
ДОБЄСЛАВЬ, ДЄБЄСЛАВЬ ч. (3) (особова назва, стч. 

БоЬезІау, стп. ОоЬіз1а\у): А на то послуси... пань пєтрь 
ивановичь пань добєславь кошицкии (Львів, 1368 Р 16); 

ми войцєхь з бжиєи мл(с)ти ярцибискупь гньздєнский... 
добєславь сь сєнка любєлскии... слюбуємьі... стєцку воє¬ 
водь зємль молдавскои... ижь вшитки оурАдьі и зьєднанья 
и записи што пасании (!)... межи... вло(д)славомь... кро- 
лємь полскимь... и нами... с однои сторони а межи стєц- 
комь воєводою... з другои сторони... владиславь кроль 
и... всА коруна поленая боронити держати непорушно на 
вьки ховати имьють (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
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ФОРМИ: наз. одн. добєславь 2 (1368 Р 16; 1433 Р 122); 
дєбеславь 1 (1378 ЗНТШ ЬІ, 5). 

* ДОБИВАТИ див. ДОБИВАТИ. 
♦ДОБИТИ див. ДОБИТИ. 
♦ДОБИТОКЬ ч. (2) 1. худоба, товар (1): тьі оуси вьішє 

писанньї татаровє да боудоу(т) нашємоу монастьірю оу- 
ри(к) И СЬ ВЬСЇМЬІ и(х) ЧЄЛБДМИ и сь оусвмь и(х) имБни- 
ємьи добитко(м) на вьки вьчньїА (Сучава, 1443 Со5^. II, 
128—129). 

2. цінність, вартість (1): ащє ли кто... полакомитсА до- 
биткоу книгьі сєА, и продас(т) Ж, да є(ст) проклА(т) о(т) 

ба (б. м. н., 1401 ЗКЄ). 
ФОРМИ: род. одн. добьіткоу (1401 ЗКЄ); ор. одн. до¬ 

битим) (1443 Собі. II, 129). 
ДОБРА ж. (3) (особова назва, молд., слов. добрь): мьіСтє- 

фан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша прАд 
нами... наши слоуги Нєкита и брат єго Жоуржа и сестра 
их Добра... и продали свою правоую отниноу (Васлуй, 
1497 ВО II, 116). 
ФОРМИ: наз. одн. Добра (1497 ВО II, 116); дав. одн. 

Добри (1497 ВО II, 116). 
ДОБРАА ВОДА ж. (1) (назва села у Волинській землі) 

Доброводи: а кн(А)зю Семену досталсА город Колодєн 
а села: Чєрнєхов... Добра А вода (Луцьк, 1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Добра А вода (1463 АЗ І, 54). 
ДОБРЄ1 присл. (8) 1. (як годиться, як належить) добре 

(1): боЬге сЬо\уаІ \у гакопе (Луцьк, 1388 2РЬ 
103). 

2. добре, цілком (6): мьі вєликиі кнзь швітрикга(л) свідо¬ 
мо чинимь всАкому симь нашимь листомь кто во нь во- 
зрить или оусльїшить чтучи кому жь будєть того потрєбно 
иж би добре вразумїль (Житомир, 1433 Р 126); а прьі томь 
бьіли и того добре свЬдомьі люди добриє (Володимир, 1475 

АЗ І, 72); вша мл(с)ть можете тому сами добре розоумєти 
ажє о(т) оуси(х) сторонь поганьство... на хрєстияньство... 
оукрєпляють (Вільна, 1493 ПОСВВ 152). 

3. (у відповідності з правом) добре (1): О жакоу а любо 
о капланє которьі(ж) добре держіть оцьство сво(є) (XV ст. 
ВС 5 зв.). 
Див. ще ДОБРО2, ДОБРІЇ. 
ДОБРЄ2 ч. (2) (особова назва, молд., слов. добрь): мьі олєк- 

сандрь воєвода... чини(м) знаменито... ожє тотьі истинньїи 
слоугьі... никита и добре зографи дали есмьі имь... два се¬ 
ла (б. м. н., 1415 Сох/. І, 121); вєль(л) єсмьі иашємоу вє(р)- 
иомоу, добри логофє(т), писати (Сучава, 1459 Собі. 3. 22). 
ФОРМИ: наз. одн. добре (1415 Собі. 1, 121); дав. одн. 

добри (1459 С05/. 5. 22). 
ДОБРИИ див. ДОБРЬІИ. 

♦ДОБРИ НОВСКИИ прикм. (1): сє азь... ш Стєфа(н) 
воєвода... знаменито чини(м)... ожє... єсми... потврьди- 

ли... нашєи єпискоупїи о(т) радовцє(х) і црко(в)... о(т) 
волости соуча(в)скои... щожє били дани тоти н цркви 

ис попи... кв. црковь добриновска и(с) попо(м) (Сучава, 
1490 ОС 146—147). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. добриновска (1490 ОС 147). 
Пор. * ДОБРИ НОВЦИ. 
* ДОБРИ НОВЦИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня- 

вівстві): а хотарь... до вєликоі буковиньї кдє вьішєль путь 
оть добрьно(вц)ь на конєц полА (Роман, 1392 Собі, і, 7); 
тїмь мьі видьвшє єго правоую и вьрноую слоужбоу до 
на(с)... дали єсмьі ємоу... села... на имА хєнцовци на сє- 
р£(т)... и шєпєлєвьі(х) село што замьниль за добриновци 
(Сучава, 1431 Со5^. І, 317). 
ФОРМИ: род. добрьно(вц)ь (1392 Собі. 1,7); знах. доб- 

рииовци (1431 Собі, і, 317). 
ДОБРИ НЬ ч. (1) (назва селища у Волинській землі) 

Добринь: досталь сА дєвєрю моємоу... Городокь, а к двору 

присєлки и селища: Бєгонь, Караєвичи, Добринь (Манів, 
1478 АЗ І, 76). 
ФОРМИ: наз. одн. Добринь (1478 А5 І, 76). 
ДОБРІИ див. ДОБРЬІИ. 
♦ДОБРЇИНОВБ прикм. (2) О с є л и щ є д о б р ї и - 

ново див. СЄЛИЩЄ 1. 
ФОРМИ: знах. одн. с. добрїииово (1428 Собі, і, 233; 

1429 Собі, і, 269). 
♦ДОБРО 1 с. (8) добро (7): А што ко(л) о(т) кого оусльїшю 

на господарА нашєго лихо или добро того(м) не оутаити 
господарА нашєго (б. м. н., бл. 1386 Р ЗО); мьі имаємь 
нашєму старшємоу ппиАтєлю, кнАзю, вєликомоу казими- 
роу, прїААти (!) и єго добра смотрити а онь такиж имаєть 
намь прїААти (!) и нашєго добра смотрити (Ясси, 1445 
Собі. II, 726); Ино которого єсмо чоловєка вєдали вь на- 
шой зємли, што ємоу добра не хотєль, а какь сь нимь мирь 
взємьши, того єсмо тогдьіжь зь зємли нашоє и вислали 
(б. м. н., 1496 ВО II, 405); 
по д о б р о (1) добре: И тєпєрь бо(ж)єю волею било 

бьі и по добро заньжє кто єсть, ива(н) васи(л)єви(ч) вели¬ 
кий) кнА(з) моско(в)ски(и) г(с)дрєви нашому воєводє є(ст) 
сва(т) а вашє(и) мл(с)ти тесть (б. м. н., 1496 ТІСВВ 192 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. добра (1445 Собі. II, 726; 1496 ВО 

II, 405); знах. одн. добро (бл. 1386 Р ЗО; 1448 Собі. II, 
305; 1496 ПСВВ 192 зв.). 
ДОБРО2 присл. (4) (похвально) добре (3): мочї имєт 

ли иижє що та(к) и добро а пак ли не мочї имє(т) с то(г) 
спросити (Васлуй, 1456 ЗСФ); И добро бьі бьшо и тобє со 
хрєстияньї мирь имати и посполь со всими хрєстияньскими 
господарьі противьку погаиьства стояти (б. м. н., 1498 
ВО II, 410); 
добро ся видит (що кому) (1) викликає задово¬ 

лення (що в кого): и за то вє(л)ми г(с)дроу нашому Стє- 
фану воєводє добро ся видить и хвала милому богу вздаєть 
(Вільна, 1493 ПОСВВ 151 зв.). 
Див. ще ДОБРЄ1, ДОБР'Й. 
ДОБРО В А див. ДОУБРОВА1. 
♦ДОБРОВЄЦЬ див. ДОБРОВЄЦЬ. 
ДОБРОВЄЦЬ ч. (4) (назва потоку в Аіолдавському кня¬ 

зівстві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним.., ожє 
прїидоша прьд нами... оуноуки Йвана Дамїановича... 
и дали господствоу ми три села иа Добровєць (Гирлов, 
1499 ВО II, 161—162). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. на Добровєць (1499 ВО 

II, І62, 163); ор. одн. Добровєцом (1499 ВО II, 163). 
♦ДОБРОВОЛЄНІЄ с. (1) доброзичливість, прихиль¬ 

ність: Тимжє обичаєм и мьі оудилали... видьчи и знаючи 
ласкоу и доброволєніє наясньишаго кнАзА пана Казимира 
(Коломия, 1485 ВО II, 371). 
ФОРМИ: знах. одн. доброволєніє (1485 ВО II, 371). 
Див. ще ДОБРОВОЛЇЄ. 
ДОБРОВОЛЇЄ с. (1) доброзичливість, прихильність: аз 

господство ми <вь> том благопроизволих нашим благим 
произволєнїє<м>... и сь оусьА (!) нашїА доброволїє <и> 
от бога помощїА (Сучава, 1491 ВО І, 473). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. ор. сь... доброволїє (1491 ВО 

І, 473). 
Див. ще * ДОБРОВОЛЄНІЄ. 
ДОБРОВОЛНЄ, ДОБРОВОЛБНЄ присл. (8) 1. (без пе¬ 

решкод, без заборони) вільно (7): изіаичіііезто, ігЬу... 
ргоба^аіі \У£іакиіи гесг <ІоЬго\уо1пе (Луцьк, 1388 2РІ. 
108); а коли наза(д) оусхочє(т) поити до зємли мо(л)дав- 
скоєи имає(т) поити добровольнє сь своєю панею сь своими 
дитками (Снятин, 1454 Р 163); а тоє вьшіє писанноє (в ориг. 
вьішє писанного.— Прим. вид.)... маєт бити продано, и 
замєнєно, и заставлено, и отдаио доброволнє на свои по¬ 
треби н вжитки обернути, как єму... лєпєй а вжиточнє взви- 
дит сА (Вільна, 1499 АЗ І, 118). 

2. (за власним бажанням, без примусу) добровільно (1): 
мьі па(н) ива(н) срь(м)скьш староста рускии вьізнава(м) 
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то... ижє пришєдши прєд на(с) очвистє (1) н доброволнє 
пани махна узвєртовская и о(т)ступила узвартова пані 
яхні кьіискои (Львів, І4І4 Р 85). 
Див. ще ДОБРОВОЛНО. 
^ДОБРОВОЛНИ див. *ДОБРОВОЛНЬІИ. 
ДОБРОВОЛНО, ДОБРОВО Л ЬНО, ДО БРОВО УЛ НО 

присл. (43) 1. (без перешкоду без заборони) вільно (39): 
а оу ставу радіївоунькові ловити сітью ему доброволно 
(Перемишль, 1366 Р 12); по томужь и мьі дали єсми имь 
яко да ходАть сь своєю торговлєю доброволно у нашєи 
зємли (Устя Башія, 1435 Сові. II, 676); продал єсми ему... 
так, ижєт он волєн... кому оусхочєт продати або даровати 
або замєнити и на своє доброволно вжитки обернути, как 
же сА ему налєпєй будєт видєти и радити (Берестя, 1466 
АЗ І, 62); мьі Стєфан воєвод... чиньїм знаменито... ожє да- 
ємь... сєс нашь лист нашємоу татарин(о)у... на то... що- 
бьіхом єго опАт не оу водили оу холопство, аньї діти єго, 
але іцобьі сидил оу нашєи зємли, он и своимн дітми, сло- 
бодно и доброволно и без никоторои нєволи (Сучава, 1470 
ВО І, 140), да єст им слободно и доброволно и отворєно 
ходити и торговати, заплативше правоє своє мьіто (Гир- 
лов, 1499 вЬ II, 424). 

2. (за власним бажанням, без примусу) добровільно (4): 
а продали и оуздали єму добровоулно и оу віки дітємь 
єго (Перемишль, 1366 Р 12); продаль ємоу доброволно нє 
надобі оуступати на то никому (Львів, 1368 Р 15—16); 
Се я Янь, ииачей Корійва Ядукговичь, продаль есмьі 
доброволно... землью свою питомую у волости Волкови- 
ской (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); И князь Костянтииь 
передь нами рекь: правда єсть, служать вь мене бояре 
Смоленскіе Бубень, а Дуденковь Суморокь доброволно 
зь сукни безь иміней (Вільна, 1495 АЛМ 83). 
Див. ще ДОБРОВОЛНЄ. 
* ДОБРО ВОЛ НЬІИ прикм. (9) 1. (безперешкодний) 

вільний (3): и мьі то на жєданьє єго (милости) при(я)тєля 
нашого дєлаємь, даємь єго посломь добровольноє проєха- 
ньє чєрєзь нашу землю (до Москви) и оть толь зася до 
его зємли (б. м. и., 1496 ВИ II, 405); 
доброволная дорога (4) відкрита для всіх 

дорога, гостинець: Я, Война, пана Немиринь сьінь, на 
имя Яков, пишу сию духовницу... лежа у рани на постели, 
которуюжь рану маю от Александра Ладяти, штожь ми 
ее за даль з радне своєю рукою, засід на доброволной до¬ 
роге у своемь имени у Колпьіници (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 27); Мартинь жалова(л) на Микоулоу и(ж) ємоу вьі- 
нА(л) ис калити осмь копь гро(ш)и, квальто(м)ь, на (до)- 
броволной дорозі (XV ст. ВС ЗІ зв.). 

2. (непримушений, викликаний власним бажанням) доб¬ 

ровільний (2): а такі жь ми видівшє єго млсрдьє к намь 
и доброволноє пристаньє дали єсми приятелю нашому... 
наші листи (Ланчиця, 1433 Р 124); Ино ми видівши межи 
(ними) их доброволн(и) ток(мєж) и полнои заплатоу, а 
ми тако<ждєрє и от н)асєсми дали и потвердили... Ивоулоу 
дїакоу тоє... село (Сучава, 1482 ВО І, 260). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. доброволн(и) (1482 ВО І, 260); 

знах. одн. с. добровольноє, доброволноє (1433 Р 124; 1496 
ВО II, 405; ОПВВД)\ род. одн. ж. доброволноє (XV ст. СЯ 
43 зв.); місц. одн. ж. на доброволной, на (до)броволной 
(XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27; ВС 8, 31 зв.). 
ДОБРОВОЛЬНЄ див. ДОБРОВОЛНЄ. 
ДОБРОВОЛЬНО див. ДОБРОВОЛНО. 
♦ДОБРОВОЛЬНЬІИ див. *ДОБРОВОЛНЬІИ. 
* ДОБРО ВТРИ ЧЬ ч. (1) (особова назва): Се здіся про¬ 

сидь у нась... Тишко Ходкевичь землиць пустньїхь... на 
имя:... Добровтричь дворища, а Голтяевичь дворища (Кра¬ 
ків, 1454 АЛМ 12). 
ФОРМИ: род. мн. Добровтричь (1454 АЛМ 12). 
ДОБРОВОУЛНО див. ДОБРОВОЛНО. 

*ДОБРОДАНІЄ с. (1) добродіяння, благодіяння: а по 

наши(м) жївотв кто (!) избєпє(т) бь бьіти г(с)п(д)рь... нашєи 
земле... то(т) би и(м) нє пороушил наша доброданіє и по- 
тврьждєнїє (Корочнн Камінь, 1458 МІН. Оос. 123). 
ФОРМИ: знах. одн. доброданіє (1458 МіН. Оос. 123). 
*ДОБРОДг£ ИСТВО с. (2) добродіяння: про ть жь Азь 

про тото добродійство прорєчєньїхь пановь приступаю 
и приступиль єсмь ку... королю польско(м)... ис тьіми го¬ 
ро (д) ись крємАницємь и сь братславлємь (Кременець, 
1434 Р 130); про то жь А про тоє ихь добродійство... при¬ 
ступаю... ку... королеви польскому... с... городьі и зємлА- 
ми што... суть оу моємь дєржАнью (Черняхів, 1435 Р 
132—133). 
ФОРМИ: знах. одн. добродійство (1434 Р 130; 1435 Р 

132). 
ДОБРОИН ч. (2) (особова назва, молд., слов. добрь): мьі 

Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє тоти... сьшь 
станинь, и плємєник их Доброин воиникоул и сестра єи 
Лоушкь... жаловали єсми их особною нашєю милостїю 
(Васлуй, 1495 ВО II, 53). 
ФОРМИ: наз. одн. Доброин (1495 ВО II, 53); дав. одн. 

Доброиноу (1495 ВО II, 53). 
ДОБРОКГОСТЬ ч. (2) (особова назва, стч. ОоЬгоЬозі, 

стп. БоІЬго^озі): мьі войцєхь з бжиєи мл(с)ти ярцибискупь 
гніздєнский... доброкгость с колна камєньскии... добро- 
кгость сь шамотуль калискии... слюбуємьі... стєцку воє¬ 
воді (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. доброкгость (1433 Р 122). 
ДОБРОМИРА ж. (3) (назва потоку в Молдавському кня¬ 

зівстві): а хотарь тімь сєломь... до потока што словєтсА 
добромира, та добромнрою горі до тісного оутла на проуті 
(Сучава, 1429 Сові. І, 269—270). 
ФОРМИ: наз. одн. добромира (1429 Сові. І, 270); род. одн. 

добромирьі (1429 Сові. І, 269); ор. одн. добромнрою (1429 
Сові. І, 270). 
ДОБРОМИРЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі Стєфань воєвода... чиним знаменито... ожє... 
дали нашємоу вірномоу паноу Игнатоу села... на имА 
Добромирєщи и Балосинєщн (б. м. н., 1440 ОВАс 31); 
мьі Илїа воєвода и... Стєфань воєвода... чиним знаменито... 
ожє... Ивоул... и Нєпот єго Нєгрє... дадошА дві селі 
на имА Добромирєщи и Балосинєщи, паноу Игнатоу стол- 
н(икоу) (б. м. н., 1441 ОВАс 37). 
ФОРМИ: наз. Добромирєщи (1440 ОВАс 31; 1441 ОВАс 

37). 
ДОБРОСЛАВЄЦЬ ч. (І) (особова назва): А сє я пань 

данило дамбоговичь (!) Задєрєвєцки, Відомо чинимо... 
Ажє я дорадивсА и своими приАтєл’ми... Дали Єсмь... 
дворищ ов (!) тоу стороноу ріки СоукилА, о(т) стриА, кдє 
доброславєць сиділь (б. м. н., 1473 ЗНТПІ V, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. доброславєць (1473 ЗНТШ V, 3). 
*ДОБРОСЛАВ€ЩИ мн. (1) (назва потоку в Молдав¬ 

ському князівстві): тімь мьі видівшє єго правою и вірною 
слоужбою до на(с)... далижє и потврьдили єсми ємоу... 
села... на проуті... и цолєва сєлищє и сь озєромь и вино¬ 
град) (!) єго на врь(х) доброславєщимь потокоу (Васлуй, 
1436 Сові. І, 475). 
ФОРМИ: дав. доброславєщимь (1436 Сові. І, 475). 
* ДОБРОТА ж. (7) 1. добро, благо (3): мьі романь воє¬ 

вода... чинимо знаменито... ожє... пань дидрихь боучас- 
кьіи... стоить подли нась и стоить о нашемь доброту (Ко¬ 
ломия, 1448 Сові. 11,305); и ваша бн милость сихь по- 
словь... пропустили мирьно чєрєзь вашєй милости зємли... 
бо сии пословє нє ходять на злость вашєй милости, але 
на доброту вашєй милости (б. м. н., 1499 ВО II, 449). 

2. доброзичливість (2): мьі илїа воєвода... знаменито 

чини(м)... како намисковь наши(х) наслидоуючи оу доб¬ 
роті обітниць и(х)... пану владиславовьі, по(л)скомоу кро- 
лювьі... оу лєвовьі... голдь оучинили є(с)ми (Львів, 1436 
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Собі. II, 697); тогди они па(к) с поч(с)тіє(м) и добротою 
на(с) и наша кньгинь и наши пани и слуги о(т)проводити 
без шкода (и) без забави (Сучава, 1457 Собі. II, 811). 

3. добрі стосунки (2): коли сюю правьдоу... промєжи 
собою вчинимь... оть сєго часоу межи тебе и нами лєшєе 
(!) доброти иного дєла не будєть (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: род. одн. доброти (1484 ЯМ)\ знах. одн. доб¬ 

роту (1448 Собі. II, 305; 1499 Вб II, 449); ор. одн. добротою 
(1457 Собі. II, 811); місц. одн. оу доброті (1436 Собі. II, 
697); наз. мн. доброти (1484 ЯМ). 
ДОБРОТВОРЬ ч. (6) (назва потоку в Молдавському кня- 

вівстві): А хотарь Драгосинєщомь, што на Добротворь... 
почєнши от издолоу, от Ласловова хотарА, Добротворь 
и Пожарита, до верха (б. м. н., 1426 ВАМ 22); ми Стєфан 
воєвода... знаменито чиним... ожє... дали и потвєрьдили 
єсми им... села... на имв... Мохориціи... на Добротворь 
(Васлуй, 1495 ВО II, 59). 
ФОРМИ: наз. одн. Добротворь (1426 ВАМ 22); род. одн. 

Добротвора (1426 ВАМ 21; 1452 Со5*. II, 426); місц. одн. 
на Добротворь (1426 ВАМ 22; 1452 Соя*. II, 432; 1495 ВО 
II, 59). 

*ДОБРОТИЧИНЬ прикм. (1) <[) потокь добро¬ 
ти чинь (1) див. *ПОТОКЬ С 
ФОРМИ; знах. одн. ч. добротичинь (1415 Сох/. І, 

121). 
! ДОБРОТУ /ДОБРОМУ) див. ДОБРЬІИ. 
ДОБРОЧИНЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві); ми Стєфань воєвода... чинимь знаменито... ожє... 
дали єсми... села на имь... роусонвгь и доброчинь (Сучава, 
1446 ПГСПМР). 
ФОРМИ: наз. одн. доброчинь (1446 ПГСПМР). 
ДОБРОУЛ див. ДОБРОУЛЬ. 
ДОБРОУЛЄЦЬ ч. (1) (особова назва, молдслов. добрь): 

доброулєць писа, оу сочавь (Сучава, 1448 Собі. II, 
343). 
ФОРМИ: наз. одн. доброулєць (1448 Собі. II, 343). 
ДОБРО УЛЄЩЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мн Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє то- 
та... Аннь... продала... одино село на имЬ Доброулєщїи 
(Сучава, 1480 Вб І, 244). 
ФОРМИ: наз. Доброулєщїи (1480 Ви І, 244); дав. Доб- 

роулєщєм (1480 Вй І, 244); знах. Доброулєщїи (1480 БО 
I, 244). 

*ДОБРОУЛОВЬ прикм. (1): ми Стєфан воєвода... зна¬ 
менито чиним... ожє прїидоша прАд нами... Ана, сестра 
Доброулова логофєт(а)... и дала своимь плємєником... 
два села... на Днистри (Сучава, 1470 ВИ І, 155). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Доброулова (1470 Вй І, 155). 
Пор. ДОБРОУЛЬ. 
ДОБРОУЛЬ, ДОБРОУЛ ч. (75) (особова назва, молд., 

слов. добрь): пи(с) доброу(л), оу со(ч)вь (Сучава, 1451 Со5^. 
II, 401); мьі Овєфан воєвод(а)... знаменито чииим... ожє 
прїидоша перед нами... Анна, сестра пана Доброула лого- 
фєта, и сь с(во)имь нєпотомь... и продали... село на имй 
Веленій (Сучава, 1482 ВИ І, 260). 
ФОРМИ: наз. одн. доброуль, доброу(л), доброул 18 

(1451 Собі. II, 401; 1452 500; Собі. II, 410, 422; 
1453 £)//?«А» 503; Со5/. II, 458; 1454 Собі. II, 502; 1455 Собі. 
II, 526; 1456 ЗСФ; Собі. II, 578 і т. ін.); зам. дав. доброул 
логофєту 1 (1460 Собі. 8. 41); род. одн. Доброула (1480 ВО 
І, 241; 1482 ВО І, 260); дав. одн. Доброулоу, ОоЬгиіи 41 
(1457 ВО І, 5; 1458 ОіР«А» 512; 1460 Со5*. 5. 34; 1462 
Собі. ^. 12; 1463 ВО І, 74; 1465 ОіРчА» 518; 1466 ВО І, 
106; 1467 ВИ І, 118; Собі. 8. 69; МіН. Оос. 126 і т. ін.); 
добру(л) 3 (1458 Я/Я«А» 513; МіН. Оос. 123; ПГСММЦ); 
Доброулови, до(б)роулови 7 (1458 ВО І, 7; 1459 ВО І, 
28, 36; 1460 ВО II, 276; 1461 ВО І, 45; 1463 Собі. 8. 45; 
1466 ВО І, 96); Доброуло 1 (1468 ВО 1, 126). 

♦ДОБРОУША1 ж. (2) (назва потоку в Молдавському кня¬ 
зівстві): тЕмь мн видевши єго правою и вЕрною слоужбою 

до на(с)... дали єсми ємоу... село... оу вєрхь доброуши 
(Сучава, 1437 Собі, і, 541). 
ФОРМИ: род. одн. доброуши (1437 Собі, і, 541); місц. 

одн. иа доброуши (1437 Собі, і, 541). 
ДОБРО УШ А2 ж. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тЕмь мьі видевши єго правою и вЕрною слоужбою 
до на(с)... дали єсми ємоу... єщє село по(д) каражиномь 
доброуша (Сучава, 1437 Соя/. I, 541). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. знах. доброуша (1437 Соя/. І, 

541). 
ДОБРЬ див. ДОБРЬІИ. 
ДОБРЬЧИНЄЩН мн. (І) (назва села у Молдавському 

князівстві): мьі пєтрь воєвода... знаменито чини(м)... ожє... 
дали єсми сє(с) листь на(ш) людє(м)... о(т) добрьчинєщн 
(Побрат, 1448 ДГПР). 
ФОРМИ: наз. зам. род. о(т) добрьчинєщн (1448 ДГПР). 
ДОБРЬЧИНОВЬ прикм.. (1): тьмь мн видввшє єго 

правоую и вьрноую слоужбоу до на(с)... дали єсмьі ємоу... 
є дно село на грабовьі(х) гдє бьіль домь добрьчиновь (Су¬ 
чава, 1427 Собі, і, 196). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. добрьчиновь (1427 Со$£. І, 196). 
Пор. *ДОБРЬЧИНЬ. 
*ДОБРЬЧИНЬ ч. (1) (особова назва, молд., слов. добрь): 

що бьі имь оурикь сь оусвмь доходомь... и дбтємь насти- 
ньімь що сь добрьчино(м) и сиоу єи що є(ст) о(т) дроуга єи 
моужа (Сучава, 1427 Собі, і, 196). 
ФОРМИ: ор. одн. добрьчиио(м) (1427 Собі, і, 196). 
ДОБРЬІИ, ДОБРИИ, ДОБРЇИ, ДОБРЬІ, ДОБРЬ прикм. 

(643) І. (який е носієм позитивного начала, протилежний 
до негативного) 1. (який спрямований на добрі справи) 
добрий (33): мн кнАзь володиславь... нашимь добрьімь 
оумьішлБньємь то есмьі вчинили (Бохур, 1377 Р 23—24); 
мьі алєксандрь воєвода... знаємо чинимь... ожє єсмьі оучи- 
иили с наши(м) добрьі(м) оумьісло(м)... и оу чинили єсмьі 
за душїє дшь (!) дєлА пєрєжє стопочившїимь господарємь 

прєдкомь иаши(х) (Сучава, 1408 Собі, і, 60); сє азь... їо 

Стєфа(н) воєвода... знаменито чини(м)... ожє блгопроизволи 

гп(д)воми (!) наши(м) блгимь произволєнїємь... та и(с) на- 

ши(м) добри(м) помисло(м)... и оучинили єсми вь задшїє 

сто почи(в)ши(х) прє(д)ко(в) и родитєлїє иаши(х) и за наше 
з(д)равїє (Сучава, 1490 РС 146). 

2. (вельможний, шляхетного роду) добрий, достойний 
(22): оучинит(ь) которьш добрьш члвкь кривду, любо воє¬ 
вода а любо пань оучинити неправу ис нимь (б. м. н., 
1352 Р 6); мьі дмитрии инвмь имєнємь корибу(т)... чинимь 
то знаємо... ижє добраА рада наши(х) боАрь... и нашєю 
доброю волею... вєлєбному г(с)пдрю володиславу королеви 
польскому... голдовали єсмо вБрно и право (Краків, 1388 
Р 40—41); мьі їо алєксандро воєвода... знаємо чинимь... 
оусБмь добрьімь паномь... ожє тоть истинньїи слоуга и 
бояринь нашь плотоунь слоужиль пєрєжє стопочившїимь 
господарємь оцоу нашємоу правою и вврною слоужбою 
(б. м. н., 1411 Собі, і, 84); и кн(А>зь Михайло положил 
листь перед королем єго м(и>л(о>стью а рєкль: тьім обьі- 
чаємь записал сА тьі с моим отцемь перед добпьіми свЕтки 
(Луцьк, 1475 А8 І, 70); г(с)дра нашого люди... повєдили... 
ажь што тамь сльїшали в зємли тоурє(ц)ко(и) и в басараб- 
ско(и) што(ж) вєздє по всимь городо(м) и по мєстомь кли¬ 
чу^) и(ж)бьі добрьш юнаки и люди вси которьіє доужи на 
кони всєсти кони бьі добрьіє и зброй дє(р)жа(ли) (б. м. н., 
1496 ПДВКА 61); ачь хто мєнїтсА шлАхьтичомь тогдьі имє- 
єть шєсть оурожєньі(х) старьі(х) а добрьі(х) шлАтичовь (!) 
поставить на свидє(ч)ство (XV ст. ВС 18 зв.); мьі Стєфан 
воєвода... знаменито чиним... <иж>... оузБли єсмо промєжи 
собою и промєжи наш(ими детми мир вБчньш)... сь на¬ 
шим добрим (вєлєможним) Алєксандром (Сучава, 1499 
БО II, 442); 
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(у знач, іменника ч. р.) (124): мьі... кнА(з) олєксаньдро 
корьАтовичь... чинимь свбдочно... всАкому доброму... 
што жь бьіль брать нашь... придаль млинь кь цркви... 
то и мьі... потвєрживаємь того своимь листомь (Смотрич, 
1375 Р 20); тєжь то изволи(л) єсми єму аж бьі єго аж бьі 
коли нБкотораА пригода єму ста(л) тогдьі има то село за- 
мьни(т) продати тако доброму Ако и самь штобьі би могль 
намь с того службу написаную служи(т) (Львів, 1399 Р 
59); а которьш бьі нє хотиль на томь изьєднанїю стоати и 
мирь пороушити, а ваша мл(ст)ь и каждьш добрьш на того 
стояти и казнити, яко виноватого и яко прьстоупника (Су- 
чава, 1435 Сові. II, 682): мьі великий князь Швитрикгал... 
чинимь знаменито... симь нашимь листомь каждому доб¬ 
рому, хто нань возрить или чтучи его вьсльїшить, комуждо 
будеть его потрьбно (Київ, 1445 ЗНТШ СХУ, 19); Кто 

бЛдє(т) иєко(т)рьіи добрьі(и) члвкь на соу(д) позвань о 
квалть тогдьі имєєть пово(д) на нєго досвє(т)чить або то(т) 
добрьш имєє(т) самь своєю прїсАгою о(т)бьіть (XV ст. ВС 
18); Мьі Іо Стєфан воєвода... знаємо чииим... с тьім нашим 
листом вьсАм посполитьім, кто на нєм оузрнт или чтоучи 
єго оусльїшит, каждомоу добромоу, коли комоу потрєбизна 
боудєт (Гирлов, 1499 ВО II, 419). 

3. (який користується довір*ям, має авторитет у су¬ 

спільстві) добрий, достойний (13): бжьєю млтью и добрьіхь 
людии прьязнью исталасА торгувлА межи добрьіми людми 

межи боярьі и межи крилошаньї стго ивана (Перемишль, 
1378 Р 25); а на(ш)... коро(л) казими(р)... имає(т)... , на(с) 
ласкаво миловати и оборонити... яко оуси(м) добрьі(м) 
по(д)даинико(м) зємлАмь свои(м), та(к) имає(т) и на(м) 
єго мл(с)ть о(т) си(х) часо(в) оудилати (Серет, 1453 Сові. 
II, 766); а ки<А)зь Семен... мовил так: я с моим братомь, 
с отцємь (в ориг. сотцємь.— Прим, вид.) твоим нє записи- 
вал сА тьімь листомь, а тьімь свьтком твоимь» што оу твоєм 
листоу стоАть, вьрю яко добримь людєм (Луцьк, 1475 
ЛЗ І, 70); И я есми з людми добрнми порозумель, ижбьі 
тьіе люди господарскин мокрьічане с паномь Янчинским 
ото болшей того тяжи не мели (Володимир, 1498 ЛрхЮЗР 
8/IV, 119); 
добрнє люди (25), люди добриє (10) свід¬ 

ки: А при томь били зємлАнє исвьдьци пань ходько бьібєль- 
скии, пань адамь орєцкии... инБхь добрьіхь людии зємлАнь 
много било при томь (Перемишль, 1391 Р 45); тогдьі облаз- 
ничєвє триє братєиици оучинили с даниломь розььздь и 
вивели облазничєвє много добрьіхь людии иа дуброву и 
зємлАнь и старцєвь (Зудечів, 1411 Р 79); ино на посли(д) 
герге оуставшисА з добрими лю(д)ми пєрєпроси(л) пана 
костю абьі єго прости(л) (Сучава, 1449 Сові. II, 385); 
А також, кто коли имоут познати оу них коии или вольї... 
и довєдєт иаш чловбкь на БрашовЬнє из добрими людми... 
а Браіповьни да стратьт того кон(в) или вол(а) (Сучава, 
1458 ВИ II, 262); а про лє(п)шоую справє(д)ливость вьішє- 
писани(х) рєчєи, и пєча(т) свою приложи(л) к сємоу листоу, 
и просили есмо ти(х) людей добри(х) и(с) зо (!) обоу сто- 
ро(н) которьш при то(м) свє(д)цє(м) били аби они свои 
пєча(ти) приложили (Луцьк, 1490 Пам.)\ А при том бьіло 
добрих людей досит: бьіл брат мой пан Лєвь Боговити- 
нович, чашник великого кн(А)зА и ключникь бєрєстьи- 
ский (Боковичі, 1496 ЛЗ І, 245). 

4. (не ворожий, приязний) добрий (5): а... коро(л) ка- 
зими(р) ... имає(т)... на(с)... оборонити и опасти... посли 
своими и мєчє(м) своимь и радою и оусими добрими оу- 
чи(н)ки (Серет, 1453 Сові. II, 766); Сєго ради ми оу томь 
видьвши их доброє произволєнїє и доброю лагодоу мєж 
нами на то, а ми сА єсми оумьіслили нашимь добримь 
промислом... яко да оутврьдим и оукрьпим наш мо(на>- 
стирь от Поутнон (Сучава, 1472 ВИ І, 169—170); Ино за 
то, кажєть, ажь межи вась тьш дєла такь сталисє, а онь 

бьіль... свойство сь вами вчьіниль, хотєчи сь вами доброго 
пожьітья и до вєка (б. м. н., 1499 ВИ II, 448); 
добримь ласкав ьімь окомь посмотри- 

т и (між кого) (1) милостиво поставитися (до кого): нинє 
пакь длА нашєго бра(ц)ства нашєго Спрєта добримь ла- 
скавимь окомь посмотри межи тебе и межи мене длА вась 
и нась коли єго стомоу вє(р)нєшь братьства дєлА нашєго 
(б. м. н., 1484 $М)\ доброє мислити (кому) (1) 
сприяти (кому): а все ми доброє мислити сь моимь бра- 
то(м) господарєви нашєму великому коро(л) (б. м. н., 
бл. 1386 Р ЗО). 

5. (відданий, вірний) добрий, щирий (13): нашихь доб- 
рих*ь приАтєлєи и (!) радою и нашимь добрьімь оумьісломь 
и нашою доброю волею... владнславу... королю польско- 
му... слюбуємьі и ислюбили єсмьі (Кам’янець, 1404 Сові. 
II, 625); а того дблА приказуємьі дьтємь нашимь и всьмь 
намБсткумь нашимь и по(д)данньімь... аби николи прєрє- 
(ч)ному воєводь и єго дьтємь... и по(д)данньімь на вьки 
нє оуспоминали але за добрьш и пєвньїи приятель имьли 
(Ланчиця, 1433 Р 121); Того ради молимо вас, яко наши 
прїАтєли добрїи, оучинитє за нашоу волю та вєрнитє тоти 

д злат(и), понєжє соут наши пиньзи (Сучава, 1480—1484 
ВО II, 369—370); (али>... да смо добри и прави (прис¬ 
тели (Сучава, 1499 ВО II, 442). 

6. (розумний) добрий (8): знамєнитосто чиними ... ижє 
ми романь воєвода... ижє и(з) доброи воль, а никимь нє 
принужєнь, али з доброі и з мудроі ради своіхь слугь 
и пановь нашихь... слюбили єсми и слюбуємь, обьщє- 
ваючи чистою вьрою <и> чистою правдою вьрна служьба 
служити (Сучава, 1493 Сові. II, 607); азь... іо алєксандрь 
воєвода... знаменито чини(м)... ожє блгопроизволи гвоми 
нашимь блгьімь произволєниємь... и наоучаємь добраго 
сьвьта и оучинили єсми вь за доушїє стопочивши(х) перед- 
ковь наши(х) (Сучава, 1453 Сові. II, 453); 

з добримь розмишлєнїємь (2) добре об¬ 
міркувавши, добре подумавши: прїгожаєтсА частокроть 
жє наши(х) дворАнь... нагле и(х) позивають ппє(д) соудьи.,, 
а тамь на ни(х) жалоба а онї нє вєдали такїи о(т)повє(ди) 
имаю(т) з добрьімь розмьішлєнїємь (XV ст. ВС 14 зв.); 
тогдьі на роцЬ напрє(д) рєчєньїмь стронамь в мєдиць... 
завите и конєчнь вложєньїмь намьнєньмь з добрьімі> роз- 
мншлєниємь мно(г) добри(х) люди ис право(м) оумбючи(х) 
ради оуживши(х)... осудили єсми и осужАємь, ажє... 
кроль влодиславь... ближшн єсть к тому мБсту к тичину... 
иижли тьш пани Адвига и єи дьвка алжбЬта (Медика, 1404 
Р 70). 

7. (згідний з правдою, законний) добрий, справедливий 
(6): (Ино) ми видьвши их добри токмєжь и заплат полньї, 
а мьі також дали и потвердили... (Моикови и> братоу єго 
Кости тото вьішєписанноє мьсто на КрьлигьтоурЬ (Доль- 
иий Торг, 1466 ВО І, 114); ино мьі видьвши добро изнанїє 
и свьдбтєлство, а ми такождєрє и от нас єсми им дали и 
потврьдили тоє село, батьрєщїи (Сучава, 1493 Сох/. 5. 
175). 

8. (схвальний) добрий (1): О части(х) простіпка(х) бор- 
зость бьіває(т) добрая але тая борзость о соудє(х) и в жа- 
лоба(х) имаєть бьіти разоумно ро(з)патрєна и(ж) соудья 
имєє(т) вси жалоби ро(з)мьіс(ли)ти (XV ст. ВС 17 зв.); 
доброє памяти (5) (про покійного) блаженної 

пам’яті, доброї пам’яті: того дЬлА явно чини(м) ти(м)то 
листо(м), како хотАчи насльдовати обичАА доброБ памАти 
вєлможни(х) пано(в), прє(д)ко(в) наши(х)... мьі... вино- 
вати єсмо вБрнє ихь воль и оучинковь насльдовати (Хо- 
тии, 1448 Сох/. II, 733); Ино мьі, впамятавши его верьную 
а пил(ь>ную службу доброє памяти ку отцу нашому, ко¬ 
ролю его милости, и кь намь, з ласки нашое тьш сельца... 
дали есмо ему (Вільна, 1499 РИБ 777). 

9. (благополучний, щасливий) добрий (2): тогдьі они... 
оуздали пану вАтславу... того дворища по своєи доброи 
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воли и за иньїі молвили абьі в добромпокои в(ж)ити тіхь 
вжковь (!) пану вАтславу (Львів, 1370 Р 18); Вь имА отца 
и сина и доуха свАтого... штож єст добрьі початок и конєць 
коу каждомоу и справєдливомоу пожиткоу оусікои доуши 
христїАнскои (Сучава, 1468 ВБ II, 300); 
добрь здоровг (1) благополучний: одинь слоуга 

мо(и) вже осмьі годь оу ваіігь оулоусь вьпаль а дє(и) такь 
слишимь штожь добрі, здоровь єсть (б. м. н., 1484 ЯМ)} 
в добрьіи ч а с ь (1) (щасливо, благополучно) в добрий 
час: да(и) боже бьі в добрьі(и) чась (Вільна, 1493 ПОСВВ 
151 зв.). 

10. (чесний) добрий (2): ОуставлАємь з ра(до)ю наши(х) 
пано(в) колїжь котории ридєрь алюбо которьіи шлА(х)т- 

нии члвкь нє боудєть пєрєсоудомь оважонь алюбо ожало- 
ва(н) о злодєиство алюбо о разбои а боудє(т) однова длА 
єго добро(г) бьітлєнїя имєєтсА своєю роукою о(т)присА(ч) 
и очистіть (XV ст. ВС 26 зв.). 

11. (корисний) добрий (1): а к іогпи схази (іегхут ісЬ, 
йХІоЬусЬто $ піші пазхут пергуіаіеіет оіріаіі зіа і зхіо- 
ЬусЬто піезхіо боЬгоЬо пазхоЬо \усхупі1і з піші (Липниш- 

КИ, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 
12. (який дає прибуток) добрий (1): а нє оусьхочєт ли 

мм король єго млсть при соколици оставить ино имаєть 

ми єго млсть дать ми о(т)міну за соколєдь такь добре Ако 
соколєць (Кременець, 1434 Р 130). 

13. (у знач, іменника с. р.) а) добро, благо (14): тие 
вси села... маеть держати господинь богомолець нашь 
Климентьій, ... а за нась и чада наша Господа Бога молити 
и о добромь посполитомь... радити и советовати (Луцьк, 
1322 ЛрхЮЗР 1 /VI, 3); а па іЬот тохеї: зхоЬі ргхізхасІШ, 
роїірзііу, а мюіеп іе ргхесіаіі у осісіаіі, па зиюіе боЬгоіе 
роичегпиІЬі (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4); и мьі иміємь 
нашому приАтєлю, ильи воєводь, пркАти и єго доброго 
смотріти, а иль<А> воєвод(а> такожь имаєть намь приАти 
и нашого доброго смотріти (Троки, 1442 Созі. II, 719); 
слюбоуєм томоу паноу Казимироу кролю и свАтои єго 
Корсунь полскои, чистоа правоу віроу ховати, и оусє 
доброє ховати паиованА и чти их, и пожиточности их на 
всАх містах диати и правовати (Сучава, 1462 ВВ II, 284); 

б) майно, добро (2): а пак ли сА би намь пригодила... 
которая иалога... до королА доброє наше оправимь от на- 
шєи зємли (Сучава, 1449 Созі. II, 747); ач бьі сА на(м) при¬ 
годила нікотораа пригода... вмити на(м) и(с) нашєи зєм¬ 
ли, то(г)ди... вєздє на(м) имінїа є(г) и доходи отворєни 

и нєзаборонньї... доколі Да(ст) мльї бь привєрнє(т)сА наше 
доброє ку нашєи зємли (Сучава, 1457 Созі. II, 811). 

II. (без відхилень від норми, від усталеного взірця) І. (який 
не втрачає своєї вартості) добрий, сталий (2): тогдн 
од(н)а манита маеть бити з ра(до)ю пановь наши(х), кото¬ 
рая (т)(!) имєєть бьіти вічно и добра А и годАчая, а бьіла 
любапрїимна вси(м) людє(м) (XV ст. ВС 34 зв.); а єстлибьі 
вже не мог того подворА оправити я, вже тогди маю пі- 
НАЗИ КН<Є)Г<И)НИ ЄЄ милости отложити шєст копь грошей 
широкоє личбьі так добрими грошми какжє єсми самь оу 
єє милости брал (Луцьк, 1494 АЗ І, 101). 

2. (з позитивними якостями) добрий, здоровий, міц¬ 
ний (7): а у чєрновци, вози нє стрАсти, алє купець дасть 
свою віру, ажє нє имаєть заповіданий товарь на свои возь^ 
куници, сєрєбро, воскь и кони добрїи зємьстїи (Сучава, 
1408 Созі. II, 632); мм Стєфан воєвода... знамєнїто чиним... 
ожє пріидє прєд нами... пан Албоул... и продал..^ село 
Бабишєво... паноу Лоукьі Кавтєшоу... оу циноу за в коні 

добрих, так вєлєи как сп златих татарскьіх (Сучава, 1467 
ВО І, 122); г(с)дра нашого люди пришли с тоурє(ц)коє 
зємьли... и повєдили... што(ж) вєздє... кличу(т) и(ж)бьі... 
люди вси коториє доужи на кони всєсти кони би добриє 
и зброй дє(р)жа(ли) и какь тєпьло боудє(т) маю(т) на кони 
всісти и потАгнути (б. м. н., 1496 ПДВКА 61); 

(в доброму стані, не зруйнований) добрий, упорядкова¬ 
ний (4): а тогди па(н) пєтрь янови(ч) має(т) тоє имє(н)є 
чємєри(н) подати, мні або по мні боудоучємоу, та(к) доб¬ 

роє и нарАжєноє, и с то(л)кими(ж) людми, с чєтьірма члвки 
о(т)чизними ка(к) А па(н)у пєтроу да(л) (Луцьк, 1467 СП 
№ 13); тогдьі маю(т) мні тоє имє(н)є дА(д)ковскоє подати 
та(к) доброє и нарАжьноє и сто(л)кими(ж) лю(д)ми моими 
о(т)чизними... ка(к) я и(м) да(л) (Луцьк, 1490 Пам.). 

3. (годящий, придатний на що) добрий, справний (1): 
а на спусть добри(и) ставь (б. м. н., XV ст. ИК)\ 

в добром здоровю (3) цілком здоровий, при 
доброму здоров’ї: сє А пани фєдка... чиню знакомито... 
будучи єсмо в добром здоровю, єсми била чолом... коро¬ 
лю... Казимєру ажєби єго м<и)л(ость) допустил мене ко 
имєнАм моим (Ровно, 1488 АЗ І, 141); я кн<А)г(и>ни Сє- 
мєноваА кн(А)г(и)ни НастасьА будучи в добром здорови 
а в добром розумі чинимь знаменито... записую мужу своє¬ 
му... иміньа Заборол, а Городок (Степань, 1489 АЗ І, 89); 
доброє памєти (1), в(за)доброй памАти 
(2), з доброю памАтью (2) при повній свідомості, 
притомний: А сє я пан Ивашько Дичько Васильєвич со- 
знаваю симь моимь листомь... прод<а>ль єсми свою от- 
чизну... село... Ровноє... своєю доброю волею а в доброй 
памАти нискотороє иаглости (Луцьк, 1461 АЗ І, 53); По¬ 
веди ла перед нами... кн(А>г(и)ки Фєдка, штожь пан єєй (!) 
нєбощикь пан Олизар Шилович... будучи доброє памєти 
отходА сєго свєта даровал и дал и записал єєй (!) имєнА 
свои (Луцьк, 1487 АЗ І, 240); оу (в) добром р о з о у - 
м і (3) при здоровому розумі: Сє ми панове Цєцєнєвь- 
скии... боудоучи єсмо оу добром розоумі... нє иміючи 
жадньїх прикростей ниоткого... продали єсмо иміньє от- 
чиноу свою (Кременець, 1467 А5 І, 63); я кн<А)г<и>ни 
СємєноваА кн<А)г(и>ии Настасья будучи в добром здорови 
а в добром розумі чинимь знаменито... записую мужу своє¬ 
му кн<А>зю Семену Юрьєвичу оу отчинє МОЄЙ ИМІНЬА 

Заборол, а Городок (Степань, 1489 А5 І, 89); п р и и т и 
ку доброй памАти (1) див. ПРІИТИ. 

III. (який виконується за власним бажанням, без при¬ 
мусу) добрий, добровільний (133): ми алєксандрь воєво¬ 
да... чинимь знаменито... ожє єсми произволили нашимь 
добрьімь произволєниємь и оучинили єсми задши (!) світо- 
почивши(х) прєдковь наши(х) (б. м. н., 1422 ВІР II» 
№ 35); и ми видівшє доброє и(х) произволєнїє, такожь 
даємь и о(т) на(с) тоє село вишєписаниоє, на имА боучоу- 
міни... паноу андроиикоу и сноу єго паноу кости логовє- 
тоу (Сучава, 1442 Созі. II, 87); Ино ми видівшє их доброй 
волю и данїє, а ми такожє єсми и от нась дали и потверди¬ 
ли тота прАдрєчєнаА пасика... оу Ботнєх, да єст монасти¬ 
рю нашємоу о(т> нас оурикь сь вьсАм доходом (Сучава, 
1470 ВВ І, 147—148); ино ми видівши мєжє ними доброє 
и(х) воли и то(к)мє(ж) и по(л)ною заплатоу, а ми тако(ж)- 
дєрє и о(т) на(с) єсми дали и потвердили слузі нашєму, 
глигору... тоє прі(д)рєчєноє половина о(т) половина село, 
о(т) ри(ш)кани (Сучава, 1500 Сові. 3. 234); 

добрая воля (1), доброє воли (1) добро¬ 
вільно, з власної волі: слюбуемо нашею чистою вірою... 
ни ким к тому присиловани, ни принужени, ніжь наша 
добрая воля (Чжюрзев, 1403 ДГМ)\ я волчько бодє(н)- 
ковьскии Исвоими дє(т)ми... вьізнаває(м)... и(ж) єсмо то 
учинили ни жа(д)ньі(м) припужєниє(м) ани звєдє(н)є(м) 
ни(ж)ли своєє доброє воли длА бо(л)шаго оужитку нашєго 
(Овруч, 2-а пол, XV ст. С/7С); и з (з, с ь) доброю во¬ 
лею (32) добровільно, з власної волі: а по нашємь животі 
кто будєть господарі нашєи зємли... тоть що би нє по- 
роушиль нашєго даиїа, нЛ щобьі оутврьдиль и оукріпи(л) 
понєжє дали єсмьі сь вьсєЛ доброї волє^ (Сучава, 1415 
Созі. І, 116); Сє мьі панове цєцєнєвьскьіи: пан Баско Цє- 
цєнєвьскьій, а пан Німець... нє иміючи жадньїх прикро- 



ДОБРЬІИ 310 — ДОБРЬІИ 

стєй ниоткого, але из доброю волею, продали єсмо ИМБНЬЄ 
отчиноу свою... кн(А)зю Алєксандроу Санкгушковичю... 
на имА НовосЬльци (Кременець, 1469 АЗ І, 64); И поток- 
мившє и заплативше оусє вьішєписанноє, господство мьі 
благопроизволи нашимь благьім произволенїємь... и сь 
оусеА нашеА доброА волєА... и оучинили єсми и вь задоу- 
шїє... предков... наших (Гирлов, 1499 ВИ II, 162); от 
доброА волєА (27) добровільно, з власної волі: мьі 
пєтрь воєвода... чини(м) знаменито... ожє благопроизволи 
гослодство ми нашимь благьімь произволенїємь и чистимь 
и сввтльїмь срьдцемь и о(т) вьсєА нашеА доброї волєЛ... 
яко да оутврьди(м) на(ш) црьковь о(т) немца (Сучава, 
1455 Созі. II, 563—564); се азь... їо Стефа(н) воєвода... 
знаменито чини(м).., оже блгопроизволи гп(д)вами (!) на- 
ши(м) блгимь произволенїємь... и о(т) вьсєА нашеА доброА 
волєА... и оучинили есми вь задшїє... прє(д)ко(в) и роди- 
телїє наши(х) (Сучава, 1490 ОС 146); по доброи 
воли, по добрих воли, по доброю во¬ 
ли, подоброю волею, по доброю (доброи) 
волю (191) добровільно, з власної волі: тогдьі они... 
оуздали пану вАтславу... того дворища по своєи доб¬ 
рои воли (Львів, 1370 Р 18); мьі алєксандрь воєвода... 
чинимь знаменито... ожє тоть... пань жоуржь фратовскьіи 
прїидь прьд нас, по своєи доброи воли и даде ($іс.— 
Прим, вид.) сьіноу своємоу ивашкови половина села вик- 
шинєць (Сучава, 1429 Сові. І, 242); а заставила єсми... 
кн(А>зю Михайлу и кн(А)зю Костянтину Ивановичом село 
своє ПьАнь пустиню нискоторого притиску и нискоторои 
нєволи ни принужєнА, нижли єсми заставила село своє 
ПьАнь по своєй доброи воли (Острог, 1481 АЗ І, 77); мьі 
Стєфан воєвода... знаменито чиним... оже прїидоша прАд 
нами... оуси оуноуковє крєца от Я лана, по их доброи 
воли... и продали свою правоую отниноу... сьіном Боти- 
нимь (Ясси, 1500 БО II, 175); (д о б р о у ю) мати 
(волю) (1), доброую мвти волю (ку чому) (1) 
бажати (чого), прагнути (до чого): а особно иже мьі доброую 
(з)авждьі мЬли єсмо яко и нинє мамьі волю... коу покоєви 
а коу єдноть а спрєвєдлнвость (!) нашоу вьісвєтли(в)ши о(т) 
ровности не хочє(м) сА вьіламавати вароуючисА розлиАнья 
(к)рови хрєстьяньскои (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ); з воли доброє (1), з доброи воли 
(6) див. ВОЛЯ 1; во лїю доброю (1), доброю 
волею (ЗО) див. ВОЛЯ 1. 
ФОРМИ: паз. одн. ч. добрьіи, добрьі(и) 7 (1352 Р 6; 1435 

Сові. II, 679, 682; XV ст. ВС 18, 28 зв.; СД 39 зв.); добрій, 
добри(и) 3 (1484 РИБ 351; XV ст. ИК; 1499 ВИ II, 442);доб- 
рьі 2 (1449 Со5Г. II, 746; 1468 Ви II, 300); добрь і (1484 ДМ); 
род. одн. ч., с. доброго, боЬгоКо, добро(г) 8 (1433 ЗНТШ 
1*ХХДІ, 141; 1442 Сові. 11,716,719; 1447—1492 ЛКБВ; 
XV ст. Ви 26 зв.; 1499 Ви II, 448); добраго 2 (1453 Сові. 
II, 453; 1467 ВО І, 120); дав. одн. ч., с. добромоу, доброму, 
боЬгогпи,добро(м), добьромоу, доброу(м), добро(м), ! добро¬ 
ту (1375Р 20; 1403 ДГМ; 1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1445 ЗНТШ 
СXV, 19; 1451 АрхЮЗР 8/П/, 16; 1456 ПМВП; 1468 ВИ 
11,301; 1482 АЗ 1,80; 1490 Пам.; 1499 ВО II, 442 і т. ін.); 
знах. одн. ч. добрьі(и) 2 (1473 ВО 1,187; 1493 ПОСВВ 151 зв.); 
добри 1 (1466ВО І, 114); ор. одн. ч., с. добримь, боЬгугп, 
добрьімь, добрьі(м) 26 (1377 Р 24; 1403 ДГАА; 1408 Сові. 
І, 60; 1411 МІН. АІЬ.\ 1433 Сові. II, 652; 1438 ОВАс 
27; 1440 МІН. 208; 1448 ДГПР; XV ст. ВС 14 зв.; 1458 ВО 
І, 6 І т. ін.); добрим, добримь, добримь, добри(м) 11 (1441 
0/Р«Л» 477; 1446 0/Р«А» 485; 1470 ВО І, 150; 1472 ВО 
І, 170; 1475 50 І, 200; 1478 ВО І, 219; 1484 ДМ; 1487 
50 311; 1490 ОС 146; 1499 ВО II, 442); добрїимь 
2 (1427 0/Р«А» 450; 1431 Сові. І, 325); місц. одн. ч., с. 
в (о* °У) добром, добромь, добро(м) 13 (1322 АрхЮЗР 1ДЯ, 
3; 1370 Р 18; 1445 Со5*. II, 726; 1467 АЗ І, 63; 1469 АЗ 
І, 64; 1488 АЗ І, 141; 1489 АЗ І, 89; 1494 50 II, 387; 1496 
ПСВВ 192 зв. І т. ін.); в добру(м) 1 (1464 0/Р«А» 517); 
кл. ф. ч. добрии 2 (1462 50 І, 76; 1476 50 І, 211); добрій 

1 (1476 ВО І, 211); наз. одн. с. доброє (1457 Сові. II, 811); 
знах. одн. с. доброє, боЬгоІе 32 (1386 Р ЗО; 1407 АрхЮЗР 
8/1, 4; 1439 Сові. II, 35; 1452 Сові. II, 410; 1458 ВО І, 20; 
1467 50 І, 121; 1473 ШКН 165; 1481 ВО І, 258; 1490 Пам.; 
1497 ВО II, 118 і т. ін.); добро 1 (1493 Сові. 3. 175); добре 
1 (1434 Р 130); доброи І (1470 50 І, 153); наз. одн. ж. 
добрая, добраА 6 (1388 Р 40; 1403 ДГМ; XV ст. ВС 17 зв., 34 
зв.; 1490 ЗХП); зам. ор. одн. наша добра ра(д) и наши(м)... 
прилюбльниє(м) 1 (1388 Р 39); род. одн. ж. доброи, доброї 
50 (1361 АСІ 6; 1393 Сові. II, 607; 1464 ВО І, 84; 1487 
50 І, 291; 1492 Сові. 3. 161; 1495 Сові. 3. 193; 1497 50 
II, 96; Сові. 5. 208; 1500 ВО II, 175; 50 7 і т. ін.); доброє, 
доброє 16 (1449 АЛМ 8; 1470 АЗ 1,65; 1479 ВО 1,224; 1487 АЗ 
I. 240: 1493 Сові. 3. 176: 1495 ВМБС: 2-а пол. XV ст. СПС: 
1499 АЗ І, 118; РИБ 777; 1500 Сові. 3. 234 і т. ін.); добро* 
1 (1448 Со5*. II, 733); доброєи 1 (1454 Р 162); добрА 1 (1458 
Сові. II, 815); дав. одн. ж. доброи, боЬгоі (1370 Р 18; 1429 
Сові. І, 242; 1443 Сові. II, 131; 1460 Сові. 5. 33; 1465 
0/Р«Л» 518; 1481 ВО І, 248; 1489 Сові. 5. 133; 1497 ВО 
II, 118; 1499 50 II, 162; 1500 Сові. 5. 234 і т. ін.); знах. 
одн. ж. добрую, доброую, <1оЬги]и 37 (1402 Сові. II, 621; 
1433 Сові. II, 653; 1447—1492 ЛКБВ; 1460 Сові. 3. 33; 
1465 ОБ 176; 1473 ВО І, 190; 1487 50 І, 304; 1493 СУО 
6; 1497 50 II, 109; 1499 ВО II, 130 і т. ін.); доброю 39 
(1438 Сові. II, 14; 1453 Сові. II, 495; 1461 ВО І, 45; 1467 
Сові. 3. 69; 1479 Сові. 3. 98; 1483 50 І, 269; 1486 ВО І, 290; 
1491 50 І, 468; 1493 ПГВСА; 1495 50 II, 41 і т. ін.); добру 
1 (1395 Сові. II, 612); добра рада радити І (1393 Сові. II, 
607); ор. одн. ж. доброю, доброї 70 (1377 Р 23; 1400 Р 61; 
1423 0/р«Л» 447; 1445 Сові. II, 218; 1461 АЗ І, 53; 1473 
АрхЮЗР 8/IV, 102; 1476 АрхЮЗР 8/1^ 154; 1482 АЗ І, 
80; 1490 ДГСХМ; 1498 АрхЮЗР 8/IV, 141 і т. ін.); доброА, 
доброя 34 (1443 ПГСММ; 1459 50 І, 34; 1465 0/Р«А» 
518; 1471 ВО І, 158; 1479 ОС 140; 1481 ВО І, 256; 1486 
ОС 143; 1489 50 І, 377; 1490 50 І, 419; 1499 ВО II, 147 
1 т. ін.); зам. дав. по доброю воли 26 (1449 Сові. II, 379; 
1456 МІН. 213; 1472 50 І, 172; 1482 ВО І, 265; 1484 ВО 
І, 285; 1488 50 її, 247; 1493 Сові. 5. 176; XV ст. НРРГ; 
1494 50 II, 38 і т. ін.); місц. одн. ж. в доброи (1461 АЗ 
I, 53); наз. мн. ч. добрьіє 7 (1465 АкВАК III, 4; 1471 
АрхЮЗР 8/1II, 627; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 1475 АЗ І, 
72; 1478 ЗРМ; XV ст. АрхЮЗР 8/ТС, 193; 1496 ПДВКА 
61); добрии, добрій 3 (1419 Р 91; 1421 Р 92; 1480—1484 
50 II, 370); добрии 2 (1463 ГГЯ: 1475 АЗ III, 14); добри 
2 (1449 Сові. II, 386; 1499 50 II, 442); добри 1 (1449 Со5*. 
II, 386); наз. мн. ж. добрии (XV ст. ВС 28 зв.); род. мн. 
добрихь, добрих, добрихь, боЬгусїі 43 (1378 Р 25; 1409 
Р 74; 1421 Р 94, 96; 1445 СРК; 1445—1452 АрхЮЗР 8/ГУ, 
13; 1463 АЗ І, 55; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 628; 1490 Пам.; 
XV ст. СД 42; 1496 АЗ І, 245 і т. ін.); добрихь 3 (1451 
АкЮЗР II, 106; 1478 А$ III, 17); зам. дав. одн. по своих 
добрих воли 1 (1467 ВО І, 120); дав. мн. добримь, добрим, 
добримь 15 (1390 Р 175; 1391 Р 45; 1393 Р 52; 1401 Р/Р; 
1411 Сові. І, 84; 1448 Сові. II, 305; 1453 Сові. II, 766; 1454 
АЗ III, 9; 1460 50 II, 269; 1475 АЗ І, 70 і т. ін.); добримь, 
добрим 3 (1400 Со5*. І, 26; 1456 ПМВП; 1480—1484 50 
II, 370); знах. мн. добрьіхЗ (1467 СП № 13; 1487 АЗ І, 140; 
1490 Пам.); добрии 1 (1491 А5 І, 94); знах. мн. ч. добрии 
3 (1433 Р 121; 1434 Сові. II, 669; 1491 АЗ І, 94); добри 2 
(1456 Сові. II, 790; 1460 50 II, 275); добриє 1 (1496 ПДВКА 
61); добри 1 (1476 50 І, 211); добрїи 1 (1408 Сох*. II, 632); 
добре 1 (1412 Р 81); добри(х) 1 (XV ст. ВС 18 зв.); добрих 
І (1467 50 І, 122); ор. мн. добрьіми, боЬгуті 12 (1378 
Р 25; 1388 ІРІ 107; 1449 Сові. II, 385; 1452 Сові. II, 422: 
1453 Сові. II, 766; 1458 ВО II, 262; 1475 АЗ І, 70; 1489 
РИБ 433; 1494 АЗ І, 101; 1498 АрхЮЗР 8/ГУ, 119 і т. їй.); 
добрими 3 (1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 760; 1464 
0/Р«А» 517); місц. мн. оу добрих (1462 ВО II, 290); ор. де. 
добрима (XV ст. ВС 32). 
Див. ще ДОБРАА ВОДА. 



-ДОБРЬЇНЬ — 311 — ДОВГАЙЛОВИЧ 

*ДОБРЬ1НЬ ч. (1) (назва міста в Польщі, пор. ОоЬгуп); 
зємьскьіи пїсари во всє(х) зємлА(х) корольвьства нашєго 
во вєлїкои по(л)щє сира(д)зю в ланьчицє коуявв оу добрьіні 
за запи(с) имєю(т) бра(т) яко пісари краковескьш и соудо- 
мирьскьш (XV ст. СЯ 43 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. оу добрьіні (XV ст. СЯ 43 зв.). 

*ДОБРЬІНЬСКИИ прикм. (1): Ввдаито каждьіи члвке... 
ожє я кнАзь Єоунутии и кистютии... чинимьі мирь твер¬ 
дни ис королємь казимиромь.,. и сь єго зємлАми... лучичь- 
скою добрьіньскою плотьскою... и со львовьскою (б. м. н., 
1352 Р Б). 
ФОРМИ: ор. одн. ж. добрьіньскою (1352 Р 5). 
Див. ще. *ДОБРАНСКЬІИ. 
Пор. *ДОБРЬІНЬ. 
ДОБР^ присл. (1) добре: а мьі весємоу добре оуразоу- 

мєхмо, весє по дробноу (Дольний Торг, 1475 БО 11,336). 
Див. ще ДОБРЄ1 2, ДОБРО2. 
*ДОБРг6НОВЦИ див. *ДОБРИНОВЦИ. 
*ДОБРАНСКЬ1И прикм. (1): Божією милостию мьі кроль 

Казимир краковскои земле... добрАнскьіи земле... явно 
поведают, колиж то пришедши прєд наше обличе... ходко 
бьібєлскьіи, и оуказал єсть кнАзА львовьі листьі (Судомир, 
ізбі а аг 6). 
ФОРМИ: род. одн. ж. добрАнскьш (1361 А02 6). 
Див. ще *ДОБРЬІНЬСКИИ. 
Пор. *ДОБРЬІНЬ. 
*ДОБРАНЬСКЬІЙ1 прикм. (1) (пор. Добряни у Львів- 

ській землі )()ДобрАньскьій путь (1) (назва до¬ 
роги): мьі вєликьіи кнАзь Швитрикаило Олькиредовичь 
чинимь... знаменито... ижь... дали єсмо и записали зємьлю 
ЦрЬКОЕЬНОуЮ... о(т) КОЛОДАзА до колодАзА по оувози- 
іцВ по ДобрАньскьій путь (Городок, 1443 Р 144—145). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. ДобрАньскьій (1443 Р 145). 
ДОБРАНЬСКЬІИ2 ч. (І) (особова назва): А при томе 

сведоци бьіли... пане Ванько ДобрАньскьш, пане Пвшко 
марвшалеко (Городок, 1443 Р 145). 
ФОРМИ: наз. одн. ДобрАньскьш ("1443 Р 145). 
ДОБО У ВАТИ діесл. недок. (13) 1. (що, без додатка) 

добиватися, домагатися (чого) (11): ино па(н) гостило не 
могль добоувати тоє село о(т) калоугєри, але страти(л) 
о(т) оусєго закона (Сучава, 1455 Сові. 11,561);Про (тож...) 
да не имаєт тАгати ани добоувати ни єдними привилЇАми 
на сїє наше привилїє (Гирлов, 1499 БО II, 155). 

2. (що) надбавати, придбавати (2): не имаю иноє при 
дши тоу(л)ко... домове мои що єсмь са(м) добоува(л) на 
розе оу соучаве (Сучава, 1449 Собі. II, 385); али и дотолв 
имає(м) сА причинити гдє що мо(ч) мє(м) добувати о(т) 
и(х) шкодьі, тоє имає(м) имь вернути (Сучава, 1457 Собі. 
її, 809). 
ФОРМИ: інф. добувати, добоувати (1455 Собі. II, 561; 

1457 Собі. II, 809; 1474 РГС; 1490 ВО І, 392; 434; 1491 
БО І, 491; Собі. О. 37; 1492 Собі. 5. 162; 1493 БО II, 22; 
1499 ВО II, 155); перф. 1 ос. одн. ч. єсме... добоува(л) (1449 
Собі. II, 385); майб. З ос. одн. будє(т)... добувати (1457 
Собі. II, 810); баж.-ум. сп. З ос. мн. що бн... добували 
(1456 Собі. II, 577). 
Див. ще ДОБЬІВАТИ 1. 
*ДОБУТИ діесл. док. (2) (що) (силою взяти, силою оволоді¬ 

ти) здобути: И коли нам боге поможєт та добоудєм засе 
нашю очизноу... а тогдьі нам... да ест слободно... вьити 
ис их милости зємлАх (Гирлов, 1499 ВО ІГ 422); Коли(ж) 
о(т) на(с) а любо о(т) нашє(г) пана... кмєть оутєчєть длА 
гнева пана своє(г) а пане правоме дабоудВ(т) (!) а о(н) 
сА не хочє(т) вєрноуть засА, тогдьі мьі сказоуємь жє тоте 
кмєть имє(т) плати(т) па(н)у своємоу вїноу г грївньї (XV ст. 
ВС 39). 

ФОРМИ: майб. З ос. одн. ! дабоудЄ(т) (XV ст. БС 39); 
і ос. мн. добудем (1499 ВО II, 422). 
Див. ще ДОБЬІВАТИ 2, ДОБЬІТИ 2. 

*ДОБОУЧИНЬ1 мн. (1) (назва замку у Троцькому воє¬ 
водстві ): П(и)сан оу Добоучинах (Добучини, 1487 А5 І, 
240). 
ФОРМИ: місц. оу Добоучинах (1487 І, 240). 
ДОБЬІВАТИ діесл. недок. (10) 1. (що, чого) добиватися, 

домагатися (чого) (8): мьі па(н) ива(н) па(н) сремскьш... 
сведчю... ижє... добнва(л) на воитку сулимовскємь поло¬ 
винні сулимова (Львів, 1412 Р 81); а пак ли бьі хоте(л) 
хто по(д) пано(м) гриико(м) стрєчєновичо(м) тьіхе именєи 
добьівати... тогдьі пєрвеє имаєть дати триста ко(п) широ- 
ки(х) грошей пану гринку (Острог, 1437 Р 136); ОурА(д) 
шє(л)т‘іискїи пано(м) оу слоу(ж)бе є(г) оужїто(ч)но а длА 
то(г) велїкьіи панове добьівають собе шьтїсо(в) (!) (XV ст. 
ВС 32); И никто николи (да не имаєт) доб(и)вати тоє село 
флочєщии никото(рьім обьічаєм, ни) оу которих днєх и оу 
часох (б. м. н., 1472 БО І, 178). 

2. (що) (силою брати) здобувати (2): И тогдьі крол 
вьішєписанньїи н се єго милости братїями... имают нам по¬ 
мочи се весєю их моцєю... абьіхмо добьівали опєт засе 
нашю очизноу землю молдавскоую (Гирлов, 1499 БО 
11,422). 
ФОРМИ: інф. добьівати, добмва(т)и 3 (1437 Р 136; 1462 

БО 1, 67; 1499 БО II, 422); добивати, доб(и)вати 2; (1464 
ОІП«А» 517; 1472 БО І, 178); теп. З ос. одн. добмваєть 
(XV ст. 5С 33); 3 ос. мн. добьівають (XV ст. ВС 32); перф. 
З ос. одн. ч. добмва(л) (1412 Р 81; XV ст. ВС 20); баж.-ум. 
сп. 1 ос. мн. абьіхмо добьівали (1499 ВО II, 422). 
Див. ще ДОБОУВАТИ 1, * ДОБУТИ, ДОБЬІТИ 2. 
ДОБЬІТИ дієсл. док. (16) 1. (що) (на підставі судового 

вироку) добути, одержати у власність (12): Олижь при- 
шєде вотчичь дале свою рече васкове в роуце любо стра¬ 
тить а любо добоудєть (Галич, 1401 Р 65); тогдьі пане Да¬ 
нило нє добьіле на воите того дворища што на гугни за- 
ноужь нє оу своє оубивале сА (Зудечів, 1411 Р 79); мьі етє- 
фа(н) воєво(д)а... чиньі(м) знаменито... ожє... фрецє дра¬ 
го шє... прода(л) своє село... що о(н) доби(л) о(т) оусєго 
права и закона о(т) анедрєика (Сучава, 1460 Собі. 5. 33). 

2. (що) (силою взяти) здобути (2): ввдомо да є(ст) ваме, 

ажє помогле на(м) бе и добили єсми нашу очизну правою 
(Баків, 1447 Собі. II, 732); мьі романе воєвода... чинимо 
знаменито... ожє... дидрихе боучаскьіи... тєпєре стоите 
подли насе... и слюбиле ми миловати мА... и чтоби єго 
милости сто Але подли насе добьіти наша очизна (Коло¬ 
мия, 1448 Собі. II, 305). 

3. (кого) (піймати) дістати, схопити (2): а за избега 
можєме єго добьіти и вьідати (б. м. н., 1352 Р 6). 
ФОРМИ: інф. добьіти (1352 Р 6; 1418 Сох*. І, 127; 1442 

Собі. II, 88; 1448 Собі. II, 305; 1456 МіН. 213); перф. З ос. 
одн. ч. добьіле, добьі(л), добмл 6 (1411 Р 79; 1435 Собі, і, 
454; 1447 Собі. II, 273; 1448 Собі. II, 362; 1455 Собі. II, 
561; 1460 БО І, 41); доби(л) 1 (1460 Собі. 5. 33); 1 ос. мн. 
добили єсми (1447 Собі. 11, 732); 3 ос. мн. добьі(л) (1455 
Собі. її, 561); майб. З ос. одн. добоудєть (1401 Р 65); нак. 
сп. З ос. одн. да добудете (1439 Собі. II, 52). 
Див. ще *ДОБУТИ, ДОБЬІВАТИ 2. 
*ДОБЬІТОКЬ див. *ДОБИТОКЬ. 
*ДОБЬІТЬ€ с. (1) здобуття, одержання у власність: 

па(н) птрашь пиликовичь не могле бьіти к тому розьизду 
але полвтиле своА села... прАтєлю (!) своєму... себємвсто 
модно о добьітьє и о страченьє (Галнч, 1404 Р 68). 
ФОРМИ: знах. одн. добьітьє (1404 Р 68). 
Пор. ДОБЬІТИ 1. 
*ДОБЬРЬІИ див. ДОБРЬІИ. 
1 ДОВАТИ див. ДАВАТИ. 
І ДОВАТЬ див. ДАВАТИ. 
ДОВГАЙЛОВИЧ ч. (1) (особова назва): а при том бьіли 

еввтки: пан Юшко Довгайлович, пан Пашко Яловицкий 
(Луцьк, 1463 А5 І, 55). 
ФОРМИ: наз. одн. Довгайлович (1463 А5 І, 55). 
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! ДОВГОРОДОКЬ див. *НОВГОРОДОКЬ. 
*ДОВЕДАТИ СЯ див, ’^ДОВ'БДАТИ СА. 
*ДОВЕДАТИ СА див. * ДОВЕДАТИ СА. 
ДО ВЄКА присл. (3) довіку, навічно: А по семь ненадобе 

вступоватись ни детемь моимь... ни всему роду моєму 
до вєка (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); а онь... свойство 
сь вами вчиниль, хотєчьі сь вами доброго пожьітья и до 
вєка (б. м. н., 1499 Вй II, 448). 
Див. ще ВВ'БКЬІ, НАВИКИ, НАВ^ КЬ, ОУВ'БКЬ. 
ДОВЕСТИ дієсл. док. (8) 1. (що, чого, кому) довести, 

доказати (що) (2): І іег, іезШЬу... пе той сіошезіі $\уоігп 
ргЦаїеІет, коїогуіЬу )еЬо гаЬЦ... шу... сЬосгош оЬгоп- 
соіи Ьуіі (Луцьк, 1388 2.РБ 106); па(н) татомирь балицкии 
довєль своихь границь и зьіскаль по тотьі врочища (Зу- 
дечів, 1413 Р 83). 

2. (на кого) довести вину (кого) (6): ако(ж) кто коли 
имє(т) познати оу ни(х) кони или вольї, бу(д) гдє оу на¬ 

ше^) зємли и довєдє(т) на(ш) члкь на брашовВни... а бра- 
шоввни да стратить того конв али во(л) будє(т) (Васлуй, 
1449 Сові. II, 743); А також, кто коли имоут познати оу них 
кони или вольї... и довєдєт наш чловвкь на Брашоввнє 
из добрьіми людмн... а брашоввни да стратвт того кон(в) 
или вол(а) (Сучава, 1458 ВИ II, 262); И Костянтини рекь: 
што я тобе рекь, то и теперь мовлю, хочу того на тебе до¬ 
вести, а рекь я то тобе, коли мовиль, назвали татемь (Віль¬ 
на, 1495 АЛМ 83). 
ФОРМИ: інф. довести, сіошезіі (1388 2,РБ 106; 1495 

АЛМ 83); перф. З ос. одн. ч. довєль, довєль (1413 Р 83; 
1495 АЛМ 83); майб. 1 ос. одн. хочу довести (1495 АЛМ 
83); 3 ос. одн. довєдєт, довєдє(т) (1449 Со5^. 11,743; 1452 
Сові. II, 759; 1458 ВИ II, 262). 
Див. ше *ЛОВОЛИТИ. 
! ДОВЕТАТ СА див. * ДОВЕДАТИ СА. 
*ДОВИДАТИ дієсл. недок. (2) (кого в чому) розглядати 

звинувачення (проти кого), доноси (на кого): да соуди(т) 
са(м) свои люди и да довидаю(т) и(х) о оуси(х) и оу гло- 
ба(х) и оу вьсвкьі(х) вина(х), що коли боудоу(т) сА чинити 
на и(х) люде(х) (Ясси, 1449 Со5/. II, 391); але да соудАть 
сами своими люди о(т) ти(х) три(х) монастирски(х) сєла(х) 
и да довидаю(т) и(х) о оусємь и оу глоба(х) и оу вьсАки(х) 
вина(х) що коли боудє(т) на ти(х) люди чинити св (Сучава, 
1472 П/Я«А» 530). 
ФОРМИ: нак. сп. З ос. мн. дадовидаю(т) (1449 Сові. II, 

391; 1472 ОіР«А» 530). 

ДОВКГАРДЬ ч. (1) (особова назва, лиш. Оаи^агсіаз): 
довкгардь прави(л) (Острог, 1427 Р 109). 
ФОРМИ: наз. одн. довкгардь (1427 Р 109). 
*ДОВКОВДОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): и мьі роспьі- 

тали старьіх людей чия то отчина, ино поввдали штож деи 
то отчина Ходкова, отець его держал за Князя Глвба Дов- 
ковдовича (Дворець, XV ст. СГЧА). 
ФОРМИ: род. одн. Довковдовича (XV ст. СГЧА). 
! ДОВНА див. ДАВНО. 
! ДОВНО див. ДАВНО. 
*ДОВОДИТИ дієсл. недок. (2) (аргументувати) дово¬ 

дити, доказувати (що): мьі сказоуємь пороучникови сви- 
дв(ч)ствомь доводи(т) и(ж) би миколаеви заплачєньї тьіи 
пєнєзи (XV ст. ВС 31 зв.); тогдьі тоть имєє(т) свє(т)кьі до¬ 
води^) што с тьімї гранїцами коупиль (XV ст. СЯ 42 зв.). 
ФОРМИ: інф. доводи(т) (XV ст. ВС 31 зв.; СЯ 42 зв.). 
Див. ще ДОВЄСТИ 1, 
ДОВОДЛИВО присл. (1) (стп. доносі 1і\уіе): переконли¬ 

во, обгрунтовано, доказово: а ми... познавши ижь... стє- 
фань воєвода помочи и радьі напротиву намь... не чиниль 
а ни даваль, яко жь доводливо того сА намь посльї своими 
справлАль и справиль — про то жь его... правого чинимьі 
и о(т)пущаємьі ему (Лаичиця, 1433 Р 121). 

* ДОВОДЬ ч. (6) (аргумент) доказ (4): и пани НацоваА 
ниАкого доводоу слоушного не дала (Лукониця, 1478 А8 

III, 17); И мьі Бориса Семеновича питали: маешь ли ти, 
Борисе, о томь на него доводь штобьі онь наши бояре 
забраль моцне за себе сь имвни, и намь службьі не бьіло 
(Вільна, 1495 АЛМ 83); 
доводь вчинити (на кого) навести доказ вини 

(чиєї) (2): И Борись передь нами на него о томь доводу 
никакого пе (!) вчиниль (Вільна, 1495 АЛМ 83). 
ФОРМИ: род. одн. доводу (1478 АЗ III, 17; 1495 АЛМ 

83, 84); знах. одн. доводь (1495 АЛМ 83). 
ДОВОЙНОВИЧЬ, ДОВОЙНОВИЧЬ ч. (5) (особова на¬ 

зва): А при томь нашємь єднаньи били: кнАзь Михайло 
Олєксандровичь а пан Янь Довойновичь намвстникь вол- 
ковьшский (Вільна, 1482 А5 І, 80); и мьі пє(р)во сєго ви¬ 
силали та(м)... намвстника дороги(ц)кого пана якубадо- 
во(и)новича (Вільна, 1495 ВМЗД). 
ФОРМИ: наз. одн. Довойновичь 1 (1482 А5 І, 80); До- 

войиовичь 1 (1492 АЛМ 31); дав. одн. Довойновичу, до- 
во(и)новичу (1489 РИБ 432; 1495 ВМЗД)\ знах. одн, до- 
во(и)иовича (1495 ВМЗД). 

*ДОВ1їДАТИ СА дієсл. док. (6) (о чім) довідатися (про 
що): а хто нємєцкую чєлА(д) держа би одно(г) затаиль до- 
ввдавсА: тьі(х) будє(м) казни(т) великими казньми (Пере¬ 
мишль, 1447—1492 ЛКНКВ); И ми о том писали до ключ¬ 
ника луцкого до пана Богдана Сеньковича, аж би сА о том 
доведал (Вільна, 1499 АЛРГ 94). 
ФОРМИ: інф. ! доветатсА (1493 АЛРГ 55); перф. 1 ос. 

одн. ч. ся есми доведаль (1459 АрхЮЗР 8/IV, 18); баж.-ум. 
сп, 3 ос. одн. ч. аж бьісА... доведал (1499 АЛРГ 94); діє- 
присл. перед. доведавшисА, доведавшися 2 (1487 РИБ 435; 
1493 АЛРГ 55); довіьдавсА 1 (1447—1492 ЛКНКВ). 

*ДОГОВОРИТИ дієсл. док. (1) (з ким) договоритися, 
укласти договір: Будєть вєдомо ажь Азь ланко... та(к) 
єсмь оумолвиль и договориль со кнАзємь скиригаиломь 
(б. м. н., 1387 СП № 12). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. єсмь... договориль (1387 

СП № 12). 
* ДОДАТИ дієсл. док. (1) (що) додати: а додали єсми оу 

сочавв... г тисАчи роублии фрА(ж)коо (!) сєрєбра (Сучава, 
1388 5А 678). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. додали єсми (1388 5 А 678). 
ДОДЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі стєфан воєвода... знаменито чиним... оже... 
іонь боузь и сестра єго... продали... едно село, на жигьлїє, 
на имв додещїи (Ясси, 1495 Сові. 3. 193). 
ФОРМИ: наз. додєіцїи (1495 Сові. 8. 193). 
*ДОДОВЬ прикм. (3) () Д о Д о в ь дВль (І) (назва 

пагорбка у Молдавському князівстві): хотарь... о(т) тол 
могьіли попрвкь на додовь двль на єдинь стльпь (б. м. н., 
1415 Сові. І, 121—122); додова могьіла(І) (назва 
пагорбка в Молдавському князівстві): хотарь... о(т) коло- 
двзи прости на двлоу на додовоу на могьілоу (б. м. н., 
1415Со5Ґ. і, 121); потокь додовь (1) див. *ПОТОКЬг 
ФОРМИ: знах. одн. ч. додовь (1415 Сові. І, 121—122); 

знах. одн. ж. додовоу (1415 Сові. I, 121). 
* ДОДОМУ присл. (1) додому: тогдьі маєть янь присА(ч) 

иже сво(и) мє(д) нєсь дадомоу (!) (XV ст. ВС 19). 
* ДОЖИДАТИ дієсл. недок. (2) (чого) чекати, дожидати: 

пак ли би которьіи року не дожидаючи хотели его в том га- 
бати... и моцно в него пенязи брати, и тьі бьі его от тьіх бо¬ 
рони л и не дал би еси ему никому ни в чом кривдьі чинити 
(Вільна, 1498 АЛРГ 83). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. дожидаючи (1498 АЛРГ%2, 83). 
Див. ще ЖДАТИ. 
*ДОЗВОЛЕНЕ с. (3) дозвіл: Я ларио(н) игоумє(н) пєрє- 

сопницки(и) визнаваю си(м) мои(м) листо(м)... што(ж)... 
коро(л)... пожалова(л) мєнв... тьі(м) име(н)ємь, котороє 
(ж) придано, к цркви бо(ж)єи... з дозволе(н)єм го(с)дрА 
королА его мл(с)ти и с митрополитовьі(м) (Луцьк, 1467 
СП № 13); И пань Петрь повхаль до тьіхь имВней зь моимь 
дозволеніемь (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
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ФОРМИ: ор. одн. дозволє(и)єм 2 (1467 СП № 13; 1490 
Пам)\ дозволеніемг. І (1498 АЛМ 163). 
Див. ще ИЗВОЛЄНЇЄ 2, ♦ПРИВОЛ'ВНЬЄ, *ПРИЗВО- 

ЛЄНЬЄ, ПРОИЗВОЛЄНЇЄ. 
Пор. * дозволити. 
♦ДОЗВОЛЕН1Е див. * ДОЗВОЛЕНЕ. 
♦ДОЗВОЛИТИ дієсл. док. (6) (що робити) дозволити (5): 

Бшгь намь чоломь... пань Григорей... Громьїка, отнмь, 
што перво сего дали есьмо ему мвстце городское... на бу- 
дованье двора его вь мвств Виленскомь... и тежь дозво¬ 
лили есьмо ему вь томь дворв его корчму вольную, пиво 
и медь держати (Люблін, 1410 АкВАК XI, 5); Пани Ми- 
хайловаА поведила, ижь за великого кнАзА Швитрикгайла 
коли мой пан сьіна крєстил оу паиа ВасилА, Яцка, дозво- 
лил через мост оу боудованє, оу дерево, сєножати ездит 
(Лукониця, 1478 Л5 III, 17); Бил нам чолом пай Богдан 
Сенкович Гостскии и просил нась, абьіхмо ему дозволили 
торгь мвти вьшмени его в Гощьі (Вільна, 1495 АЛРГ 55); 
листь дозволений (1) див. ЛИСТТ> 1. 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. дозволила, дозволил (1478 

Л5 III, 17; 1494 АЛМ 54); 1 ос. мн. дозволили есьмо (1410 
АкВАК XI, 5); баж.-ум. сп. 1 ос. мн. абихмо... дозволили 
(1487 Л5 І, 87; 1495 АЛРГ 55); діеприкм. пас. мин. знах. 
мн. ч. дозволений (1495 ВСоб). 

*ДОИСКЬІВАТЬ СА дієсл. недок. (1) (без додатка) 
дошукуватися, допитуватися (кого): коли(ж) кто моу(ж)- 
оубоиство учи(т) (!) а не вєдаю(т) его староста не имаєть 
прото жалобьі чини(т) але прїятєлї имаютсА доискьівать 
а по(д)лоугь права с німь сА обьхо(ди)ть (XV ст. ВС 24— 
24 зв.). 
ФОРМИ: інф. сА доискьівать (XV ст. ВС 24 зв.). 
ДОКАЗОВАТИ дієсл. недок. (1) (чого) доводити (що): 

мьі велики князь Швидрикгяль... чинимь знаменито... ижь 
видввь... службу... вврную... пана Богуша Оверкича Ти- 
моха, которьш... будучи... чоловвкомь рьіцерскимь, а хо- 
твчи тьімь болвй рьіцерства своего доказовати до земли 
и панства нашого... вьівхаль... А такь мьі... оного прьі- 
ймуемо и прьіяли есмо, яко человвка зацного, родовитого 
и рьіцерского (Луцьк, 1438 Р 140). 
ФОРМИ: інф. доказовати (1438 Р 140). 
! ДОКАНАТИ див. *ДОКОНАТИ. 
! ДОКОВІ <ИДИКОВЇ> (1): иди(к) жалова(л) колї спа(л) 

на (до)розє прїшо(д) 0а(л)ко и оузАль емоу мє(ч) и тобо- 
льі а оу тоболе(х) три скотца гро(ш)и... мьі прїсоужаемь 
доковї (!) поприсА(ч) на тьі(н) гро(ш)и (XV ст. ВС 
26 зв.— 27). 
Див. ИДИКЬ. 
ДОКОЛИ див. ДОКОЛІ. 
ДОКОЛИНОВО с. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): твмь мн видввши его правоую и вврноую слоуж- 
боу до на(с)... дали єсмьі емоу... село на брьладв на имА 
село доколиново (Сучава, 1433 Сові. І, 359). 
ФОРМИ: наз. одн. доколиново (1433 Сові. І, 359). 
ДОКОЛІ, ДОКОЛА, ДОКОЛИ спол. (18) (цсл. доколв/ 

доколи) (приєднує підрядні речення) 1. (часові — у постпо¬ 
зиції) поки, доки (16): а городовь оу рускои земли новьіхь 
не ставити ни сожьжєного не рубити доколА мирь стоить 
за в лв(т) (б. м. н., 1352 Р 6); а они имають держати так(о) 
долго доколА имо тьіхо д тис А чи рублиі исполнанє о(т)дамьі 
(Луцьк, 1388 Р 37); а мьі его милости имаємо приати тьімь- 
же обичаємь, доколВ есмо найдали живьі (Сучава, !449 
Со5/. II, 746); имає(т) держати со вьсими доходьі и при¬ 
ходи с мити сь млини доколи боуде(т) мешкати (Снятин, 
1454 Р 163); А по них, кто боудет намАсник тому свАтомоу 
мАстоу, також да дрьжит по вьішєписанн<омоу>, до колб 
боудет стояти и свАтии монастирь (Гирлов, 1499 ВБ 
II, 156). 

2. (місця — у постпозиції) доки (2): а <хотарьі>... гори 
долиною до колв и<сход)ить оу пблвну (Сучава, 1409 Сові. 
І, 64—65); мн Стефань воєвода... чини(м) знаменито... 

оже... дали и потвердили єсми монастирю нашємоу от нвм- 
Ца... киприАнова пасика... и сьоусими полвнами и паси(ч)- 
ками колико соу(т) оу томь хотари що по(п) киприА(н) 
дєржа(л) по(ч)ншє о(т) приходища моловатцу... и о(т)толв- 
попєрє(к) иа тєриавку доколв полВна дєржи(т) (Сучава,. 
1470 БІЯ«А» 522). 
Див. ще ДОКУЛ. 
^ДОКОНАТИ дієсл. док. (8) (стч. бокопаїі, стп. боко- 

пас) 1. (що) виконати, учинити (2): а ти доконали и осоуди- 
ли па(н) хр(с)чєнь мартиновскьі па(н) ольдрихь мєдускьі 
(Галич, 1401 Р 66); приказоуємь старостамь... аби никого. 
не позивали бе(з) повода алюбо бє(з) виии доканаиьі (!) 
(XV ст. ВС 16). 

2. (з ким) укласти договір, домовитися (6): мн алєксандрь. 
воєвода... чинимь знаменито... оже єсми доконали сь рад- 
ЦАми и сь мБстьчАни илвовского мвста... и доконали єсмьі 
сь ними, штобьі ходили, у нашои земли, и сь своими тор- 
говлАми (Сучава, 1408 Сові. II, 630); А там оусьі рвчи 
имають бити провод<є)ньі и соужени и доконаньї (під Хо¬ 
тином, 1467 В Б II, 298). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. доконали єсмьі 1 (1408 Сові. 

II, 630): єсми доконали 1 (1408 Сові. II, 630); 3 ос. мн. 
доконали (1401 Р 66; 1408 Со5^. II, 633); май б. З ос. одн. 
докоиаєть 1 (XV ст. ВС 29 зв.); (до)конає(т) 1 (XV сг. ВС 
29); інф. пас. бити... докананьї (1467 ВБ II, 298); діеприкм. 
пас. мин. род. одн. ж. ! доканаиьі (XV ст. ВС 16). 

*ДОКОНАТИ СА дієсл. док. (2) статися, відбутися, мати, 
місце: а докоиалосА тое двло оу годв (!) лучици (Лучиця, 
1388 Р 39); а то сА доконало оу коломьш оу нєдвлю па 
оусвкноввньи глави стго ива(н) (Коломия, 1424 Р 102). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. с. докоиалосА 1 (1388 Р 38); 

сА доконало 1 (1424 Р 102). 
*ДОКОНЧАНЇЄ див. ДОКОНЧАНЬЄ. 
ДОКОНЧАНЬЄ, ДОКОНТ>ЧАНЬЄ с. (14) угода, дого¬ 

вір (5): А се докончаньє межи королемь польскьімь и кнА- 
зємь дмитриємь (б. м. н., 1366 Р 14); єстли ваша милость 
такь чьшили, ваша милость дєлайтє яко знаєте, какь межи 
вась доконьчаньє бнло (б. м. н., 1499 ВБ II, 448—449); 

зь доконьчанья виступити (2) розірвати 
договір, порушити угоду: великий кндзь Алєксаньдрь 
литовьский... вьсказаль ку твоей милости приятелю своє¬ 
му: Што пєрєжь сего посилали есмо кь тобє нашого посла, 
повєдаючьі на шоу прьігодоу, которая жь се намь стала 
оть... великого князя московьского, штожь намь зь до¬ 
коньчанья своего и хрєстьного цєлованья вьіступиль 
(б. м. н., 1498 ВБ II, 413); Што прьісьілаль еси кь иамь 
своего посла... повєдаючьі... прьігодоу, которая вамь стала 
сє оть... великого князя московьского што жь онь зь до- 
коньчаньА своего и крєстьного целованьА вамь вьіступиль 
(б. м. н., 1499 ВБ II, 447): доконьчаньє имати 
(з ким) (2) скласти угоду, договір: и єстли бьі онь вамь по 
доконьчанью и по крестному цєлованью и по записєхь,, 
што сь ними имали есте... правиль, и тьі бн сь нимь взяль 
мирь и вь единацтвє бьіль (б. м. н., 1498 ВБ II, 409); 
доконьчаньє имєти(1):И ми... до зятя вашого... 
посла послали есмо... да и онь по доконьчанью и по крєсть- 
йому цєлованью и по записєхь, што сь ними имєли есте,, 
абьі вамь правиль (б. м. н,, 1498 ВБ II, 409); докон,- 
ч а н ь є взяти (3), оузяти докончаньє (1) 
див. ОУЗАТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. докончаньє, доконьчаньє (1366 Р 

14; 1499 ВБ II, 449); род. одн. доконьчаиья, доконьчаньА 
(1498 ВБ II, 409, 413; 1499 ВБ II, 447); знах. одн. докоиь- 
чаиьє 5 (1498 ВБ II, 410; 1499 ВБ II, 448, 449); докоичанїє 
1 (1445 Сові. II, 726); місц. одн. по доконьчанью (1498 ВБ 
II, 409; 1499 ВБ II, 448). 

*ДОКОНЧАТИ дієсл. док. (3) (що) докінчити, закінчити: 
докончали шию (!) каплицю письмомь мця октября вь... 
(Краків, 1478 ОВРН 131); Докончана бьі(с) сиА книга оу 
великомь градв оу краковв (Краків, 1491 КЕ), 
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ФОРМИ: перф. З ос. мн. докоичали (1478 ОБРН 131); 
перф. пас. З ос. одн. ж. докоичана бм(ст) (1491 КЕ). 
Див. «<е*ИСКОНЬЧАТИ СЯ,*СКОНЧАТИ1,*СКОНЧЬІТЬ1. 

*ДОКОНЧИВАТИ діесл. недок. (1) домовлятися, укла¬ 
дати договір; Се язь кнАзь великьш димитрии докончиваю 
и повинуюсА служьбою таковою (б. м. н., 1366 Р 14). 
ФОРМИ; теп. 1 ос. одн. докоичиваю (1366 Р 14). 
Див. ще *ДОКОНЬЧАТИ СЄ, *СКОНЧАТИ 2. 
*ДОКОНЬЧАЛЬНЬІИ див. * ДОКОНЬЧАЛЬНЬЇИ. 
♦ДОКОНЬЧАЛЬНЬЇИ прикм. (3) О доконьчаль- 

на я грамота (1) договірна грамота: И тьі... ему ни 
вь чомь не исправляєшь... а имя єго кь нєму пишєшь не 
по тому, какь мєжьі вась вь доконьчальньїхь грамотахь 
писано (б. м. н., 1499 ВО II, 448); доконьчальньїи 
записе (1), запись доконьчальньїи (1) 
(акт) угода, договір: и мьі тогдьі... сь нимь мирь взяли 
и крєсть цєловали и записьі доконьчальньїи написаль 
<б. м. н., 1498 ВИ II, 410). 
ФОРМИ: знах. мн. ч. доконьчальньїи (1498 БО 11,410); 

місц. мн. вь (по) доконьчальньїхь, доконьчальньїхь (1498 
Вй II, 409; 1499 ВО II, 448). 
ДОКОН'ЬЧАНЬЄ див. ДОКОНЧАНЬЄ. 
♦ДОКОНЬЧАТИ СЄ діесл. док. (1) домовитися (про 

що), укласти угоду, договір: г(с)дрь нашь воєвода поста¬ 
вши» день... такь аби єстє ваша мл(с)ть прислали... свои(х) 
пословь какь бьі сє межи вами тоє... доконьчало (б. м. н., 
1496 ПСВВ 192 зв.). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. с. бьі сє... доконьчало 

(1496 ПСВВ 192 зв.). 
Див. ще * ДОКОНЧИВАТИ, *СКОНЧАТИ 2. 
ДОКТОРЬ ч. (1) (учений ступінь) доктор: а прито(м) 

бьіли докторь с Кракова кнзь янь рєкгула а кнзь ивань 
борисови(ч) глинськии (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. докторь (2-а пол. XV ст. СПС). 
ДОКУЛ, ДОКОУЛЬ, ДОКОУЛА спол. (12) (приєднує 

підрядні речення часові — у постпозиції) поки, доки (11): 
мьі алєксандрь воєвода... знаємо чини(м)... и(ж) єсми да¬ 
ли... бьщшои жонь нашон... на каж(д)ьш го(д) шє(с)тсо(т) 
золотьі(х) дукато(в)... доку(л) она жива (б. м. н., 1421 
Сові. І, 141 — 142); 

(у препозиції) поки, доки (1): а докул матка н<а)ша жива 
она имаєт своих сєл поживати, а кн<А>зю Василью... оу 
тоє нєвступати сА (Луцьк, 1463 А5 І, 55). 
Див. ще ДОКОЛІ* 1. 
♦ДОКОУЧАТИ діесл. недок. (1) (кому) докучати: дьти 

имьють проси(т) во двлнїци своєи а потомь истративши оцю 
докоучають (XV ст. СД 40 зв.). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. докоучають (XVст. СД 40 зв.). 
♦ДОЛБНИЧЬч. (1) (особова назва): мьі стєфан воєвода... 

знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... Иванко 
Лєвич и... сьіновє Ходка Долбнича, на нмв Оанца и Иван¬ 
ко и Васко... и продали свою правоую отниноу (Сучава, 
1492 ВО І, 509). 
ФОРМИ: род. одн. Долбнича (1492 В О І, 509). 
ДОЛГА, ДОЛХА ч. (3) (особова назва): тоє имь вє(с) 

хотар коуда имь є(ст) оучиниль долха драгомирь по¬ 
слань о(т) гсвами (б. м. н., 1415 Соя/. І, 122); Стєфан 
воєвода... ож(є) тоть... наш слоуга пан Долга слоужил 
нам правою и вєрною <слоужбою> (Сучава, 1480 ВО І, 237). 
ФОРМИ: наз. одн. Долга 1 (1480 ВО І, 237); Долха 1 

(1415 Сові. І, 122); дав. одн. Долзи (1480 ВО І, 238). 
*долгиє шии мн. (2) (назва села у Волинській землі) 

Довгошиї: мьі вєликии кнзь швітрикга(л) свьдомо чинимь... 
ижє дали есмо и запїсали лєнькови зарубичю та А села в 
луцкої зємли... долгиє шии а вєлбичи (Житомир, 1433 Р 
126); оузрьвши єсмо знамєнитоую намь слоужбоу... пана 
€рьша тєрєшковича И ми... даємь И дали єсмо ємоу село 
дольгиє шии в лоуцкомь повьтє (Луцьк, 1452 Р 160—161). 
ФОРМИ: знах. долгиє шии, дольгиє шин (1433 Р 126; 

1452 Р 161). 

*ДОЛГИИ див. ДЛЬГЬІ. 
ДОЛГО присл. (15) 1. (у просторовому відношенні) зав¬ 

довжки (11): Паки же... даємо... отцу владьіце... село наше 
Бусчу, зь дворьісчомь Борсчовскимь... какь се вь собе 
широко и долго маеть (Луцьк, 1322 АрхЮЗР ЇЛИ, 2—3); 
А тако дали есми ему... зо всьми ужитки... како широко 
и долго и округло у его границахь (Судомир, 1408 АкЮЗР 
I, 6); и мьі ...емоу имьнє... даємь и записуємь... так ши¬ 
роко и долго (в ориг. долко.— Прим, вид.) н кругло якь 
тоє имьнє вьішє писаноє вь своих границах замьрєно єсть 
(Вільна, 1499 АЗ І, 117—118). 

2, (у часовому відношенні) довго (4): а они имають дєр* 
жАти так(о) долго доколАимо тьіхо Д тисАчи рубли исполна 
не о(т)дамьі (Луцьк, 1388 Р 37); па(к) ли (би мьі> нє д(б)али 
платити... то(г)да коро(л) господа(р) на(ш) имиє(т) истигати 
тьі(х) дванаицА(т) сс(г) (!) золотьі(х) на наши(х) купцє(х)... 
та(к) долго, али(ж) жонь нашєи бьівшєи... попо(л)нимьі 
истинну и прибьільїи золотьі (б. м. н., 1421 Сові. І, 142). 

*ДОЛГОЛДАТОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Сє А кнзь 

долголдать долголдатови(ч)... даю... по сзоєи дши... тоую 
зє(м)лю (Київ, 1427 Р 108). 
ФОРМИ: наз. одн. долголдатови(ч) (1427 Р 108). 
ДОЛГОЛДАТЬ ч. (1) (особова назва): Сє А кнзь долгол¬ 

дать долголдатови(ч)... даю... по своєи дши... тоую зє(м)лю 
(Київ, 1427 Р 108). 
ФОРМИ: наз. одн. долголдать (1427 Р 108). 
*долгоєть ж. (2) (протяглість у просторі) довжина: 

Про (т)о... си(м) листо(м) моимь надаю... Городища Сели¬ 
ща... И зо (в)сєю зє(м)лєю на(д) рєкою роусавою По обохь 
сторонахь Тоє рєки землА Лежача А Какь єє Про(д)ковє 
В широко(ст)и И до(л)гости з доубровами сєножа(т)ми 
И рє(ч)ками Малими В роусавоу Впадаючими... землю 
Дєрьжати Маеть... И з оними Городищами И ихь широ- 
костю И дольгостю зємлАною (Прилуки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: ор. одн. дольгостю (1459 Р 171); місц. одн. 

в до(л)гости (1459 Р 171). 
ДОЛГОШЙЙНЦЬІ мн. (1) (назва села у Волинській 

землі): а кн(А)зю Семену досталсА город Колодєн а села: 
Чєрнєхов... Долгошиинцьі (Луцьк, 1463 А5 І, 54—55). 
ФОРМИ: наз. Долгошиинцьі (1463 Ао 1, 55). 
*ДОЛГЬ ч. (9) 1. борг (7): а кто своєго должника ли¬ 

це^) (познал), а оусхочє(т) права жадати о своемь долгу, 
що бьі пошо(л) до брашова (Сучава, бл. 1435 Сові. її, 692); 
А два(д)цать копь грошє(и) в кажьдьі(и) годь має(т) єсь 
собє брати за до(л)гь што єсьмо ємоу вьіньни (Петрків, 
1489 АМВ)\ А што коли кому буду чим должен, што будь <у) 
кого узял пенезей, ал(!) чимь будь браль в кого, ино тьіе 
долги моє поплати зять мой князь Михайло (б. м. н., 
XV ст. АрхЮЗР 8/ IV, 28). 

2. зобов’язання (1): а ведже мьі, по долгу листу гос¬ 
подарчого, зь паномь Карпомь чьіньїти грани поехали 
(Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); 

злодєискьіи долгь(І) див. *ЗЛОДгБИСКИИ. 
ФОРМИ: род. одн. долгоу (XV ст. ВС 11); дав. одн, 

долгу (1430 ГВКЛ 7); знах. одн. долгь, до(л)гь (1489 АМВ; 
XV ст. ВС 6 зв., 11); місц. одн. о долгу 1 (бл. 1435 Сові. 
II, 692); о долзє 1 (XV ст. ВС 35); знах. мн. долги (XV ст. 
АрхЮЗР 8/1V, 28). 
Див. ще *ДЛЬГЬ. 
*ДОЛГЬІ див. ДЛЬГЬІ. 
ДОЛГЬІИ ч. (2) (особова назва): а при пєрвомь соудь биль 

па(н) васко тАптюковичь... ива(н) долгьш (Галич, 1401 Р 
66); тьмь мьі видьвшє єго правою и вьрною слоужбою до 
на(с)... дали єсми ємоу оу нашєи земли... селище фоундє- 
що(м) мєждоу попо(м) мирчомь и дльгьімь пєтромь (Васлуй, 
1436 Сові. І, 444). 
ФОРМИ: наз. одн. долгии (1401 Р 66); ор. одн. дльгимь 

(1436 Сові. І, 444). 
ДОЛЄ див. ДОЛ'Б. 
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ІДОЛЄКЬІЙ див. "ДАЛЄКИИ. 
*ДОЛЖЄКЬ ч. (3) (назва села в Київській землі): а о(т) 

камєньї гори по до(л)жє(к) (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: дав. одн. до(л)жкоу (бл. 1458 Р 167); знах. одн. 

до(л)жє(к) (бл. 1458 Р 167); ор. одн. до(л)жко(м) (бл. 1458 
Р 167). 
Див. ще * ВЕЛИКИМ ДОЛЖОКЬ. 
ДОЛЖЕН предик. (3) (що кому, чим кому) винен (що ко¬ 

му): ми вол одне лазь... король польскьш... знаємь то... 
ажє єемн дольжни одину тьісАчю рублєвь фрАзьско(г) 
еєрєбра прїятєлю нашєму алєксандру воєво(д) (б. м. н., 
1411 Р 76); А што коли кому буду чим должен... ино тьіе 
долги моє поплати зять мой (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 28). 
ФОРМИ: наз. одн. должен, до(л)жень (XV ;ст. АрхЮЗР 

8/IV. 28; XV ст. ВС 35); наз. мн. дольжни (1411 Р 76). 
*ДОЛЖЄСКОУЛЬ ч. (1) (особова назваЛ молд., слов. 

долгий^): Твмь ми видввшє єго правоуюи вврноую слоуж- 
боу до нас... потврьдили єсмьі ємоу... Должєщїи... що 
онь... коупиль... от Мароушка дочка Оан(ч>и Должєскоу- 
ла (Сучава, 1479 ВАМ 61). 
ФОРМИ: род. одн. Должєскоула (1479 ВАМ 61). 
ДОЛЖЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Твмь ми видввшє его правоую и вврноую слоужбоу 
до нас... дали и потврьдили єсмьі ємоу... села на имА: Дол¬ 
жєщїи, на оустїє Албьтнв (Сучава, 1479 ВАМ 61). 
ФОРМИ: наз. Должєщїи (1479 ВАМ 61). 
должинт> прикм. (1): Твмь ми видввшє єго правоую 

и вврноую слоужбоу до нас... дали и потврьдили єемн 
ємоу... треті А часі того села що коупиль от Нистра, паси- 
нокь Должинь (Сучава, 1479 ВАМ 61). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Должинь (1479 ВАМ 61). 
Пор. ДОЛГА. 
*ДОЛЖНИК'Ь ч. (9) 1. боржник (5): а кто своєго долж- 

ника лицє(м) познал, а оусхочє(т) права жадати о своємь 
долгу, щоби пошо(л) до брашова, та щоби оучинилн имь 
празо р А(д)ци брашовстїи на єго должника (Сучава, бл. 1435 
Сові. II, 692). 

2. позикодавець (4): коли би до(л)жникь рєкль тоє имє- 
ніє што ти дрьжишь є(ст) мнв бли(ж)шєє, бо тоть што тобв 
гщода(л), а мнв бьі(л) до(л)жєнь пєрвїє ни(ж)ли ти коупиль 
(XV ст. ВС 35). 
ФОРМИ: наз. одн. до(л)жннкь, должни(к) (бл. 1435 

Со5^. II, 692; XV ст. ВС 35); дав. одн. до(л)жникоу (XV ст. 
ВС 18); знах. одн. должника, до(л)жника, дольжника 
(бл. 1435 Сові. II, 676, 692; XV ст. ВС 8, 31). 
Див. ще ^длгжник'ь. 
*ДОЛЖНО предик. (1) слід: а боудоуть ли тьш пенєзи 

оу мєньши(х) рє(ч)хь ни(ж)ли ємоу до(л)жно а возмєть 
оу тсмь нєкоторьі(и) закла(д) тогдьі маєть оу томь досьі(ть) 
кмє(т) (XV ст. ВС 18). 

*ДОЛЖОКЬг ч. (2) (назва села на Буковині) Довжок: 
твмь мьі видввши єго правого и вврною слоужбою до на(с)... 
дали єсми ємоу... село гдє пєтришорь сиди(л), оу конєць 
должкоу, єщє село по(д)льжко(м), гдє драгомирь сиди(т) 
(Сучава, 1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИ: род. одн. должкоу (1437 Сові. І, 541); ор. одн. 

(д)льжхо(м) (1437 Сові. І, 541). 
*ДОЛЖОК'Ь2 див. *ВЄЛИКИИ ДОЛЖОКЬ. 
ДОЛЗЬСКИЙ ч. (1) (особова назва): А се я, пан Аньд- 

рвй Волотовичь, староста перемильский, и пань Ивань 
Долзьский Зеньковичь... созьнаваемь симь нашимь ли- 
стомь: просили нас два братя рожоная... бьіхьмо ихь роз- 
делили ку ихь отчини (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 8/^, 
193). 
ФОРМИ: наз. одн. Долзьский (XV ст. АрхЮЗР 8/^, 

193). 
ДОЛИ див. ДОЛ'Й. 
ДОЛИНА1 ж. (83) долина (57): а хотарь ємоу є(ст)... 

простВ чєресь долинои (!) до могьільї (б. м. н., 1400 

433); а ту исьіпали могилу межи дубо(м)ь.а межи буко(м)ь... 
Ако стоить на брєгь долиньї простВ на дубь (Галич, 1404 
Р 68); а тамь при той долини копець усипано (Новосели¬ 
ця, 1430 ГВКЛ 8); землю Дєрьжати маєть... И з оними 
Городищами... И ярами Долинами (Прилуки, 1459 Р 
171 —172); а хотарь чєре(с) долиноу на сто(л)поу... та чє- 
рє(с) долииоу що св зовєть пєрєємь иа дроугою долиноу 
(Сучава, 1488 ДГСПМ); А которьш нивки в долине и до¬ 
лина самая и за долиною нивки... то есми велель держати 
виноградником (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); А хотар... 
чєрєс поле та на долиноу (Гирлов, 1499 ВО II, 148); 

(назви місцевостей у Подільській землі): дольїнаБу- 
ч а ч и а я (1), (долина) Бучачная (2): и зь Мис¬ 
кова горба до потоку и долиньї Бучачной — усе улево 
грунть до Почапинець (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); (3 о - 
1 і п а 0(І2игсІ2о\Уа (1): N05 Аіехапбег Vі^о1с^и5... 
Vі11ат бєппіогі позіго Вазіїіо Кагасгешзкі, бісіат Зу- 
туакоху, па хуієгсЬ боНпі Ссігигсігошу... (ЗесЗітиз (б. м. н. 
1386 АрхЮЗР 8/1, 1—2); долина Кобельїцкая 
(1): а одь тоеи долини Кобельїкой (!) на полудень грунть 
Хмелницкій вправо, а до Почапинце влево (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 7); долина Лоточная (2): А оть до¬ 
лини Лоточиой до Крьіници, гдв ся починаеть ричка Оль- 
шанка, тамже копцовь усипати есмо велильї (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 8); доли на Щербанова (2): тамже коп¬ 
цовь усипати есмо велили у тоей річки Ольшаики, при 
долини Щербановой; а одь долини Щербановой до Сикви 
долини (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); Великая До¬ 
лина (3) див. ВЄЛИКИЙ1 1; Вир ная долина 
(1), д о л и н а В и р н а я (1) див. ВІьРНЬІИ; к о у р ї є - 
ва долина(І) див. *КОУРЇЄВ'Ь; лазирова до¬ 
лина (1) див. *ЛАЗИРОВТ>; липова (долина) 
(1) див. *ЛИПОВ'Ь; моисвєва долина (1) див. 
^МОИСІгеВІї; с е р б ь с к а я долина (1) див. *СЕ- 
РБЬСКИИ; х лубок а я долина (2) див. *ХЛОУ- 
БОКИИ; Цецу лина (Ц и ц у л ьі н а) долина (2) 
див. *ЦЕЦУЛЬІНЬ; Акушєва долина (1) див. 
ЯКУШЄВ. 
ФОРМИ: наз. одн. долина 2(1409 Со5Ґ.І,66; 1491 АрхЮЗР 

8/^, 158); зам. род. на конєць долина, о(т) оустїє долина 
2 (1428 Сові. І, 209; 1429 Сові. І, 280); род. одн. долини 
13 (1430 ГВКЛ 7, 8, 9); долиньї 8 (1404 Р 68; 1411 Сові. 
І, 84; 1430 ГВКЛ 8; 1431 Соз*. І, 317; 1438 ОВАс 27; 
1453 Сові. II, 445; 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); дольїии 2 
(1430 ГВКЛ 7); сіоНпі І (1386 АрхЮЗР 8/1, 1); зам. знах. 
чєрє(с) долини 1 (1453 С05/. II, 445); дав. одн. долине 1 (1498 
АрхЮЗР 8/IV, 119); по долиньї 1 (1411 Сові. І, 84); знах. одн. 
долину, долиноу 18 (1414 Сові. І, 111; 1425 Сові. І, 168; 1436 
Сові. 1,459; ШВОВАс27; 1446 ПГСПМР; 1459 АрхЮЗР 
8/Г/, 18; 1475 АЗ І, 71; 1488 ДГСПМ; 1491 АрхЮЗР 
8/Г/, 158; 1499 Ж II, 148 і т. ін.); долину 1 (1430 ГВКЛ 
9); чєрєсь ! долинои 1 (1400 ОІЯ«А» 433); зам. род. на ко¬ 
нєць долину 4 (1409 Сові. І, 65; 1488 ДГСПМ); ор. одн. 
долиною 12 (1404 Р 68; 1409 Сові. І, 65; 1425 Сові. І, 168; 
1431 Сові. І, 317; 1453 Сові. II, 445; 1456 Сові. II, 582; 
1491 АрхЮЗР 8/IV, 158; 1498 АрхЮЗР 8/IV, 119); доли¬ 
ною 2 (1430 ГВКЛ 8, 9); місц. одн. при долини 4 (1430 
ГВКЛ 7, 8); в (на) долине 2 (1491 АрхЮЗР 8/IV, 158; 
1498 АрхЮЗР тМ, 119); на долині 2 (п. 1349 Р 3; 1419 
Р 91); на долини 1 (1447 АрхЮЗР ЬІІЧ, 10); на долини 1 
(1411 Сові. І, 84); наз. мн. долини (1436 С05/. І, 444); ор. 
мн. Долинами (1424 Р 100; 1459 Р 171 —172). 

*ДОЛИНА* ж. (2) (назва села у Галицькій землі) До¬ 
лина: тоти старци... стали... подлв доубровьі горв до лВ- 
соцкои дороги котра А идєть и зоудечева до долини (Зуде- 
чів, 1413 Р 83); а мьі... сталї по(д)лї потока... кдє перехо¬ 
ди^) дорога о(т) зоудєчова к долїнБ (Зудечів, 1421 Р95—96). 
ФОРМИ: род. одн. долини (1413 Р 83); дав. одн. долїні 

(1421 Р 96). 
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•ДОЛИНКА ж. (2) долинка: А хотар той боукати зем¬ 
ля... на долиноу на един доуб знамєнан, та долинкою горв 
до трояна... на столпь (Сучава, 1489 ВБ І, 373—374). 
ФОРМИ: знах. одн. долинкоу (1489 ВБ І, 374); ор. одн. 

долинкою (1489 ВБ І, 374). 
•ДОЛІНА див. •ДОЛИНА2. 
долкь ж.,невідм. (2) (особова назва, молд. Долка, пор. 

цсл. Анатолии): една част от тих сєл да ест слоугам нашим 
Тоадєроу юкашоу и братаничем єго Фарко апродоу и сест¬ 
рам єго Долкь и Мьроушки (Васлуй, 1495 ВБ II, 59). 
долнєи присл. (1) вниз: тем мьіи видє(в)шє єго правою 

слоу(ж)бо (!) до на(с)... дали и потврьдили єсмьі ємоу... 
єго о(т)нни (!)... сь гри(н)дь о(т) богата, до(л)нєи о(т) рєн- 
<т)є (Сучава, 1459 Сові. 3. 21—22). 

•долнии прикм. (5) нижній: хотар... о(т) стльпа на 
пьть до(л)ніі на вєли(х) (І) тополи (Корочин Камінь, 1458 
МіН. Бос. 122); Мьі Гєоргїє арх’іепископь Соучавскьіи и 
зємли молдавскои, Василїє єпископь Долнви єпискоупїи 
Романова трьга... слюбили... есмо и слюбоуєм под вврою 
нашєю христїянскою (Гирлов, 1499 ВБ II, 425). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. до(л)н£ (1458 МіН. Бос. 122); 

род. одн. ж. Долнєи, ДолнЬи (1473 ВБ І, 186, 187; 1499 
ВБ II, 425). 

•ДОЛНИИ ТРЬГЬ див. ДОЛНЇИ ТОРГЬ. 
ДОЛНИ ТРЬГ дав.ДОЛНЇИ ТОРГЬ. 
•долниця ж. (1) (частина спадщини, маєтку, роз¬ 

діленого між спадкоємцями) ділянка, дільниця, уділ: 
А пану Олє(х)ну на его до(л)ницю досталосє бачаница а те¬ 
сово а свєньш гай (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: знах. одн. до(л)ницю (1478 ЗРМ). 
Див. ще •Дії ЛЬНИЦА. 
ДОЛНЇИ ТОРГЬ, ДОЛНИ ТРЬГ ч. (21) (назва міста 

у Молдавському князівстві) Роман, Дольний Торг: Пи¬ 
сано оу долнїи торгь (Дольний Торг, 1411 Соз^. II, 638); 
и дали и потврьдили єсмьі нашєи митрополій о(т) до(л)- 
нєго трьга... єи питомьі циганьї (Сучава, 1465 £>/Я«А» 
518); Пис(ань) оу Долнєм трьгоу (Дольний Торг, 1475 
ВБ II, 336). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. писано оу долнїи торгь 

1 (1411 Сові. II, 638): Пис(а) оанца оу Долии трьг 1 (1475 
ВБ І, 200); род. одн. долиєго трьга, до(л)нєго трьга (1415 
Сові. І, 122; 1448 Сові. II, 342; 1464 ВБ І. 84; 1465 БІЯ«А» 
518; 1470 ВБ І, 141; 1472 ВБ І, 169); місц. одн. оу Долнєм 
(Долнємь, Долнємь) трьгоу (трьгу) 10 (1443 Сові. II, 185; 
1444 БІД«А» 481; 1445 Сові. II, 236; 1449 Сові. II, 380; 
1458 ВБ І, 9; ПГСММЦ; 1466 ВБ І, 113, 115; 1470 ВБ 
II, 310; 1475 ВБ II, 336); ! оу долии трьгу 1 (1451 Сові. 
II, 400); зам. род. от Долнємь торгоу 1 (1470 ВБ І, 155). 
Див. ще •РОМАНЬ2. 
•ДОЛН'Б див. *ДОЛНИИ. 
ДОЛОВЬ, ДОЛОВЬ, ДОЛОУВ, ДОЛУУ присл. (24) 

униз, додолу: А ко млину границА... доловь смотричемь 
што дуброва межи ходорковьімь сєломь (Смотрич, 1375 
Р 20); тоти старци... оуказали староую границю... доловь 
теплицею до рвки до сввчв (Зудечів, 1413 Р 83); А хо¬ 
тар... да єст оусє долоув потоком Брьлинскьім (Гирлов, 
1499 ВБ II, 154—155). 
Див. ще ДОЛОУ. 
•ДОЛОЖИТИ СЕ див. •ДОЛОЖИТИ СЯ- 
*ДОЛОЖИТИ СЯ дієсл. док. (2) (у кого, кого) запитати, 

спитати дозволу: ачь не дасть имь Богь детокь, ино до- 
ложивши се у осподаря короля... волньїи собе продати 
и ближньїмь... дати (Володимир, 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627); 
...я 0едо(с)и игуме(н) доло(ж)вшися вл(д)ки... остато(к) 
то(г) сребра... зваживь (б. м. н., XV ст. ВОРСР 179). 
ФОРМИ: дієприсл. перед, доложивши се 1 (1471 

АрхЮЗР 8/ІІІ, 627); доло(ж)вшися 1 (XV ст. ВОРСР 179). 
•ДОЛОТЧЄ с. (1) (назва села у Волинській землі): Се 

я Гринко Єлович продал єсми... село Долотче (Острог, 
1465 АЗ І, 57). 

ФОРМИ: знах. одн. Долотчє (1465 А5 І, 57). 
ДОЛОУ, 1ДУЛУ присл. (48) униз, додолу: а хотарь 

ти(м) сєло(м)... долоу потокомь до тазлова (б. м. н., 1400 
Сові. І, 37); и ещє єсми ему дали и потвьрждаємь ем(у) 
села на милвтинв ниже о(т) шипоте о(т) тополи долу 
где бьіла села щєфана зуграфа (Сучава, 1445 Сові. II, 
211—212); мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... 

оже... дали и приложили єсмьі о(т) на(с)... нашемоу стмоу 
монастироу о(т) нємца болото крива А и озеро... о(т) где 
ввіходить грьла из днистра и тєче(т) долоу (Ясси, 1500 
Сові. 3. 230). 
Див. ще ДОЛОВЬ. 
ДОЛОУВ див. ДОЛОВЬ. 
ДОЛУУ див. ДОЛОВЬ. 
ДОЛХА див. ДОЛГА. 
•ДОЛХЇИ ч. (3) (особова назва): И о у ставите наше слоу- 

ги Баско и Михоул БонтВ и Михьил и Тодерика Долхїи та 
заплатили оусє исполна (Васлуй, 1495 ВБ II, 40). 
ФОРМИ: наз. мн. Долхїи 1 (1495 ВБ II, 40); зам. дав. 

продали слоугам нашим Васкови... и Тодерика Долхїи 2 
(1495 ВБ II, 40, 41). 

•долховскии прикм. (1) (пор. Долгаска у Молдав¬ 

ському князівстві): лд црко(в) до(л)ховска и(с) попомь (Су¬ 
чава, 1490 БС 147). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. до(л)ховска (1490 БС 147). 
•ДОЛЬ ч. (4) діл, долина (3): ино ротьімпанови сьіновє 

поставили... хотари... о(т) могильї вьіше дуба та прости 
на доль (Сучава, 1423 БІЯ«А» 447); а хотар... оть дола до 
столпа (б. м. н., 1500 51) 7); 
тополин доль (1) див. *ТОПОЛИИ. 
ФОРМИ: род. одн. долоу 2 (1445 Сові. II, 212; 1458 

ВБ І, 19); дола 1 (1500 ЗБ 7); знах. одн. доль (1423 БІЯ«А 
447). 

•ДОЛЬГИЄ ШИИ див. •ДОЛГИЄ ШИИ. 
•ДОЛЬГОСТЬ див. •ДОЛГОСТЬ. 
•ДОЛЬЖЕНЬ див. ДОЛЖЕН. 
•ДОЛЬЖНИКЬ див. •ДОЛЖНИКЬ. 
•ДОЛЬІНА див. ДОЛИНА1. 
•ДОЛЬ див. •доль. 
•ДОЛЬЗКЬ див. •ДОЛЬЗСКЬ. 
•ДОЛЬЗСКИЙ прикм. (2): Я пань микоула двди(ч) до(л)- 

зский и пєрєва(л)ский... єсми сороужи(л) црквь стго ни* 
коли на старо(м) манастьіри оу дользкоу (Перевали, 1440 
Р 142). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. до(л)зский (1440 Р 142); дав. одн. ж. 

! дольсзкой (1440 Р 142). 
Пор. •дользскь. 
•ДОЛЬЗСКЬ ч. (2) (назва села у Волинській землі) 

Дольськ: Я пань микоула... сороужи(л) црквь... оу доль¬ 
зкоу (Перевали, 1440 Р 142). 
ФОРМИ: род. одн. дользска (1440 Р 142); місц. одн. 

оу дользкоу (1440 Р 142). 
•ДОЛЬСЗКИЙ див. *ДОЛЬЗСКИЙ. 
дол^, доли, доле присл. (7) 1. понизу, низом (6): 

хота(р)... доль мєждоу таркьоу и бистриц (!) (Корочин 
Камінь, 1458 МіН. Бос. 121—122); А хотар... Сьратою доль 
до где оупадаєт Сьрата оу Проуть (Сучава. 1489 ВБ II, 
373—374). 

2. внизу, долі (1): твмь ми видввши єго правою и ввр- 
ною слоужбою до на(с)... дали єсми ємоу... село доли на 
проути итовоевци (Сучава, 1437 Сові. І, 541). 

•ДОЛ'ЙШЬНИИ прикм. (1) нижній долішній: а даль 
есмь и землю рольную и сь свножатьми... о(т) брєховича 
дубья по долвшьнии коньць дєрєчину гайку (Казимир, 
п. 1349 Р 3). 
ФОРМИ: внах. одн. ч. долЬшьнии (п. 1349 Р 3). 
ДОМ див. ДОМЬ. 
ДОМА присл. (2) удома, дома: до того позволяемь имь 

в домихь своихь вшелякіи пожитки собе привласіцати 



♦ДОМАБОРЬ — 317 — домь 

и вшелякіе напое, дома робечьі и привозньїе купуючи, 
вь домахь своихь шинковать (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); 
такьжь слюбуємь за тьіхь штожь будуть дома, нєприьдуть 
с нашимь г(с)дрмь, стєфаномь, ку голдованию (б. м. н., 
1395 Сові. II, 610), 

*ДОМАБОРЬ ч, (1) (назва домену в Польському королів¬ 

стві, пор. БопаЬогг, або БошаЬогг): мьі воицєхь з бжиєи 
мл(с)ти ярцибискупь гньздєнскии збикгньвь краковскии... 
андрьи з домаборА калискии... слюбуємьі и слюбили єсмьі 
словомь и рукою вшитци (Ланчиця, 1433 Р 122-—123). 
Фи^МИ: род. одн. домаборА (1433 Р 122). 
*ДОМАКОУШЬ див. ДАМАКОУШЬ. 
ДОМАНИНКА ж. (1) (назва села у Волинській землі) 

Доманинка: а што матка н<а)ша дєржит отчину и(а)шу 
и села манєв... Доманинка,.. то все брату н(а)шому... 
после матки н<а>шоє живота (Луцьк, 1463 АЗ І, 55). 
ФОРМИ: наз. одн. Доманинка (1463 АЗ І, 55). 
ДОМАРАТЬ ч. (2) (особова назва, стч., стп. БотагасІ): 

а при то(м) свЬдци бьіли кнАзь Ань... (домарать с ко)бьі- 

лАнь (Медика, 1415 Р 87); ми войцехь з бжиєи мл(с)ти 
ярцибискупь гньздєнскии... домарать воиницкии, вАнцєнць 
сь шамотуль мєжирьцкии... слюбуємьі и слюбили єсмьі 
словомь и рукою вшитци... тако яко инии панове пєрвии 
иамьстковє наши... слюбили бьіли и записали сА (Ланчиця, 
1433 Р 122_123). 
ФОРМИ: наз. 'одн. домарать (1415 Р 87; 1433 Р 122). 
! ДОМИНАКА <ДОМИНИКА> див. ДОМИНИКЬ. 
ДОМИНИКЬ ч. (3) (особова назва, стч., стп. Ботіпік, 

лат. Ботіпіси^: а... коли по(д) прїсАгою свидо(ч)ство 

чинили, тогдьі тоть доминикь оставиль того якоуба длА 
коумовьства его же (XV ст. ВС 20); отєц мой кн<А)зь Фє- 
дорь ставил ц<є>рков матку б(о)жєюна клаштор томоу за- 
коноу св<А)т<о>го Доминика (Острог, 1443—1452 АЗ 1,39). 
ФОРМИ: наз. одн. доминикь (XV ст. ВС 20); род. одн. 

Доминика І (1443—1452 Л5 І, 39); ! домннака 1 (XV ст. 
ВС 20). 

*ДОМИНКОУШЬ див. ДАМАКОУШЬ. 
*ДОМНЄВЬ прикм. (1) О могила Домнєва 

див. МОГИЛА1. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. До<м)нєва (1479 ВО 1, 221). 

і ДОМОВЬ присл. (1) додому: коли чоловЬкь то(т) обви- 
нєньш домовь приьдє... тогдьі по его оуьханьь третин днь 
(с) право має(т) бьіти (Галич, 1435 Р 134). 

*ДОМОВЬІИ прикм. (5) (який перебував в домі, зв'яза- 
ний з домом) домашній (4): а по(л)стада да(л) єсми еи вьчно 
и домовьіи рьчи по свое(м) животь (б. м. н., п. 1450 ПИ 
№ 9); а челяд, и стадо, и статки домовьіе делили на польї 
(б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/IV, 18); Тежь жаловаль намь 
тоть Мартинець на Богдана, штожь деи онь вь его невь- 
стки, у Проселковьі жоньї, пограбиль челядь и иньїи статки 
домовьіи (Вільна, 1498 АЛМ 159); 
квалть домов ьі и (1) див. *КГВАЛТЬ. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. домовьі(и) (XV ст. СЯ 43 зв.); 

знах. мн. ч. домовьіе І (1459 АрхЮЗР 8/IV, 18); домовий 
1 (1498 АЛМ 159); знах. мн. ж. домовие 1 (1498 АЛМ 18); 
домовин 1 (п. 1450 ПИ № 9). 
ЛОМОКОУШ див. ДАМАКОУШЬ. 
ДОМОКОУШЬ див? ДАМАКОУШЬ. 
*ДОМОНКОУШЬ див. ДАМАКОУШЬ. 
*ДОМОТКАНОВИЧЬ див. ДОМОТЬКАНОВИЧЬ. 
ДОМОТЬКАНОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): И потомь 

говориль намь дворенинь нашь Якубь Домотькановичь, 
што жь бьі тая Угрьіновьская ему тежь тетька бьіла (Кра¬ 
ків, 1489 РИВ 437). 
ФОРМИ: наз. одн. Домотькановичь (1489 РИБ 437); 

дав. одн. Домоткаиовичу (1489 РИБ 437). 
ДОМЬ, ДОМ, ДОМЬ ч. (135) І. дім, житло, оселя (18); 

А пить могоричь оу бьюицкого оу дому за копу грошин 
(Перемишль, 1359 Р 10); а писано оу кнєфлА в дому (Львів, 

1370 Р 18); хто прїбьжи(т) на чюжїи домь о бронь а оура- 
нАть того (XV ст. ВС 19); а привілїє що има(л) на тє(х) 
сєла(х) и на озера они ємоу покради (І), коли ем до(м) зло- 
дЬи покрадили (Сучава, 1459 Сові. 5. 22). 

2. (будівля) дім, будинок (36): тьіломь тьіе пляцьі до 
домовь церковньтхь и дому Ивановского (Луцьк, 1389 
РЕА І, 27); а єщє есмьі имь дали волю што бьі собь дєр- 
жАли, у сочавь, одинь домь, а у томь дому корчьму не 
дєржАти (Сучава, 1408 Сові. II, 633); мьі стєфа(н) воєво¬ 
да)... знаменито чини(м)... ожє... паиь андрєико и бра(т) 
его... продали... половина,,. села... и сь оусьмьі домьі, 
що су(т) о(т) то(і) сторони потока (Сучава, 1443 С05/. II, 
131); а тота их привилїа пожєгла оу дом Бьлошєв от 
Боудещи, коли емоу изгорил дом (Сучава, 1498 ВО І, 323); 
я Оношко Витонизкий сознаваю...: продал єсми кн<А>- 
г(и>ни Сємєновой Василєвича... дом свои оу луцком мьсти 
промєж ормєнскоє ц(є)ркви н капланского домоу на берези 
СтнрА (Луцьк, 1490 АЗ І, 92); А тоти привилии погорили 
оу дом Роусоула от флочєщи, коли емоу погорил дом (Су¬ 
чава, 1491 ВО І, 452). 

3. садиба (6): а половицю тьхь пЬнАзии наложили єсми 
на твоь роботи... на домь на мєднцкии (б. м. н., між 1386— 
1418 Р 35); тьмь мьі видьвши его правоую и вьрноую слоуж- 
боу до на(с)... дали и потврьдили есмо имь... язєрь коврь- 
лоуискїи... и половина о(т) млино(в)... да оучиньть соби 
до(м) (Сучава, 1448 Сові, її, 323—324); а продал єсми 
кн(А>г<и>ни тот свой домь... из землею и с синожатю, што 
коли к томоу домоу слушает (Луцьк, 1490 А5 І, 92). 

4. (феодальна земельна маєтність) вотчина (69): тьмь 
мьі видьвшє єго правою и вьрную службу до на(с)... дали 
есмь (зіс.— Прим, вид.) ему оу нашеи зємли оу молдав- 
скои села о(т)ннина єго на имь (оунгоурьн)и гдє домь его 
(Сучава, 1409 Сові. І, 64); А хотар томоу вьішєписанномоу 
селоу... да ест... чєрес поле... що ест оузли Миходричєва 
дома (Гирлов, 1499 ВО II, 148). 

5. храм, церква (5): Я Семень сколковь по повельнію 

господина цтя моего уписаль єсми вь домь Пречистой Бо- 
гоматери Печерскому монастиру родителн наши (Київ, 

1398 ДГПМ); а то дали есмо оу до(м) стьи тр(о)ци на пА- 
ма(т) (І) родитєлє(м) ншимь (Київ, 1459 Р Г/4). 

6. (династія) дім, рід (1): мьі велики князь Швидрик- 
гяль Руски и иньїхь, чинимь знаменито^., ижь _видЬвь 
и знаменавь службу, намь вьрноую... пана Богуша Оверки- 
ча Тимоха... которого намь справи и родь зацньїй дому 
его вьрний нашь князь Сендюшко оповьдаль... А такь 
ми... оного прьіймуемо и прияли есмо, яко человька зац- 
ного, родовитого и рьіцерского (Луцьк, 1438 Р 140). 
ФОРМИ: наз. одн. домь, дом, домь 31 (1409 Сові. І, 64; 

1419 £>//?«А» 444; 1427 ОВАс 22; 1439 Со5*. II, 62; 1448 
Сові. II, 316; 1468 ВО І, 130; 1475 ВО І, 206; 1483 ВО І, 
272; 1490 ВО І, 420; 1497 ВО II, 112 і т. ін.); зам. місц. одн. 
оу дом, оу домь 3 (1434 Сові. II, 670; 1488 ВО І, 323; 1491 
ВО І, 452); род. одн. дому, домоу 10 (1386—1418 Р 35; 
1389 РЕА І, 27; 1429 Сові. І, 280; 1438 Р 140; XV ст. ВС 
12, 19, 20, 27, 36; 1490 АЗ І, 92); дома 1 (1499 ВО II, 148); 
дав. одн. дому (1438 Р 140; 1490 А5 І, 92); знах. одн. домь, 
лом. домь (1386—1418 Р 35; 1398 ДГПМ; 1408 Сові. II, 
'633; 1431 Сові. І, 325; 1448 Сові. II, 324; 342; 1456 Сові. 
II, 791; бл. 1458 Р 167; 1460 ВО II, 276; XV ст. ВС 6 зв., 
19: 1490 АЗ І. 92 і т. ін.1: міси. одн. о\ Івь. в. вьї лому, 
боти 18 (1359 Р 10; 1378 Р 26; 1388 ЇРЕ 106; 1408 Сові. 
II, 633; 1421 Р 92; 1434 Сові. II, 670; 1446 Р 154; 1458 
ОЖДМ; XV ст. ВС 27, 32 зв; 1472 ВО І, 177 і т. ін.); у домі 
1 (1408 Сові. II, 633); наз. мн. домове (1467 ВО І, 119); 
род. мн. домовь (1389 РЕА І, 27; XV ст. ВС 7, 25 зв.); 
знах. мн. доми 6 (1449 Со$/. II, 385, 386); домове 1 (1449 
Сові. II, 385); ор. мн. доми (1443 Сові. II, 131); 
місц. мн. в домахь 1 (1389 РЕА І, 27); в домихь 1 (1389 
РЕА І, 27); оудоме<х) 1 (XV ст. ВС 28 зв.). 



ДОМЬНИИМАТИ СА — 318 — ДОРОГА 

*ДОМТ>НИИМАТИ СА дієсл. недок. (1) (стп. сіошпіетас 
зі§, стч. сіотпіуаіі зе) думати, припускати (що): коли(ж) ко- 

торьш члвкь домьииимаєтьсА имаєть право ко дєди(ч)ств^ 
што(ж) иньшїи держать а оу три годьі и за три мєсєци не 
габаєть єго жадньїмь правомь тогдьі мьі сказоуємь томоу 
пєрвомоу заисканноє (XV ст. ВС 20 зв.). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. домьииимаєтьсА (XV ст. ВС 

20 зв.). 
ДОМЬ див. ДОМЬ. 
ДОНДЄЖЄ спол. (1) (цсл. доньдєже) (зв’язує підрядні 

речення) (приєднує підрядні часові — у постпозиції) доки; 

Азь рабь бжїи... имєнємь стєфань... коупи(х) сь тєтрає- 
у(г)ль... и дадо(х) єго п(о)поу никїтв, да слоужи(ть) вь 
нє(м) до живота своєго и по сьмрьти єго да є(ст) двца(м) 
єго... вноучАто(м) єго, и пр(в)вноучАтомь ДОНДЄЖЄ сА влв- 
чє(ть) свмА є(г) и корєнь (б. м. н., 1401 ЗКЄ). 

* ДОНИНІ) ч. (1) (особова назва): а да(н)н (!) сєи листь — 
через руки вєлвбно(г) мужа^іонина подканслврєго кролєв- 
ства (по)лско(г) пробоща (с)втого (флорїА)на прєдь крако- 
вомь (Медика, 1415 Р 87). 
ФОРМИ: род. одн. донина (1415 Р 87). 
ДОННА ж. (3) (назва річки у Молдавському князівстві): 

мьі стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... слоуга наш 
Авьроу продал... половина село от Дончєщи, що соут на 
Донча (Сучава, 1492 ВИ І, 505). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. соут иа Донча (1492 ВО 

I, 505, 506). 
дончєщїи, дьнчєщїи мн. (6) (назва села у Мол¬ 

давському князівстві): а Ромашкоу (в ориг. Ромаш(ш)- 
коу.— Прим. вид.)... и Оулки да єст им село Дьнчє¬ 
щїи (Сучава, 1490 ВИ І, 392); а мьі такождєрє... єсмо 
дали и потвьрдили слоугам нашим... тоє прАдрєченоє 
половина село на имв Дончєщїи (Сучава, 1492 ВО І, 
506). 
ФОРМИ: наз. Дончєщїи 1 (1492 ВО І, 506); Дьичєщїи 

2 (1490 ВИ І, 392); род. Дончєщи (1492 ВИ І, 505). 
ДОНЧЬ, ДОНЧЬ ч. (3) (особова назва, молд., пор. Ан- 

тонїи^): а писа до(н)чь граматикь, оу сочавв (Сучава, 1433 

Со5/. II, 594); пи(с) дончь (Сучава, 1448 БІД № ІОЬ). 
ФОРМИ: наз. одн. дончь, до(н)чь, дончь (1433 Сох/, 

її, 594; 1434 Сові. І, 398; 1448 БІР № ІОЬ). 
*ДОНЬ ч. (1) (назва річки) Дон: А той Арльїкь писань 

оу Ордв на оустьи Дону (б. м. н., 1392—1393 РФВ 171). 
ФОРМИ: род. одн. Дону (1392—1393 РФВ 171). 
ДОН'Й ж. (6) (особова назва, молд., пор. Антонїи): мьі 

стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша... мьри- 
на... и братаничи єи, силв и сестра єго, донв ... и роздєлили 
соби свои отнинї (Сучава, 1492 Со5/. 5. 161); па(н) тоадєр 

писар... заплати(л)... є зла(т) татарскьі(х) оу роуки дони 
(Ясси, 1495 ПГВСР). 
ФОРМИ: наз. одн. дон-Ь (1492 Сові. 3. 161; 1493 ВО II, 

14; 1495 ПГВСР)\ дав. одн. дони (1492 Сові. 3. 161; 1495 
ПГВСР). 
ДОПОМАГАТИ дієсл. недок. (2) допомагати (кому): а 

они па(к) по(д) то сА по(д)давали присвгою своєю... бьіти 
на(м) вврни и ср(д)чньш отець... и допомагати на(м) про¬ 
тив) ка(ж)дому нашем(у) нєпрїатєлю (Сучава, 1457 Сові. 
II, 811); и король бьі... намь допомагаль... пєнАзьми ль, 
людьми ль, или имєньемь (б. м. н., 1481 ВО II, 364). 
ФОРМИ: інф. допомагати (1457 Сові. II, 811); баж.-ум. 

сп. З ос. одн. ч. бьі... допомагаль (1481 ВО II, 364). 
“"ДОПУСКАТИ дієсл. недок.. (1) (кого) (дозволяти на¬ 

близитися) допускати: а которого моего чоловека... в дуб- 
рове ймуть, нехай его узвесять, мене не допускаючи (Луцьк, 
1475—1480 АрхЮЗР 8/1V. 21). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. допускаючи (1475—1480 

АрхЮЗР 8/ІУ. 21). 
Див. ще *ДОПОУСТИТИ, ПЄРЄПУСТИТИ. 

“ДОПОУСТИТИ дієсл. док. (7) (кого чого, кого к чому 
кому чого, що) допустити (кого до чого), дозволити (кому 
що) (6): зшесіесішо сіоризгсгопо ша]еі* Ьуїі (Луцьк, 1388 
ЕРЬ 103); И Нагорка и Шпица... мовили намь, абьіхмо 
имь того еднанья допустили (Краків, 1489 РИВ 433); 
єстли г(о)с<по>д<а)рь король єго м(и>л<о)сть допустит 
Цєцєнєвских отчиньї их, тогдьі они мают кн<А)зю Олек¬ 
сандру Сонкгушковичоу отложити пвнАзи (Луцьк, 1491 
Л5 І, 94); и ми... того Курила Иванова сьша допустили 
єсмо ровного двлоу во всє(и) о(т)чинє и(х) (Вільна, 1495 
ВК)\ 
О бог допоустиль (1) див. БОГЬ1. 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. допустили єсмо 1 (1495 ВК)\ 

допустили 1 (1489 РИБ 433); майб. З ос. одн. допустит 
(1491 АЗ І, 94); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. єстли би... допоу- 
стил 1 (1454 АЗ III, 10); ажєбьі.., допустил 1 (1488 А5 
I, 141); 1 ос. мн. абьіхмо... допустили (1489 РИБ 433); 
інф. пас. (Іорикгсгопо... Ьуїі (1388 ЕР Б 103). 
Див. ще * ДОПУСКАТИ. ПЄРЄПУСТИТИ. 
*ДОПОУЩЄНІЄ с. (2) (воля, веління) допущення, до¬ 

пуск: алєксаньдрь вєлики(и) кня(з) лито(в)скии... каза(л) 
твоє(и) мл(с)ти повєдити прьігодоу нашу которая жь ся 
намь з допущення божьєго прьігодила (б. м. н., 1492—1493 
ПВФЧ); єстли бьі св пригодило с которого допоущєніА 
божїєго... ИЖ бьт МЬІ ОТ нвкоторого нєпрїятєлв... та ВЬИДЄ' 
мо ис нашєи зємли... тогди их милости зємли да соут от- 
ворєни нам (Гирлов, 1499 ВИ II, 421—422). 
ФОРМИ: род. одн, допоущєніА і (1499 ВО II, 421); 

допущення 1 (1492—1493 ПВФЧ). 
*ДОПУЩЄНЬЄ див. *ДОПОУЩЄНІЄ. 
♦ДОРАДИТИ СЄ див. ‘"ДОРАДИТИ СЯ. 
*ДОРАДИТИ СЯ дієсл. док. (13) (з ким, кого) поради¬ 

тися (з ким), вислухати раду (від кого): тако смьі мьі опьі- 
тали старцєвь... и дорадивши сА єсмь тьі(х) старцо(в) и рос- 
прави(л) єсмь ихь оучини(л) єсмь ввчную границю (б.м. н., 
1419 Р 90); и мьі, дорадившисе изь нашою княгинею, и 
зь нашими князьі и боярьі, подлугь даня продковь нашихь, 
што бьіль придаль великий князь Любарть Кгидоминовичь 
(!) Сушичьно и зь даню медовою и грошовою... и со всвми 
доходьі (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1 /VI, 8); мьі Стєфан воєво¬ 
да... знаменито чинимь... ожє.... дорадили св єсмо с на- 
шьімь митрополитомь Кир Теоктьістомь... и оучинильг 
єсмо за доушоу... дида нашєго (Сучава, 1466 ВО 1, 105); 
А сє я пань Данило дамбоговичь (!) Задєрєвєцки, Ввдомо 
чинимо... Аже я дораднвсА и своими приАтєлми, и своими 
двтми Дали єсмь... Шандрови... дворищ (!) (б. м. н., 1473 
ЗНТШ V, 3). 
ФОРМИ: перф. І ос. мн. дорадили сА єсми 1 (1455 Сові. 

II, 771); ! дарадили сА єсмн 1 (1448 Сові. II, 741); дорадили 
сЬ єсмо 1 (1466 ВИ І, 105); дієприсл. перед, дорадивши сА 
єсмь 1 (1419 Р 90); дорадивши сА, дорадившися, дорадивь- 
шися, ! дора(д)вшисА 6 (1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 12; 
1451 Р 156, 158; 1452 АкЮЗР І, 20; Р 161; 1460 ВО II, 
272); дорадившеє А 1 (1456 Сові. II, 788); дорадившисе 1 
(1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); дорадивсА ! (1473 ЗНТШ 
V, 3). 
Див. ще ‘"ПОРАДИТИ1, ‘"ПОРАДИТИ СА, ПРИРА¬ 

ДИТИ, ^ПРИРАДИТИ СА, РАДИТИ1 4, ‘"ОУРАДИТИ. 
‘"ДОРАДИТИ СА див. “"ДОРАДИТИ СЯ. 
ДОРГ ч. (1) (особова назва): а при том бьіл... пан Гринко 

МоукосєА, а пан Дорг (Берестя, 1448 Л5 І, 44). 
ФОРМИ: наз. одн. Дорг (1448 Л5 І, 44). 
ДОРОГА ж. (127) 1. (смуга землі, призначена для їзди 

і ходіння) дорога (71): грань... оть монастьіра речкою Чол- 
ницею до мосту, на дорозе зь Дубисчь до Своза (Луцьк, 
!322 АрхЮЗР 1 /VI, 2); а по старьімь дорогамь гостємть 
поити куда хочеть (б. м. н., 1366 Р 14); тоти старци... оука- 
зали староую границю... от могьіло(к)... к дорозв котраА 
дорога идєть из двдочичь до баличь (Зудечів, 1413 Р 83); 
хотарь... о(т) конець хворостїа до дороги що идєть о(т) 
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стана д(о> банк, та дорогою до потока (Сучава, 1424 Сові. 
І, 162); А тєжь которьіє би хотєли мьіта нашьі володими(р)- 
скиє обьєжчати иньшьіми дорогами... и тьі бьі самь натьі(х) 
помочь дава(л) (Петрків, 1489 АМВ); через твій подворА 
чаруковскоє до рудєнского подворА дороги жадноє не 
бьівало ани оулици (Луцьк, 1494 А5 І, 102); 5а іегпи іпзгоію 
роїа з^оіеЬо иЬоІ у Іег розіируїзіа тпіе бгиіюііо роїа 
иЬоІ Б\\оіеЬо бо богоЬу коїогаіа усієї об шізіа к тоіети 
бшогси (Тришин, 1500 ДПЖН); 

(назви доріг у різних місцевостях): дорога ба и - 
ская (1): ино ротьімпанови сьіновє пєрє(д) тими нашими 
боАрн дали вєризи хота(р) своєи зємли... и поставили тому 
хотари почєнши дорогою банскою до ратьімпановьі могильї 
(Сучава, 1423 ОІД«А» 447); дорога двдошицкая 
(1): а твій старци смовившєсА с обою стороновоу впізнали 
и оуказали староую границю... звьішє той дорогьі двдо- 
шицкое (Зудечів, 1430 Р 116); дорога жирАвь- 
ская (1): а твій старци... впізнали и оуказали староую 
границю... зниже той дорогьі жирАвьскоє (Зудечів, 1430 
Р 116); дорога Жуковецкая (1): Я Любарть 
Кгедеминовичь... записаль есми и даль село своє Ро- 
жьісче... соборной церкви у Луцку... к тому село нашое 
Теремьное... почонь оть того копьца... на дорогу Жуко- 
вецкую (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1—2); дорога 
зоудєчевская (2): тоти старци... стали оу великого 
кпихова кдє переходить дорога зоудечєвєкаА. поллв оуз- 
люжи попєре(к) доубровьі (Зудечів, 1413 Р 83); дорога 
Клєпачовская (1): ино там поля розьробила пани 
Нацовая за дорогоу Слонимскоую и Клєпачовскоую (Лу- 
кониця, 1478 А5 III, 17); дорога Лисчиньская 
(1) : придаємо к тому село нашое Теремьное подь Луцкомь, 
почонь оть того копьца при дорозе... до дороги Лисчинь- 
ское (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2);дорогаПодгае- 
цка я (2): Биль нам чолом старий войт места Луцкого 
Труть и просил в нас землицьі в Луцкомь повете подле 
двора Василевского по дорогу по Подгаецкую (Вільно, 
1499 АЛРГ 94); (дорога) Слонимская (1): ино 
там поля розьробила пани Нацовая за дорогоу Слоним¬ 
скоую (Лукониця, 1478 АЗ III, 17); дорога X р о - 
ловская (2): А хотар да ест тьім селам... до самои до¬ 
роги Хроловскои (Сучава, 1468 ЕЮ І, 127); дорога 
Чорторьіская (1): грань зь леса... кь Соколю, де- 
лечи по половине дороги Чорторнское (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1Д7І, 2); дорога Я кимова (2): А пак хо¬ 
тар поустини що по той сторони Подрати, що ест от дороги 
Яки мови долоув до трєх глодов (Сучава, 1492 ВО І, 510); 
горюховьская дорога (1) див. *ГОРЮХОВ'Ь- 
СКИИ; ивницькая дорога (1) див. РИБНИЦЬ¬ 
КИМ; кодєнская дорога (2) див. *КОДЄНСКИИ; 
ловковская дорога (5) див. *ЛОВКОВСКИИ; 
львовьская дорога (1) див. ЛВОВСКИИ; л в - 
соцкая дорога (1) див. '‘‘Л'ЙСОЦКИИ; скомо- 
роская дорога (і) див. * С К О МО РОС К ЙИ; сокол- 
ская дорога (2) див. *СОКОЛСКИИ; страхо- 
тинская дорога (1) див. *СТРАХОТИНСКИЙ; 
великая дорога (10), дорога великая 
(2) див. ВЄЛИКИЙ 1;доброволная дорога (4) 
див. ДОБРОВОЛНЬІИ 1; малая дорога (4) див. 
*МАЛЬ1Й 1. 

2. дорога, похід (3): Ми Владиславь... король Поль- 
скій... знаємо чинимь... аже слуга нашь Бвдунь... имаеть 
служити намь... изь того села двВма стрвлци, и на каж- 
дую нашу дорогу, гдв намь потребизна (Судомир, 1408 
АкЮЗР І, 6); Николаи жалова(л) на матєя же ємоу яко(ж) 
прїятєлєви конА позьічиль здорово(г) на дорогі, а коли(ж) 
ємоу за сА вєрн^(л), а то(т) конь хрома(л) (XV ст. ВС 
23 зв.— 24); І розгіі па \Уоупи а і Баті іезто иге па богоге 
(Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 140); 

с о б В назад дорогоу чинити (1) див. 
НАЗАД. 

3. (засіб) дорога, шлях (2): какь би били мистровн 
послове оу кнзьство великое вьєхали ижбьі есте з ни(х) 
порозоумвли били которьши дорогами а любо посрєдки 
оу такий тадьшки с нами хотвли би били оустоупити (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: наз. одн. дорога 3 (1413 Р 83; 1421 Р 96; 1490 

ДГСХМ); зам. род. до могилоу що є(ст) бли(з) дорога 1 
(1428 Созі. І, 224); род. одн. дороги 24 (1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 2; 1413 Р 83; 1447—1492 ЛКБВ; 1472 АрхЮЗР 
8/1II, 3; 1488 1, 242; 1490 ДГСХМ; 1492 ВО І, 510; 
1495 ВИ II, 63; 1497 ВИ II, 100; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119 
і т. ін.); дороги 12 (1413 Р 83; 1424 Соб/. І, 162; 1430 Р 
116; 1468 ВИ І, 127; XV ст, ВС 38; СЯ43зв.; \Ш ДПЖН); 
дав. одн. дороз-Ь 2 (1413 Р 83; 1458 Р 168); дороги 1 (1498 
АрхЮЗР 8/ІУ, 120); знах. одн. дорогу, дорогоу, дорогі 37 
(1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1366 Р 14; 1400 Сові. І, 27; 1408 
АкЮЗР І, 6; 1421 Р 96; 1466 ВО І, 115; 1472 АрхЮЗР 
8/ІІІ, 3; 1478 А$ III, 17; 1488 ДГСПМ; 1499 АЛРГ 94 
1 т. ін.); зам. род. о(т)... вєликои дорогоу, до великою до¬ 
рогу 2 (1488 ДГСПМ); зам. місц. дубь што є(ст) на д<орог>у 1 
(1424 Сові, і, 162); по старои дорогу на дАл 1 (1489 ВО І, 
374); ор. одн. дорогою, ! дорохою (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 
3; 1400 Сові. І, 27; 1413 Р 83; 1423 П/Д«А» 447; бл. 1458 
Р 167; 1479 ВО І, 221; 1488 ДГСПМ; 1489 ВО І, 374; 
1495 ВО II, 63; 1498 ВО II, 412 і т. ін.); місц. одн. на (при) 
дорозе, па сіогоге 7 (1322 АрхЮЗР І/VI, 3; 1433 ЗНТШ 
БХХУІ, 140; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27; ВС 25, 26 зв. 31 зв.; 
1484 ЯМ); на дорозі 2 (XV ст. ВС 8, 31 зв.); на дорози 1 
(1429 Сові. І, 280); иа дороги 1 (1488 ДГСМП); род. мн. 
доро(г) 1 (1447—1492 ЛКБВ); зам. род. одн. почєнши от 
вєликои дорогь со(ч)вьскои 1 (1456 Сові. II, 582); дав. мн. 
дорогамь (1366 Р 14); знах. мн. (ІогоНу (1433 ЗНТШ 
БХХУІ, 141); ор. мн. дорогами (1447—1492 ЛКБВ; 
1487 РИБ 226—227; 1489 АМВ; 1498 АЛРГ 82—83). 

*ДОРОГИИ прикм. (1) дорогий, коштовний: А губка, 
даль шюбу^сЕою куничюю дорогимь сукномь брунатьньїмь 
пошита за є гривень пани хоньци (Перемишль, 1378 Р 26). 
ФОРМИ: ор. одн. с. дорогимь (1378 Р 26). 
*ДОРОГИНКА ж. (2) (назва місцевості у Київській 

землі) Дорогинка: а вєлики(м) мхо(м) по дороги(н)коу 
а о(т) дороги(н)ки волокою к мокрицю (б. м. н., бл. 1458 
Р 167). 
ФОРМИ: род. одн. дороги(н)ки (бл. 1458 Р 167); знах. одн. 

дороги(н)коу (бл. 1458 Р 167). 
ДОРОГИЦКИИ прикм. (43); Му АІехапбг, аЬо ЛУИоН 

2 Ьогі Іаакі ^еіікі] кпіаг БНо^зкі] і бебісг... ОогоЬіскі]... 
\Уо1обітег5ку, і ІП32ІСЙ гпатепііо сгіпіт... піпізгпіт і ро- 
іот Ьибисгіт БІтузНИ іезто... і баїі рга\Уа і ^оіпозіі... 
\у... рапаішіе па52от (Луцьк, 1388 ЇРВ 103); Продали 
есмо мьіто берестейское, и дорогицкое, и белское... Генд- 
рьіху Карловичу на трьі годьі (Вільна, 1498 АЛРГ 82). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Дорогицкии, Оогокіскі] (1388 

2РБ і03; 1478 АЗ III, 17); род. одн. ч. дороги(ц)кого (1495 
ВМЗД); дав. одн. ч. дорогицькому, дороги(ц)кому (1489 
РИБ 432; 1495 ВМЗД); знах. одн. ч. дороги(ц)кого (1495 
ВМЗД); місц. одн. ч. вь Дорогицькомь (1489 РИБ 433); 
знах. одн. с. Дорогицькое, дорогицкое (1487 РИБ 226; 
1498 АЛРГ 82); наз. мн. ч. дорогн(ц)кии (1495 ВМЗД); 
знах. мн. ч. дорогицькихь, дороги(ц)ки(х) (1489 РИБ 433; 
1495 ВМЗД). 
Пор. *ДОРОГЬІЧИНЬ. 
*ДОРОГИ1П>КИИ див. ДОРОГИЦКИИ. 
*ДОРОГОНИ ою. (12) (назва міста у Молдавському кня¬ 

зівстві) : акто имєтьповєсти кони или кобьільї докамАнци, 
што бьіло дати ему у сирАть, то иметь дати вь дорошни (!) 
(Сучава, 1408Со$Л II, 632); що бьілоємоу дати оу Сєрєть, 
то имєт даті оу Дорогоунв (Сучава, 1460 ВИ II, 274). 
ФОРМИ: род. одн. дорогон’Ь, дорогонА 5 (1452 Сові. II, 

426, 432; 1453 Сові. II, 454, 473; 1458 ВО І, 6); ДорогунЬ. 
1 (1459 ВО 29); місц. одн. оу (вь) ДорогунЬ 1 (1460 ВО 
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II, 274); Дорогоуни 2 (1434 Сові. II, 669; ДГСММ); доро- 
хони 1 (1456 Сові. II, 790); дороху(и) 1 (1437 БІР II, № 48); 
І дорошни 1 (1408 Соні. II, 632). 

^ДОРОГОНСКИИ див. ДОРОГОУНСКЬІИ. 
*ДОРОГОУНИ див. *ДОРОГОНИ. 
ДОРОГОУ НСКЬЇ И, 00 КОН Ш 5 к V Л, ДОРОГУ н ь- 

СКЬІИ, ДОРОГУНСКЬІ ч. (19) (особова назва): мьі алєк- 
сандрь воєвода... ис нашими... паньї... на имА... пань 
михаило дорогуньскьш, пань драгошА о(т) нБмцА... слю- 
били єсмьі... королеви польскому... што бьіхомь то ввчно 
оуздєржАли, яко сА єсмьі тогда голдували (Львів, 1407 

■Сові. II, 628—629); и також вєльможньї панове: пань Влаи- 
коуль... и пань Шєндрика Дорогоунскьі... и рада господа- 
рА Стєфана воєводьі... соуть сосланьї и налицєньї и намА- 
нєньї (під Хотином, 1467 ІЮ II, 297). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. дорогунскми, дорогуньскьш 4 (1407 

Сові, II, 628; 1408 Сові, II, 633; 1421 Сові, І, 141; 1467 ВО 
І, 123); Дорогоуискм 4 (1433 Сові. II, 650; 1437 Сові. І, 
540; 1467 ВО II, 297); ОогоЬіфкуі 1 (1465 11 176); зам. 
рад, в. п. Шандро дорогуискїи 1 (1467 ВИ І, 121); 
род. одн. дорогунского, дорогу(н)ско(г) 6 (1423 Сові. І, 
154, 157; 1425 Сові. І, 173; 1429 Сові. І, 258; 1433 Сові. 
ї, 359; 1453 Сові, II, 446); дорогоунскаго 1 (1464 В О І. 
86); дорогоиского 2 (1454 Сові. II, 501; 1455 Сові. II, 540). 
ДОРОГЬІНЦКИИ ч. (1) (особова назва): А при том бьіли 

люди добрьіи: Пан Михайло Олександрович Загоровскии, 
а пан Семен Петров... а пан Микьіта Кьісєл Дорогьінд- 
кии (Хвалимичі, 1475 ЛЗ III, 14). 
ФОРМИ: наз. одн. Дорогьікцкни (1475 ЛЗ III, 14). 
* ДОРОГЬІЧИНЬ ч. (1) (назва міста у Берестейській 

землі) Дрогичин: а кто поидєть сь сєю грамотою через 
дорогьічинь... и чєрєс берестиє до лучьска торговать... 
Азь... не велю ихь займати (б. м. н., 1341 Р 2). 
ФОРМИ: знах. одн. дорогьічинь (1341 Р 2). 
*ДОРОЖКА ж. (2) доріжка, стежка: И оттол поехали 

есмо дорожкою, што от Блаженика идеть кг (І) Бовбломь 
(Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 119). 
ФОРМИ: дав. одн. дорожць (1498 АрхЮЗР 8/IV, 119); 

ор. одн. дорожкою (1498 АрхЮЗР 8/IV, 119). 
*ДОРОЗОУМ^ТИ дієсл. док. (2) (що) довідатися, дізна¬ 

тися (про що): а єстли бьі дорозоумили с которои сторони 
от какьіх наших нєпрїятелєи какоє зло, або шкоді алибо 
прєкажєнїА, а их милость тогди нам... тоє имают... оповБс- 
ти (Гирлов, 1499 ВО II, 422—423). 
ФОРМИ: майб. ї ос. мн. дорозоумїєм (1499 ВО II, 422); 

баж.-ум. сп. З ос. мн. бм дорозоумили (1499 ВО II, 422). 
*ДОРОСТИ дієсл. док. (2) <) доростн л в т ь (2) 

дійти літ (до зросту): а оць по смрти... можєть изоставить 
опвкательнїка оу томь имєнїи докоуль доростоуть двти 
тьі(х) лв(т) (XV ст. СЯ 40 зв.). 
ФОРМИ; майб. З ос. мн. доростоуть (XV ст. ВС 35 зв.; 

СЯ 40 зв.). 
*ДОРОСЬІНЬ ч. (2) (назва села у Волинській землі) 

Доросині: Се азь па(н) олиза(р) кирдвеви(ч)... с женою 
своєю ©едосьею записоувае(м)... имв(н)е о(т)чизньі нше(и) 

то есь село доросьі(н) а кил(ж) со всв(м) на все... стму ве¬ 

ликому споу намастьі(р) (!) кра(с)носе(лс)ки(и) по(д) луц- 
ко(м) (б. м. н., 1483 ВОРСР 177—178); я... дала єсми ему... 
имєне... с присєлки з Доросьінємь, а з Друзкою (Ровно* 
1488 АЗ І, 242). 
ФОРМИ: знах. одн. доросьі(н) (1483 ВОРСР 178); ор. одн. 

Доросннємь (1488 АЗ І, 142). 
^ДОРОФ'ЯИ ч. (1) (особова назва, цсл. Дороеви, 

ер. Дсорофео?) Дорофій: ЛсвАтни дорофБи (1) 
див. СВАТЬІИ 1. ; 
ФОРМИ: род. одн. дорофіьА (1473 ЗНТШ V, 3). 
1ДОРОХОЮ <ДОРОГОЮ) див. ДОРОГА. 
*ДОРОХУИ див. *ДОРОГОНИ. 

*ДОРОЧНЬІИ прикм. (1) щорічний: позволяемь имь«. 
шннковать, оддаючи до скарбу нашого повииность дороч- 
ную (Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. дорочную (1389 РЕА І, 27). 
1ДОРОШНИ див. *ДОРОГОНИ. 
*ДОСВЄТЧЄНЇЄ див. *ДОСВЄТЬЧ'кНЬЄ. 
*ДОСВЄТЧИТЬ див. *ДОСВ'ЯТЧИТЬ. 1 
*ДОСВЄТЬЧИТЬ див. *ДОСВ'ЙТЧИТЬ. 
*ДОСВЄТЬЧ1їНЬЄ див. *ДОСВЄТЬЧ'БНЬЄ. 
•ДОСВЄТЬЧ'ЯНЬЄ с. (4) (стп. сіозшіасісгепіе, стч. сІоз- 

уебсепіе) вивідування (чого); пересвідчення (в чому) (2): 
а та(м) коли боудетє прєзь ясноє досветьчвнье позиа(и>тє 
єстли мистрь подлоугь свои(х) листовь вась за срвдиики 
еднаньє покоя боудєть хотвти мВтн (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКВВ)\ 
приведення доказів у суді (2): тогдьі по(д)коморєй нашь 

по(д) своєю честїю и по(д) своимь соумнєнїємь имєєть 
прїпоустїть ко (до)свє(т)чєнїю которьіи же лвпшая знамена 
оукажєть а не боудє(т) ли обапо(л) знамена знаменитая 
тогдьі повода прїпоустїть и сввтькьі до освечєнїю (!) гра- 
кїцьі (XV ст. СЯ 42). 
ФОРМИ: род. одн. 1 освечєнїю (XV ст. СЯ 42); дав. одн. 

(до)свє(т)чєнїю 1 (XV ст. СЯ 42); досвєтьчЬнью 1 (1447— 
1492 ЛКБВ)\ знах. одн. досвєтьчЬньє (1447—1492 ЛКБВ). 

*ДОСВИЧИТЬ див. *ДОСВ'БТЧИТЬ. 
*ДОСВ'6ДЧАТИ дієсл. недок. (1) (стп. сіозшіасісгас) 

(чим) засвідчувати, свідчити: а которьшжь то листьі 
и записьі хочємь имБти вь оусБхь рьчє(х) и члонкохь... 
потвєржАючи и о томь наАвлАючи и досвьдчаючи тьімьто 
нашимь симь листомь на ввчньщ часи моцнв дєржАти 
и ховати вьрно (Сучава, 1439 Сові. II, 712—713). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. досвЬдчаючи (1439 Со$?. II, 

713). 
Дие. ще *ДОСВ'ЯТЧИТЬ. 
*ДОСВ1іТЧИТЬ дієсл. док. (14) (стп. боз\УІасІС2у6, 

стч. сіозуєсісііі) (що на кого, чого і без додатка) доказати, 
довести (що) (9); боз\уеіс2І1 Ьу іо па пеЬо, ша]еР іеши 
їо гаріаіііі (Луцьк, 1388 1РЕ ЮЗ); Фалко жалова(л) о дє- 
ди(ч)ство на индриха и индри(х) сА заложиль давньшь 
записамь и досвє(т)чиль с^(д)я єго оправиль а фа(л)кови 
мольчанїє оучиниль (XV ст. ВС 23); 

(на кого, на кого ким) посвідчити, поставити свідків 
(проти кого) (5): хотАчи склопотомь конєць оучини(т) 
оуставлАємь коли(ж) которьш мєщаншь алюбо соукна алю- 
бо инии торговли а которомоу зємленїиоу бє(з) запїсЖ 
повєри(т) а оу право с нимь поидє(т) тогди имєєть тоть 
мєщанїнь добрими лю(д)ми на нє(г) досвє(т)чи(т) (XV ст. 
ВС 18 зв.). 
ФОРМИ: інф. досвє(т)чить, досветьчи(т), досвє(т)чи(т) 

7(XV ст. ВС 18, 18 зв., 19, 34); досвь(т)чить 1 (XV ст. ВС 
34); досвичи(т) 1 (XV ст. ВС 27); ! дасвє(т)чити 1 (XV ст. ВС 
19); перф. З ос. одн. ч. досве(т)чиль (XV ст. ВС 23); баж.~ум. 
сп. З ос. одн. ч. сІозшеІсгїїЬу, сіозшесісгіі Ьу 2 (1388 1РІ 
103, 106); аби... досвє(ч)ль (XV ст. ВС 31). 
Див. ще ^ДОСВ'ЯДЧАТИ. 
ДОСЄЛЄ, ДОСЮЛА присл. (3) (цсл. досєль) досі, до 

цього часу, дотепер: почонь здавна и досюлА, сь вашими 
прєдьки наши прєдьки отьцьі и дАди наши... одинь дроу- 
гомоу приАзьни чинивали (б. м. н., 1484 ЯЩ\ а оть того 
вєрємєни и досєле тьі(х) вашн(х) пословь... не било 
(б. м. н., 1496 ПСВВ 192 зв.). 
ДОСИТ див. ДОСЬІТЬ. 
ДОСИТЄИ, ДОСО0ЄИ ч. (2) (особова назва, цсл. До- 

сиееи, гр. Лсоаї-бєо?) Досифій, Досифей: мьі Илїа воєвода... 
чинимь знаменито... ажє... дало ест господство ми єдноу 
поустьіню манастьірю от Полвньї, гдє ест егоумень Досо- 
еєи (Сучава, 1438 ЬВАс 27); мьі стєфань воєвода... чини(м) 
знаменито... ожє... дали есми нашємоу монастирю о(т) 
побратьі гдє є(ст)... игоумє(н) доситєи... четири чєлвди 
цигань (б. м. н., 1443 Сові. II, 126). 



досить — 321 — ДОСТУПОВАТЬІСЯ 

ФОРМИ: наз. одн. доситєи 1 (1443 Сові. II, 126); Досовеи 
І (1438 йВАс 27). 
ДОСИТЬ див. ДОСЬІТЬ. 
♦ДОСИТЬОУЧЬІНИНЇЄ див. *ДОСЬІТЬОУЧИНЄНЇЄ. 
ДОСМОТРЄТИ дієсл. док. (19) (цсл. досьмотрвти) 1. (чого, 

що, кому, з ким, о чім, між ким) розглянути (що), розі¬ 
братися (в чому) (17): и мьі того досмотревши и овьізрєвши 
(!) гораздь, п(а)на фєдка єсмо в том оправили (Ступно, 
1444 А5 І, 42); И... корол єго м<н)л<о)сть писал до нас 
абьіхмо того досмотрвли и справєдливость тому вчинили 
(Луцьк, 1491 А5 1, 94); мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ожє... мешчанє от мбста от Брьлад... оупросили 
сєбв от нас, како абихмо им досмотрили старїи их хотар, 
коуда из вВка при<слоу>хало к томоу мВстоу трьгоу Брьла- 
доу (Бирлад, 1495 ВО II, 62—63); И мьі о томь межи ними 
досмотрввши, и того Мартинца есмо оправили и приказали 
есмо Богдану Остафіевичу, абьі ему вь томь даль впокой 
(Вільна, 1498 АЛЛІ 159); Тогдьі имаєм с обох сторон по¬ 
слати своих панов, абьі таковои рвчи досмотрили и спра- 
вєдливост оучинили (Гирлоз, 1499 ВИ II, 424—425), 

2. (чого) (помітити) побачити (що) (2): а вонь не до- 
смотривши моєв вврнов служибьі (!) и вєлВль мА имить 
бе(з) моєь виньї (Кременець, 1434 Р 129); а вонь иє досмот¬ 
рввши мов вврьноВ служби и вельль мА имити (Черня- 
хів, 1435 Р 132). 
ФОРМИ: інф. досмотрєти (XV ст. ВС 12 зв.); перф. / 

ос. ми. єсми досмотрили 2 (1480 ВО І, 239; 1481 ВЬ І, 
258); єсмо... досмотрили 1 (1495 ВО II, 63); баж.-ум. сп. 
І ос. ми. абихмо... досмотрили 1 (1491 АЗ І, 94); абих= 
мо... досмотрили 1 (1495 В О II, 63); Ішто бмхо... до- 
смотрВли 1 (1475 А5 І, 70); З ос. ми. аби... досмотрили 
(1499 ЯО II, 425); дієприсл. перед, досмотрєвшьі, досмот- 
рєвьшм 3 (1447 АрхЮЗР 8/IV, 10; 1494 РИБ 560; 1495 
БСКИ); досмотревши 2 (XV ст. РИБ 610; 1444 А$ І, 42); 
досмотрьвши 4 (1435 Р і32; 1446 АкЮЗР І, 18; 1491 ,43 
І, 94; 1498 АЛМ 159); досмотривши 1 (1434 Р 129); досмот- 
рЬвь 1 (1445 АкЮЗР І, 17). 
Див. ще СМОТРИТИ 4. 
♦ДОСМОТРИТИ див. ДОСМОТРЄТИ. 
* ДОСМОТРЄТИ див. ДОСМОТРЄТИ. 
ДОСО0ЄИ див. ДОСИТЄИ. 
*ДОСПЄХ'|> ч. (1) зброя, спорядження воїна: кажьно- 

моу члвкоу вь єго доспєхоу во єго цюдностї и во ЄГО СІЛЬ 
не е(ст) досьіть окрашєнїя колї не боудєть правьі окрашєнь 
(XV ст. ВС 9 зв.— 10). 
ФОРМИ: місц. одн. вь доспєхоу (XV ст. ВС 10). 
*ДОСПЄЦІНЬІИ див. ДОСПЄШЄНЬ. 
ДОСПЄШЄНЬ прикм. (2) готовий до війни (1): а кнАзю 

дмитрию помагати королеви на всА кого нєприятєлА... 
се ли будєть не доспвшєнь кнАзю дмитрию люди СВОВ 
послати (б. м. и-, 1366 Р 14); 
доспєшиьіи людь (1) військовослужнлі люди: 

Іже оу доспе(ш)но(м) людоу честь королє(в)ская и оборо- 
нєниє всеи земли залежить (XV ст. ВС 34 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. доспвшєнь (1366 Р 14); місц. одн. ч. 

оу доспє(ш)но(м) (XV ст. ВС 34 зв.). 
*ДОСТАТИ СЄ див. *ДОСТАТИ СА. 
♦ДОСТАТИ СЄ див. *ДОСТАТИ СА. 
♦ДОСТАТИ СЯ див. * ДОСТАТИ СА. 
♦ДОСТАТИ СА дієсл. док. (33) (кому) дістатися: Се я 

кн(А)зь Юри Василєвич Острозского продал єсми двлни- 
цоу свою иванскую, што ми сА в дьлу достала брату своє- 
моу ки(А)зю Йвану Василевичу Острозскому (Берестя, 
1448 АЗ І, 44);* И достало св слоузв (на)шемоу Исаю оу 
єго част села на имь Хоржєщїи (Сучава, 1490 ВО І, 403); 
Тоє вьсє вишєписа(н)ноє, що сь достало, оу еи ча(ст) да 
е(ст) єн, о(т) иа(с) оури(к) (Сучава, 1493 Сові. Я. 45); до- 
сьталося пану Барсану Аньдрвеви-Жоравьники и Вьісоць- 
ко селище (3 вин яче, XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 193); мьі Стє- 

фан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша прьд 
нами... Крьстина... и... НастасїА... и дали господствоу 
мьі три села... що оу ихь част бьіли достали св т©ти три 
села от сель двда ихь Иваиа Дамїановича (Гирлов, 1499 
ВО II, 161 — 162). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. достал сА, досталь сА 7 (1463 

АЗ І, 54; 1475 А$ І, 71; 1478 А5 І, 76; 1482 АЗ І, 80, 81); 
сА... досталь 1 (1478 АЗ І, 76); 3 ос. одн. ж. достала ся 1 
(1459 АрхЮЗР 8/IV, 18); сА... достала 1 (1448 АЗ І, 44); 
З ос. одн. с. досталосА, досталось, достало се, досьталося, 
досталосА 10 (1475 АЗ І, 71; АЗ III, 14; 1478 ЗРМ; 1490 
ВО І, 403; 1492 Сові. 3. 161; XV ст. АрхЮЗР 8/Т\\ 194; 
1493 Сові. О. 45); сА <до>с<т>ало, св достало, сє достало 
6 (1492 Сові. 5. 161; 1493 Сові. О. 45); 3 ос. мн. достали 
сА 3 (1482 АЗ І, 80, 81); сА достали, сЬ достали 3 (1482 
АЗ І, 81; 1490 ВО І, 403); сА достали 1 (1482 АЗ І, 81); 
пперф. З ос. мн. бьіли достали сЬ 1 (1499 ВО II, 162). 

♦ДОСТАТКИ мн. (4) угіддя: Сє мьі панове Цєцєнєвь- 
скьіи... продали єсмо... имвньє... со всв (!) достатки, што 
к томоу имвнью прислоухаєть (Кременець, 1467 АЗ І, 
63); Се мьі пайове Цєцєнєвьскьш... продали єсмо имВиьє... 
а продали есмо... со всвми достатки, што к тому имвнью 
прислуха(є>ть (Кременець, 1469 АЗ І, 64). 
ФОРМИ: ор. мн. достатки 2 (1467 АЗ І, 63; 1469 АЗ 

І, 64); достатки, достатьки 2 (1467 АЗ І, 63, 1469 АЗ І, 64). 
♦ДОСТАТОК» ч. (І) О п о достаткоу (1) вичерп¬ 

но, достатньо: тамь соуть все напїсано и по (до)ста(т)коу 
(XV ст. СД 9 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. по (до)ста(т)коу (XV ст. СД 9 зв.). 
♦ДОСТАТОЧНЬІИ прикм. (1) достатній, належний: 

слушно єст ажбьі вчинки людьскии которьтижь <сь> ча- 
сомь отходАт достаточньїмь свєдєтствомь листов и на по- 
томь будучимь бьілибьі явньї (Вільна, 1499 АЗ І, 117). 
ФОРМИ: ор. одн. с. достаточнимь (1499 АЗ І, 117). 
ДОСТАТОЧНЄ присл. (1) в достатній мірі: сє бо доста- 

точив и свои по тоумь боудоучи записали и заобвАзали 
(Сучава, 1462 ВО І, 284). 

♦ДОСТАТЬКИ дшї. ♦ДОСТАТКИ. 
♦ДОСТОИНЬІИ прикм. (5) 1. (чого) достойний, гідний 

(1): моудрьім и плємєнитьім и вьсвкои чести достоиньш... 
аьсвмь Брашоввномь (Дольний Торг, 1475 ВО II, 336). 

2. (епітет боеородииі) преславний, пречистий (1): тако 
ми бь момози (!) и стаа до(с)тоинаа пана марїа и оуси стьщ 
(Львів, 1436 Сові. II, 698). 

3. належний, достойний (3): колижь... илїашь воєвода... 
до(с)тоинньш (!) голдь вьірности и присвгьі... є(ст) оучи- 
ни(л)... мьі такожє... повьінни єсмьі єго воли пристати 
(Львів, 1436 Сові. II, 701); мьі пєтрь воєво(да)... явно 
чини(м)... како хотАчи наслВдовати обнчАА... прє(д)ко(в) 
наши(х)... кторьівжь... кролє(м) полскьі(м)... оуказали 
а у(чи>ни (!) достойною ввпою и правьі(м) иаслбдоваиїємь... 
а АкосА они записали прєрє(ч)ньі(м) кролє(м) коу оуста- 
вичнои... сталости... мьі... виновати єсмо вВрнє ихь волВ... 
наслВдовати (Хотин, 1448 Соз^. II, 733). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. ! до(с)тоииньіи (1436 Сові. II, 701); 

ор. одн. ж. достойною (1436 Сові. II, 697; 1448 Со5^ II, 
733); кл. ф. ж. до(с)тоинаа (1436 Сові. II, 698); дав. мн. 
достойним (1475 В О II, 336). 

♦ДОСТОИТЬ дієсл. безос. (1) (цсл. достояти) належить, 
слід: а намь сущимь православньшь християномь Ля- 
хомь и Руси достоить іісполняти Божия церкви и ихь свя- 
щеиьииковь, а не обидети (Холм, 1440 АрхЮЗР 1 /VI, 5). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. достоить (1440 АрхЮЗР ІДТ, 5). 
ДОСТУПОВАТЬІСЯ дієсл. недок. (1) (у що) (брати 

участь и чому) втручатися: тьівуномь приказуемь судовь 
церковьньїхь не судити, ибо мирскимь не просчено оть за¬ 
кони Божьія доступоватнся вь тьіе радьі (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР іЛЛ, 3). 
ФОРМИ: інф. доступоватмся (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3). 
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■ДОСЬТАТИ СЯ — 322 — ДОХОДИТИ 

*ДОСТ>ТАТИ СЯ див. *ДОСТАТИ СА. 
ДОСЬІТЬ, ДОСИТЬ, ДОСИТЬ, ДОСИТ присл. (49) Ь (у 

великій кількості) доволі, багато, немало, досить (42): 
А што єсмьі казаль сБна насБчи досьіть и на твои приєздь 
и на стадо твоє то на буцєви насБчено єго досьіть (б. м. н., 
І386—1418 Р 35); а при то(м) бьіли свБдци па(н) лєнко 
староста.., па(н) прокопь нАнєви(ч) иньїхь досьіть при 
то(м) било добрьіхь (Зудечів, 1413 Р 83—84); А на то ест 
велика марторїа... пан ЗбярБ столник и БоуорБнь комис, 
и инїи досить от наших боярь молдавских (Сучава, 1462 
ВБ І, 52—53); єсть сєєное пашни досить по одномь плоузє 
а по толопє по одно(и) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92); А при 
том било добрих людей досит (Боковичі, 1496 А5 І, 245). 

2. (достатньою мірою) належним чином (2): на тии то 
остато<ч)нни рБчи досьі(т) єсть ємоу на то о(т)писано 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); 
цілком, у достатній мірі (1): але ижь вєлможньїи стє- 

фань... просиль на(с) абьіхомь єму о(т)пустили... слюбую- 

чи намь... чинити по(д)лугь листовь оца пєрвьіхь... яко жь 
на ннхь досить явко єсть виписано иж бьі такь вБрнБ слу¬ 
жити... хотБль... а ми... єго... правого чинимн и о(т)пу- 
щаєми єму все тьімь нашимь листомь (Ланчиця, 1433 
Р 121). 

3. (у знач, предиката) досить, вистачить (1): коли кмє(т) 
кмБтА забиль тбгдьі давшї три гривьни гро(ш)и, бн(л) 
Поро же нь моужабойства алє то не било досить за тоую 
простоупкоу (XV ст. ВС 24); 
досить имєти (1), и м й т 'і досить (2) задо¬ 

вольнитися (чим, з чого): оуставлАемь колї которая панна 
замоу(ж) поидбть ВЕНО пБнєзьноє оу готовизнє што(ж) 
боудБть дано прє(д) приєтєльми на томь имєєть досить а 
имєнїє дБди(ч)ноє имєєть би здно (!) на королА (XV ст. 
ВС 31 зв.). 

•ДОСЬІТЬОУЧИНЄНЇЄ с. (3) (стч. бозіі исіпепіе, стп. 
сіозусисгупіепіе) відшкодування: мьі иляшь воєвода... 
знаменито чинимо... како розложивьши шкоди... зємлАмь 
роускимь... прєзь... алєксандра воєводу... тьімьто зємламь 
(!) и волостямь пєрєдь рєчєньі(м), без виньї, оучинєньїБ, 
которьіхь щкодь... памятоуючи досить оучьгнинїє и про 
о(т)цА нашєго жбавьлинїє (!)... землю шєпиньскоую... да- 
ваєми (Львів, 1436 Сові. II, 706); Пєтрь жалова(л) на яна 
и(ж) ємоу чєтьіри па(л)ци оутАль оу роу(к)... пєтрь... 
оупоминаль досить оучїнєнїя (XV ст. ВС 23). 
ФОРМИ: род. одн. досить оучїнєнїя (XV ст. ВС 23); 

знах. одн. досить оучининїє (1436 Сові. II. 706); знах. мн. 
доситьоучинєнїя (XV ст. ВС 17 зв.). 
Пор. 005¥Г 1УС2ІМТІ. 
005¥Г \¥С2ІМТ1 дієсл. док. (6) {стч. сіпііі йовіі, 

стп. сіозус исгупіс) відшкодувати, заплатити за вчинені 
збитки: луіппуі іакотуу), шаіеі луіпу гаріаіііі, схіш ша]еі 
паш сгоіот Ьііі, а гаппоши ша)еі сіозуі' лусгіпііі ройІиЬ 
гап )еЬо (Луцьк, 1388 2,РЬ 104); ащє щкодьникови комоу 
защько(дьі)ль имєєть досить оучини(т) (XV ст. ВС 36 зв.). 
ФОРМИ: інф. (ІокуГ іусхіпііі 2 (1388 2,РЬ 104, 105); 

доси(т)оучиин(т), досить оучини(т) 2 (XV ст. ВС ЗО, 
36 зв.); майб. З ос. мн. досить... вчїнАть (XV ст. ВС 11); 
досить... (XV ст. ВС 11 зв.). 
ДОСЯГНУТИ дієсл. док. (1) (ідо) здійснити: а ми... 

слюбили имь мстити на н(х) ворого(в), що мо(ч) имє(т) 
наибо(л)шє досБгнути (Сучава, 1457 Сові. II, 809). 
ФОРМИ: інф. дос-Бгнути (1457 Сові. її, 809). 
ДОСЮЛА див. ДОСЄЛЄ- 
*ООТ1КАТі 51А дієсл. недок. (1) (чого) дотикатися, до¬ 

торкатися (до чого): изіадуііііезто, іхЬу... ргоба^аіі ^зіа- 
ки]'и гес2 (ЗоЬгоуюіпє. і ша]и1; кирошаіі і сЬІеЬа зіа сіоіікаіі 
(Луцьк, 1388 ІРІ 108). 
ФОРМИ: інф. зїа сіоїікаіі (1388 108). 
Див. ще ДОГЬКНОУТ СА. 
*ДОТКНУТИ СА див. ДОГЬКНОУТ СА. 

ДОТОЛІї, ДОТОЛЄ присл. (5) (цсл. дотолб) 1. доти, 
до того часу (4); а дотолб и пото(м) ю(ж) па(н) михаи(л) 
имає(т) таа сєли(ш)ча держати и оживати (Сучава, 1452 
Сові. II, 422); тую дань оусю спо(л)на Па(н) олє(х)но 

имає(т) давати дяди своєму... дотолє доколи бгь пну хо(л)м- 
скому живо(т) продо(л)жи(т) (Львів, 1478 ЗРМ). 

2. досі, до цього часу, дотепер (1): нашь ро(ч)ньш имє- 
еїт) ємоу платить каїк) и дотолб ємоу платїль (XV ст. ВС 
39). 
Див. ще *ДОТОУЛ. 
*ДОТОУЛ присл.. (1) досі, до цього часу, дотепер: а не 

да(в)ши и(м) сами собБ возмоу(т) ка(к) и дотоу(л) брал (!) 
жоньї и дБти братєи наши(х) (Васлуй, 1456 ЗСФ). 
Див. ще ДОТОЛ'Е. 
*ДОГЬКНЄН€ с. (1) (стп. боїкпіепіе) (чого) доторк, до¬ 

торкання (до чого): мьі... визнавамьі тьім то листом... прАз 
обвєзаннБ присАгьі нашои з дотькнєнємь свАтого хреста 
и прАз єго цБлованє, бьіти повинни и обвєзаноу... коу оу- 
ставичнои слоужбб (Сучава, 1462 ВБ II, 284). 
ФОРМИ: ор. одн. дотькнєнємь (1462 ВБ II, 284). 
Пор. ДОГЬКНОУТ СА. 
ДОТТіКНОУТ СА дієсл. док. (2) (стп. йоікп^с ьі§, стч. 

доікппіі 8е) (чого, до чого) доторкнутися: а боудє(т) ли 
то(т) пань виновать и кмєти єго тогдьі то(т) слоужєбникь 
имєє(т) каж(д)ого кмєтА до вро(т) посохо(м) дотькноутсА 
и вала(т) (!) тьімь урАдомь хто кого позьіваєть (XV ст. ВС 
14); мьі илїа воєвода... знаменито чини(м)... како... пану 

влодиславовн... голдь... доткноувшисА стго крижа... оучи- 
нилн є(с)ми (Львів, 1436 Сові. II, 697—698). 
ФОРМИ: інф. дотькноутсА (XV ст. ВС 14); дієприсл. 

перед. доткиоувшисА (1436 Сові. II. 698). 
Див. ще * НОТІ КАТІ 5ІА. 
*ДОТЬІЧИТИ СЯ дієсл. недок. (1) (стп. сіоіусгес зі$) 

(чого) стосуватися (чого, до чого): А што єстє намь гово¬ 
рили о дєла пограничьнии, абнхмо прнказали нашим на- 
мєстьникомь, што ся дотьічєть татьби и розьбоєвь, ажь 
бьі лихихь людей за то карали... а онь такєжь хочєть 
прьїказати... своимь бурькулзбомь, ажь бьі нашьгмь лю- 
дємь справєдливость по томужь дєлали (б. м. н., 1496 ВИ 
II, 405). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. ся дотьічєть (1496 ВБ II, 405). 
*ДООУ0АНЬЄ є. (1) (стч., гщп. доиїапіе) довір’я: з ве¬ 

ликеє с цБлоє приязни дооубаньємь рада короуньї вась 
тбжь прийме (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: ор. одн. дооуеаньємь (1447—1492 ЛКБВ). 
Пор. *ДООУ©АТИ. 
*ДООУ©АТИ дієсл. недок. (4) (стч. боиіаіі, стп. бои- 

іас) довіряти: никдьі межи радою кролє(в)ствз нашєго 
такова рБчь не бьіла гадана... ижбьі ва(м)... с которого 
подозрБнья нєдооуеаю(ч) (!)... в таковьш тадьінки оустоу- 
пити варовалибьісА (Брест Куявський. 1447—1492! 
ЛКБВ). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. дооуеамьі (1447—1492 ЛКБВ); 

дієприкм. пас. мин. знах. одн. с. дооуеаноє (1447—1492 
ЛКБВ); дієприсл. од нон. !дооуеаю(ч) (1447—1492 ЛКБВ). 
ДОХНОВИЧ ч. (4) (особова назва): а при то(м) били' 

свєдоки... па(н) нємирА староста луцкии а па(н) пашько 
дохнови(ч) (б. м. н., 1446 Р 152); я хвє(д)ка пашковз до(ч)ка 
дохновича сознаваю си(м) мои(м) листо(м) дарсвала єсми... 
моужа своє(г)... своими имє(н)и о(т)чизньіми (Луцьк, 1490 
З ХП). 1 
ФОРМИ: - наз. одн. Дохнович, дохнови(ч) (1446 Р 152; 

1452 АрхЮЗР 8/IV, 61); род. одн. дохновича (1490 ЗХП). 
*доходити дієсл. недок. (2) (чого) (наближатися) 

доходити (до чого) (1): нє доходАчи тоули(н) по(л) мили1 
коурьга(н)ци (б. м. н. 1458 Р 167); 

(кого) (досягати) доходити (до кого) (1): И слухи нась 
єще тии доходять оть туль зь єго зємли, нжє весь вжо вь 

1 готове (б. м. н., 1498 ВБ II, 414). 
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ФОРМИ: теп. З ос. мн. доходять (1498 ВБ II, 414); 
дієприсл. одноч. доходАчи (1458 Р 167). 
Див. ще -ПРИХОДИТИ 2. 
*ДОХОДЬ ч. (457) прибуток, доход, приход: А дали 

єсми имь та села у ББки со всБмь правомь и панствомь, 
И СО ВСБМИ плати, и с ужитки, и со всьми доходи (Львів, 
1378 ЗНТШ ІЛ, 5); А іако баіето і баїезгто іети іЬиіи 
па&ги бібіпи па ігпіе іегшоїіпсгі... у 5 ріаіііі, у г босіюбі 
(Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 3—4); А дали есмо... и со вси- 
ми приходь! и доходьі, какь издавна и звека к тьімь се- 
ломь прислушало и слушает (Луцьк, 1451 АрхЮЗР 
8/IV, 17); а мьі... єсмьі дали... слоугам нашим... тоє... се¬ 
ло... и сь вьсєм доходом (Ясси, 1500 ВБ II, 175). 
ФОРМИ: род. одн. доходи (п. 1444 АкЮЗР І, 17); дав. 

одн. зам. ор. сь вьсємоу доходоу (1445 Сові. її, 231); знах. 
одн. доход (1457 В Б 1,4; 1490 ВБ І, 420); ор. одн. дохо- 
домь, доходом, доходомь 414 (1392 Сові. І, 7; 1407 Сові. 
І, 56; 1419 БІр«А» 444; 1435 БІр«А» 465; 1455 Сові. II, 
531; 1470 ВБ І, 149; 1480 ВВ І, 239; 1488 Сові. 5. 127; 
1492 ВБ І, 510; 1500 ВБ II, 173 і т. іи.); ! доуходом 4 (1495 
ВБ II, 44, 53, 57, 59); ! доходо 1 (1464 БІР«А» 517); ! до- 
хо(м) 1 (1487 Сові. Б. 7); наз. мн. доходи (1457 Сові. II, 
811); знах. мн. доходи (1424 Р 100); ор. мн. доходи, до- 
хо(д) 32 (1401 АкВАК III, 2, № 1; 1403 338; 1421 Сові. 
I, 142; 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1451 АЗ 1, 44; 1452 Р 161; 
1465 АкВАК ПІ, 4: 1487 АЗ І, 86; 1498 ГВКОО; 1499 
А5 І, 117 і т. ін.); доходи, босИобі 2 (1378 ЗНТШ ЬІ, 5; 
1407 АрхЮЗР 8/1,4). 
Див. ще ПРИХОД. 
ДОХТАНА ж. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тБмь ми видбвшї єго правою и вБрною слоу{жбою 
до на(с))... далї єсми ємоу... села на тазловБ, то... братіє- 
щи и дохтана (Сучава, 1436 Сові. І, 484). 
ФОРМИ: наз. одн. дохтана (1436 Сові. І, 484). 
*ДОЧЄРЬ див. *ДЧИ. 
ДОЧКА ж. (225) донька, дочка: Се я княгини Иваиовая 

Семеновича Кобрьінская ©едора, дочка пана Рогатинского 
(Кобринь, 1401 АкВАК III, 1—2); мьі стєфан воєвод... 
знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... Аноушка, 
дочка Костб Сьрьчинова, и сь сьіномь своим... н продали... 
єдно силищє (Сучава. 1479 ВБ І, 223); А при томь бьіла 
дочка моА кн(А)г<и)нА МарА СємєноваА РовєнскаА (Роб- 
но, 1488 ,45 І, 242); И оустах азь господство мьі и заплатих 
оуси вьішєписанньїи пинбзи... дочци Настини (Гирлов, 
1499 ВБ II, 154). 
ФОРМИ: наз. одн. дочка 89 (1401 АкВАК III, 1; 1431 Сові. 

II, 317; 1452 Сові. II, 409; 1471 ВБ І, 164; 1481 ВБ І, 
248; 1492 Со5/. 5. 161; 1494 ВБ II, 32; 1495 ВБ II, 53; 
1496 ВБ II, 92; 1499 ВБ II, 130 і т. ін.); зам. род. от дочка 9 
(1471 ВБ І, 164; 1479 ВАМ 61; 1480 ВБ І, 243, 246; 1482 
ВБ І, 262; 1489 ВБ І, 367); зам. дав. заплатили... оу роу- 
ки... дочка 17 (1479 ВБ І, 223; 1483 ВБ І, 275; Сові. Б. ЗО; 
1487 ВБ І, 306; 1491 ВБ І, 447; 1493 СУБ 6; 1494 ВБ її, 
38; 1495 ВБ 11, 74; ПГВСА; 1499 ВБ 11, 135 і т. ін.); 
зам. знах. на до(ч)ка 1 (1474 РГС); зам. ор. ис дочка 4 (1466 
ЯУіМ» 519; 1482 ВБ І. 262; 1483 Сові. Б. ЗО; 1487 ВБ І, 
306); род. одн. дочки 5 (1472 АрхЮЗР 8/НІ, 3; 1482 АЗ 
І, 79; 1489 ВБ І, 367; 1496 ВБ II, 405; 1498 АЛМ 169); 
дочкьі 3 (1459 ВБ І, 27; 1462 ВБ 1, 65; 67); дав. одн. дочцБ, 
доньці» 2 (1446 Р 154; 1472 АрхЮЗР 8/ІІ1, 3); дочцн 20 
(1467 ВБ І, 122; 1481 ВБ II, 358; 1488 ВБ І, 355; 1489 ВБ 
I, 376; 1492 Сові. 3. 161; 1493 ВБ II, 27; 1495 ВБ II, 57; 
1497 ВБ II, 98, 103; 1499 ВБ І, 154 і т. ін.); дочце, доцьцє, 
дотце 8 (п. 1450 ПИ № 9; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627; 1472 
АрхЮЗР 8/Ш, 3; 1487 А5 1, 87; 1488 АЗ І, 242); дочки 18 
(1488 А5 І, 347; 1490 ВБ І, 390; Сові. 3. 140; 1491 ВБ І, 
451; 1494 ВБ II, 32; 1495 ВБ II, 53, 59, 76, 82; 1497 ВБ 
II, 115); знах. одн. дочку (1472 АрхЮЗР 8/1II, 2; 1473 ВБ 
І, 186; 1474 РГС; 1495 ВМБС; XV ст. ВС 8 зв., 26 зв.,35 
зв.; 1498 ВБ II, 414); ор. одн. дочкою (1431 Сові. І, 317; 
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1463 ВБ І, 73; 1464 БІЯ«А» 517; 1470 ВБ І, 153; 1487 АЗ 
I, 85; 1488 ВБ І, 363; 1490 ВБ І, 442); місц. одн. по дочце 
(1496 ВМКФС); наз. мн. дочки 12 (1487 АЗ ї, 85; ВБ ї, 291; 
1490 ВБ І, 391; 1491 ВБ І, 447; 1492 Сові. 3. 161; 1493 
Сові. Б. 45; 1495 ВБ II, 64 , 84; 1495 ПГВСР); дочки 1 
(1499 ВБ II, 15 ); зам. дав. заплатили... оу роуки мьрини 
и Титиани... и ^оуши дочки Фєирови 1 (1487 ВБ І, 291); 
род. мн. дочок XV ст. СЯ 9; 1487 ВБ 1, 85); дав. мн. доч¬ 
кам, до(ч)ка(м), до(ч)камь (п. 1450 ПИ № 9; 1490 В Б І. 
396; 1491 ВБ І, 447, 452; 1493 ВБ II, 14; 1495 ВБ II, 85; 
ПГВСР; 1499 ВБ II, 154); знах. мн. дочки (1495 РИБ 
602; І498 АлМ 163); ор. мн. дочками (14/0 ВБ І, 152; 
1487 АЗ І, 85); знах. де. дочцБ (1495 РИБ 602). 

*Див. ще *ДЧИ, ДЬЩИ. 
*ДОЧЬКА див. ДОЧКА. 
ДРАГАНИЧ ч. (1) (особова назва): Тємжє видєвшє єго 

правою и вєрною слоужбо (!) до нас, дали ємоу... села... 
гдє бил жоудє Драганич и гдє бил жоуд(е) Дьмба (Сучава, 
1458 ВБ І, 19). 
ФОРМИ: наз. одн. Драганич (1458 ВБ І, 19). 
ДРАГАНЬ1 ч. (1) (особова назва, молд., слов. драть,); 

тБмь мьі видБвши єго правоую и вБрноую слоужбоу до 
на(с)... дали и потврьдили єсмо имь... селище... на Крако¬ 
ва, гдє жоудє драгань (Сучава, 1448 Сові. І, 323—324). 
ФОРМИ: наз. одн. драгань (1448 Сові. І, 324). 
* ДРАГАНЬ2 ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тБмь мьі видБвшє єго правоую и вБрноую СЛОуЖг 
боу до на(с)... дали єсмьі ємоу... села... на имА хєнцовци 
на сєрБ(т) и григоровци вьішє драгана (Сучава, 1431 Сові. 
II, 317). 
ФОРМИ: род. одн. драгаиа (1431 Сові. II, 317). 
*ДРАГИЧЬ ч. (1) (особова назва, молд., слов. драгь^): 

тБмь мьі видБвшє и(х) правоую и вБрноую слоужбоу до 
на(с)... дали єсмьі имь... селища на бистрици драгича обБ 
двб и млинь (Сучава, 1429 Сові. І, 269). 
ФОРМИ: род. одн. драгича (1429 Сові. І, 269). 
ДРАГНА ж. (1) (особова назва): ми стєфан воєвода... 

знаменито чиним... ожє тотьі... нашн слоуги... Оана и брат 
єго Андроушко и сестра их Драгна... жаловали єсмьі их 
особною нашєю милостїю (Сучава, 1495 ВБ II, 248—249). 
ФОРМИ: наз. одн. Лоагиа П495 ВБ II. 2491. 
*ДРАГОЄВЬ прикм. (3): а на то ввра... пана драгоєва 

(Роман, 1392 Сові. І, 8); а на то ББра... пана драгоєва 
(Сучава, 1493 Сові. І, 14); 
селище драгоєво (1) див. СЄЛИЩЄ 1. 
ФОРМИ: знах. одн. с. драгоєво (1435 Аі/В); наз. одн. ж. 

драгоєва (1392 Сові, І, 8; 1493 Со$/. І, 14). 
Пор. ДРАГУН. 
*ДРАГОЄЩИ див. ДРАГОЄЩЇИ. 
дрдгОЄЩЇ И мн. (7) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): ТБ(м) МЬІ ВИДБВШИ єго правою и вврною слоужбою 
до нась... дали и потвердили єсми ємоу єго от(ни)ньі дрьгоє- 
щи (Сучава, 1452 Сові. II, 426); А хотарь тАм... еєламь 
на имА Драгоєщимь и Лоукьчєщим... да єст... по старомоу 
хотароу (Сучава, 1498 ВБ II, 126). 
ФОРМИ: наз. Драгоєщїи (1498 ВБ II, 126); род. Драгоє- 

щи (1493 ВБ II, 27); дав. Драгоєщнмь (1498 ВБ II, 126); 
знах. дрьгоєщи, Дрьгоєщїи (1452 Сові. II, 426; 1462 ВБ 
І, 66, 67; 1495 ВБ II, 59). 

* ДРАГО И див. ДРАГУН. 
ДРАГОЛЄ, ДРАГОЛИ жневідм. (9) (особова назва, 

молд,, слов. драгьД мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним., 
ожє прїидє прБд нами... Драголє, дочка Драгомира... 
и продала... село на имБ ЧєрєтїАни (Сучава, 1491 ВБ І, 
456); мьі Стєфан воєвода... знаменито чинними(!)... ожє 
прїндє... слоуга наш Йван... и продал свою правоую от- 
ниноу... слоузБ нашємоу Борчи и сестри єго Драголи (Вас- 
луй, 1497 ВБ II, 110—111). 
ДРАГОМАНЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тБмь мн видббшє єго правою и вБрною слоужбою 
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до на(с)... потвердили єсми єго очи(н)оу... села на имБ... 
арьмєщн... и оу драгомань (Сучава, 1448 Сові. II, 
342). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. оу драгомаиі> (1448 Сові. 

II, 342). 
ДРАГОМИР див. ДРАГОМИРЬ. 
ДРАГОМИРЄЦЬКИИ ч. (1) (особова назва): атому свбдь- 

ци пань миколаи спичникь... пань влакои драгомирєцькии 
(Галич, 1424 Р 106). 
ФОРМИ: наз. одн. драгомирєцькии (1424 Р 106). 
ДРАГОМИРЄЩИ, ДРАГОМИРЄЩЇИ ми. (9) (назва села 

у Молдавському князівстві): мьі стєфань воєво(д)... чинимь 
знаменито... оже... дали єсми сє(с) ли(ст) нашємоу мона¬ 
стирю о(т) нБмца... на то варе колко сє(л) прислоухають 
к нашємоу монастирю, на имБ... башотАни... и драгоми- 
рєщи (Давидове Село, 1446 Сові. II, 250—251); А хотар Дра- 
гомирєщєм... по старомоу хотар<о>у (Гирлов, 1499 ВО 
II, 154—155). 
ФОРМИ: наз. Драгомирєщи 6 (1446 Со5^. II, 251; 1447 

Сові. II, 288; 1454 Сові. II, 517; 1458 І)/Я«А» 512; 1499 
БО II, 153, 154); Драгомирєщїи 1 (1488 ВО І, 342); род. 
Драгомирєщи (1488 ВИ І, 342); дав. Драгомирєщєм 
(1499 Ви II, 154). 
ДРАГОМИРОВЬ прикм. (2): А новоє село Драгумиро- 

во, и брата єго Станково, и дбтий ихь (Львів, 1378 ЗНТШ 
ІЛ, 5); тбмь мн видбвшє и(х) правою и вБрною службою 
до нас... дали єсми имь... село... гдє домь драгомировь 
на кобьілА(х) на имА калїанєщи (Васлуй, 1437 МіН. 202— 
203). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. драго мирові (1437 МІН. 202—203); 

наз. одн. с. Драгумирово (1378 ЗНТШ ЬІ, 5). 
Пор. ДРАГОМИРЬ. 
ДРАГОМИРЬ, ДРАГОМИР, ДРАГОМИРЬ ч. (34) (особо¬ 

ва назва, цсл. Драгомирь): А с тих сель имат Драгомир и 
Некра сь братією своєю... служити намь... трими стрБлци 
(Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 5); їо роман воєвода... чинимь... 
вбдомо... ожє... сьіновє бБлого драгомира... слоужили 
намь ис правою вБрою (Сучава, 1393 Сові. І, 13); а при 
томь бьіли судьБ и свбдци пань ходко чємєрь... пан дра¬ 
гомирь володимєрєцкии (Зудечів, 1411 Р 80); мьі стєфан 
воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша прмд нами... 
оуноуковє попа драгомира... и продали... єдно село... на 
имБ додєщїи (Ясси, 1495 Сові. 5. 193). 
ФОРМИ: наз. одн. драгомирь, Драгомир, драгомирь 

(1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1404 ГМ; 1411 Р 79; 1419 ШЯ«Л» 
444; 1428 Сові. І, 209; 1437 Сові. І, 541; МіН. 202; 1446 
Сові. II, 247; 1490 Ви І, 400; 1491 Ви І, 456 і т. ін.); 
род. одн. драгомира (1393 Сові. І, 13; 1400 ОіР«Ач> 433; 
1451 Сові. II, 400; 1490 Е)С 147; 1491 БО І, 445, 456; 1493 
Сові. О. 45; 1495 ВИ II, 68; Сові. 3. 193 і т. ін.); дав. одн. 
дра(го>мироу (1446 Сові. II, 247); Драгумиру 1 (1378 
ЗНТШ1Л, 4). 
ДРАГОСИНЄЩИ мн. (3) (назва села у Молдавському 

князівстві): ТБмь мьі видБвшє п<р>авоую и вБрную єго 
слоужбоу до нас... дали єсмьі ємоу... єдно село... на имА 
Драгосинєщи, дроугоє село на вєрхь Добротвора, такождє 
на имА Драгосинєщи (б. м. н., 1426 ВАМ 21). 
ФОРМИ: наз. Драгосинєщи (1426 ВАМ 21); дав. Драго- 

сииєїцомь (1426 ВАМ 22). 
*ДРАГОСИНОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): мьі швитрик- 

гаило... на знамость то чинимьі... Ажє взозрБвшє єсмо 
на вБрную службу... влада драгосиновича... дали єсмо 
єму село (б. м. н., 1424 Р 99). 
ФОРМИ: род. одн. драгосиновича (1424 Р 99). 
ДРАГОСЛАВЬ ч. (II) (особова назва): а на то є(ст)... 

вБра п<ана> драгсслава (Сучава, 1455 Сові. II, 553); и оу- 
ставшє Мика и заплати(ла) оуси тоти пинбзи... оу роуки 
паноу Михоулоу Драгославоу (Васлуй, 1495 ВО II, 57). 
ФОРМИ: наз. одн. Драгославь, драгосла(в) (1455 Сові. 

II, 562; 1456 ЗСФ; 1495 ВИ II, 57); род. одн. драгослава 

(1455 Сові. II, 540, 544, 553, 559, 564; 1456 Соя*. II, 569; 
МіН. 213); дав. одн, Драгославоу (1495 ВО II, 57). 
ДРАГОТА н. (2) (особова назва, пор. Драгв,); ми боАровє... 

на имА... па(н) драгота и пань хри(н) спатарь... Авно чи- 
ни(м) тьі(м)то листо(м)... гдьї(ж)... пєтрь воєво(д)... по 
винною слоужбою вбчнє записа(л) сА и обовАзаль. про 
тожь мьі... слюбоуємь... иже хочемь вшитки слоужбьі... 
держати (Хотин, 1448 Сові. II, 737—738); А пак прнви- 
лїє що она имала на тоє село... єи дала оу роуки Тоадєроу... 
и Драгота Воулпєскоула (Сучава, 1495 ВО II, 82). 
ФОРМИ: наз. одн. драгота (1448 Сові. II, 737); зам. дав. 

оу роуки Тоадєроу... и Драгота (1495 ВО II, 82). 
Див. ще ДРАГОТЬ, ДРАГОШ, ДРАГОША, ДРАГОШЄ, 

ДРАГУИ, *ДРАГУЛЬ, ДРЬГОЮ. 
ДРАГОТЄСКОУЛЬ ч. (1) (особова назва): мьі злєксандрь 

воєвода... чинимо знаменито... ожє тоть истиннни слуга 
нашь жоурка драготєскоуль слоужиль намь право и вьр- 
ною службую (Сучава, 1412 ОіР^Ач> 440). 
ФОРМИ: наз. одн. драготєскоуль (1412 440). 
*ДРАГОТЄЩИ див. *ДРЬГОТЄЩЇИ. 
ДРАГОТЬ, ДРАГОТЬ ч., невідм. (23) (особова назва, 

пор. Драгв); Пан Триколич дворник пишєт моєи панєи 
Нєгрити... и братоу ми Драготь Тьмьшаноул... и вьсАм 
моим... прїатєлєм (Торговище, 1481 ВО II, 358); мьі Стє¬ 
фан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша прАд 
намьі... НастБ, дочка Костина, и сьінь той Насти Драготь-. 
и продали свою правоую отниноу (Сучава, 1499 ВО II, 
134). 
Див. ще ДРАГОТА, ДРАГОїіі, ДРАГОША, ДРАГОШЄ, 

ДРАГУИ, *ДРАГУЛЬ, ДРЬГОЮ. 
ДРАГОШ, ДРАГУШ, ДРЬГУШ ч. (104) (особова назва, 

пор. Драть); а на то вБра... пана драгуша вБтАзєва (Роман, 
1392 Сові. І, 8); а на то єсть... вБра пана драгоша паркала- 
ба нємєски (б. м. н., 1500 ЗО 7). 
ФОРМИ: наз. одн. драгош 5 (1448 Сові, і, 362; 1468 Ви 

І, 125; 1479 ВО І, 224; 1491 ВО І, 453, 464); Драгуш, Дрь- 
гуш, Дрьгоущ 6 (1421 Сові. І, 142; 1448 Со5^. II, 362; 1490 
ВО І, 391; 1497 ВО II, 99; 1499 ВО II, 146); дра(г)шь І 
(1395 Сові. II, 612); род. одн. драгоша 80 (1403 ДГАА; 1407 
Сові. І, 56; 1415 Сові. І, 116; 1424 Сові. І, 162; 1431 Сові. 
І, 318; 1442 Сові. II, 93; 1455 Сові. II, 564; 1480 ВО І, 245; 
1486 ОС 144; 1500 Сові. 3. 231 і т. ін.); драгуша 2 (1392 
Соя/. І, 8; 1422 ДГОБ)\ драгош 4 (1455 Сові. II, 544 , 559; 
1456 Сові. II, 569; МіН. 213); Дрьгоуша 2 (1490 ВО І, 397); 
дав. одн. Драгушу, Дрьгушу (1490 ВО І, 392; 1497 ВО II, 
99; 1499 ВО II, 147); ор. одн. драгошємь (1418 Соя*. І, 127). 
Див. ще ДРАГОТА, ДРАГОТЬ, ДРАГОША, ДРАГОШЄ, 

ДРАГУИ, *ДРАГУЛЬ, ДРЬГОЮ. 
ДРАГОША, ДРАГОША ч. (8) (особова назва, пор. Драгь); 

а на то... вБра драгоши витєза (б. м. н., 1400 ОІЯ*Аь 
433); а мьі такождєрє и от нас єсмьі дали и потврьдили слоу- 
гам нашим Жоуржи и Крь<мБти и бр)атоу єго Драгоши... 
тоє прБдрєчєноє село... на имБ Миррєщїи (б. м. н., 1495 
ВО II. 87). 
ФОРМИ: наз. одн. драгоша 1 (1432 Со$/. І, 337); драгошА 

1 (1407 Сові. II, 628); род. одн. драгоши (1400 
433; Сові. І, 37; 1454 ПГПММ; 1455 Сові. II, 540); дав. одн. 
Драгоши, (Д)рагоши (1441 ОВАс 35; 1495 ВЬ II, 87). 
Див. ще ДРАГОТА, ДРАГОТЬ, ДРАГОШ, ДРАГОШЄ, 

ДРАГУИ, *ДРАГУЛЬ, ДРЬГОЮ. 
ДРАГОШЄ, ! ДРАКОШЄ, ЇДРИГОШЄ ч., невідм. (62) 

(особова назва, пор. Драгь); а при томь бьіли мартуриА 
па(н) оана дворникь... па(н) драгошє (Баня, 1418 Сові. 
І, 127); А на то єст... в. п. ЄрємїА и п. Драгошє прькала? 
бовє нємєцкїи (б. м. н., 1499 ВО II, 167). 
Див. ще ДРАГОТА, ДРАГОТЬ, ДРАГОШ, ДРАГОША, 

ДРАГУИ, *ДРАГУЛЬ, ДРЬГОЮ. 
*ДРАГОШЄВИЧЬ див. ДРАГУШЄВИЧЬ. 
*ДРАГОШЄВЬ1 прикм. (14): <а> хотарь томоу селу... 

до дра(го)шєва хотарБ (Сучава, 1424 Сові. І, 162); 
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О Драгошєво поле (11), поле драго- 
ш є в о (1) (назва місцевості у Молдавському князівстві): 
твмь мьі видбвшє ихь правую и вБрную службу до нас... 
дали єсмьі имь оу нашєи зємли оу молдавскои три села 
на поле драгошєво (Сучава, 1419 ОІД«А» 444); дали єсми... 
ємоу... єдно село на имБ Бєпєіцїи оу Драгошєво поле, 
гдє ест дом єго (Васлуй, 1497 Вй II, 112); поток Дра¬ 
го шє в ь (1) див. *ПОТОКЬ1. 
ФОРМИ: род. одн. ч.У с. Драгошєва, дра<го)шєва, дра- 

г(ош>єва (1424 Сові. І, 162; 1436 Сові. І, 467; 1466 ВО І, 
114); зам. місц. на Драгошєва (1458 ВИ І, 19); наз. одн. с. 
Драгошєво (1419 ОІД«А» 444; 1455 Сові. II, 549; 1480 
Вй І, 237; 1481 ВБ І, 248; 1495 ВО II, 84; 1497 ВО II, 
ПО, 111, 112); місц. одн. с. на драгошєв'Ь (1436 Сові. І, 
467). 
Пор. ДРАГОШ, ДРАГОШЄ. 
ДРАГОШЄВЬ2 ч. (2) (особова назва): мьі боАрє госпо- 

дарА нашєго воєводьі, пані, михаило дорогоунскьі... пань 
косте драгошєвь... чинимь знаменито ажє слюбоуємь... 
володиславу... кролю полскомоу (Сучава, 1433 Сові. II, 
650—651); А на то є(ст)... вБра пана кости драгошєва 
(Васлуй, 1437 Сові. І, 515). 
ФОРМИ: наз. одн. драгошєвь (1433 Сові. II, 650); род. 

одн. драгошєва (1437 Сові. І, 515). 
ДРАГОША див. ДРАГОША. 
*ЦРАГСИНИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): гв(м) мьі видбвши єго правоую и вьрноую слоуж- 
боую (!) до на(с)... дали и потвердили єсми ему... село... 
на имб грьдєши... и... дра(г)сини (Сучава, 1455 Сові. II, 
543—544). 
ФОРМИ: знах. дра(г)сиии (1455 Сові. II, 544). 
ДРАГУИ, ДРЬГОИ ч. (11) (особова назва, пор. ДрагьД 

а на то ввра... пана драгоя (б. м. н., 1400 ОШ«А» 433); 
мьі Стєфан воєвода... знаменито чинимь... ожє тота ис- 
тинна Васоутка... оуноука ДрьгоА... жаловали єсмьі єи 
особною нашєю милостїю (Сучава, 1498 ВО II, 125— 
126). 
ФОРМИ: наз. одн. Дрьгои 2 (1472 ОІД«А» 528); Драгуи 1 

(1404 Р 70); род. одн. драгоя 4 (1400 433; 1414 
Сові. І, 112; 1415 Со5/. І, 116; 122); 1 драгоа 2 (1400 Сові. 
І, 37; 1414 ОІД«А» 441); Дрьгоа 1 (1462 ВО І, 66); ДрьгоА 
1 (1498 Вй II, 126). 

■Див. ще ДРАГОТА, ДРАГОГЬ, ДРАГОШ, ДРАГОША, 
ДРАГОШЄ, *ДРАГУЛЬ, ДРЬГОЮ. 

*ДРАГУЛЬ ч. (1) (особова назва, пор. ДрагьД тон ємоу 
оурикь... и братоу єго драгулови (Сучава, 1414 
441). 
ФОРМИ: дав. одн. драгулови (1414 0/Я«А» 441). 
Див. ще ДРАГОТА, ДРАГОТЬ, ДРАГОШ, ДРАГОША, 

ДРАГОШЄ, ДРАГУИ, ДРУГОЮ 
*ДРАГУ М ИРОВЬ див. ДРАГОМИРОВЬ. 
*ДРАГУМИРЬ див. ДРАГОМИРЬ. 
ДРАГУШ див. ДРАГОШ. 
ДРАГУШАНЄ, ДРЬГОУШАНЇИ, ДРЬГИШАНЇИ мн. 

(7) (назва села у Молдавському князівстві): тБмь мьі видав¬ 
ше ихь правою и вБр(ною служ)бою до на(с)... дали єсми 
имь... село... на имА драгушанє (Сучава, 1443 Сові. II, 
149); мьі Стєфан воєвода... знамє(нито) чиним... ожє... Авь- 
ро сьінь Йвана... продал... єдно село на Жиравєц на имБ 
Дрьгиш(ани) (Сучава, 1491 СУП 3). 
ФОРМИ: наз. драгушанє 1 (1443 Сові. II, 149); Дрьгоу- 

шанїи 2 (1491 ВГ) 1, 468); Дрьгиш(ани), Дрьгишаиїн 2 
(1491 СУО 3); род. Дрьгошан (1480 ВГ> І, 246); знах. Дрьгу- 
шанїи (1480 ВО І, 241). 
ДРАГУШЄВИЧЬ ч. (8) (особова назва): Сє азь пань 

радоуль вицашпань марамоурє(ш)скьі(м) (!)... и косте 

драгоушєвичь... даємо вбдомо ажє балица воєвода и драгь 

мєщєрь сьзидашє црковь (Сігет, 1404 ГМ); а на то <єсть 
ВБра)... пана костб драгошєвича (Васлуй, 1437 МіН. 203). 

ФОРМИ: наз. одн. драгушєвичь (1404 ГМ); род. одн. 
драгошєвича (1433 Сові. І, 359; 1435 Сові. І, 403; МЗФ; 
1436 ВАМ 33; Сові. І, 445, 450; 1437 МіН. 203). 

*ДРАГУШОВСКИИ прикм. (1) <>ЛЄСЬІДРагоУ~ 
ш о в с к и є див. ЛТїСЬ. 
ФОРМИ: ор. мн. Драгоушо(в)скими (1459 Р 171). 

*ДРАГЬІИ прикм. (4) (цсл. драгни) дорогий, милий, 
любий: да творАт ми памАть... дьщєрє ми драгои Софїи, 
рєкомви Сопцб (Молдавиия, 1462 ВЬ І, 70); Моудрнм и 
плємєннтнм и вьсбкои чести достоиньїм нам жє драгим 
приАтєлєм, вьсбмь БрашовБномь (Дольний Торг, 1475 
ВО II, 336); да ми творАть... свАтаа литоургїа, за... дьщєрА 
ми драгои Софїа (Путна, 1476 Вй І, 211). 
ФОРМИ: дав. одн. ж. драгои (1462 ВО І, 70; 1476 ВО 

І, 211, 217); дав. мн. драгим (1475 ВО II, 336). 
ДРАГЬ ч. (1) (особова назва, молд., слов. драгь): Сє азь 

пань радоуль... даємо вбдомо... ажє балица воєвода и драгь 
мєщєрь сьзидашє црковь (Сігет, 1404 ГМ). 
ФОРМИ: наз. одн. драгь (1404 ГМ). 
! ДРАКОШЄ див. ДРАГОШЄ. 
* ДРАТИ дієсл. недок. (2) (що з кого) здирати (1): О слоу- 

жєбнїко(х) што имоу(т) за(!) з оубіто(г) члвка одєжоу 
дра(тн) (XV ст. ВС 7); 
О борти драти (1) див. БОРТЬ. 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. драла (1478 А5 III, 17); 

майб. З ос. мн. имоу(т).,. дра(ти) (XV ст. ВС 7). 
Див. ще *ДЄРТИ. 
*ДРЄВО див. "ДР'БВО. 
"ДРЄВ'БНЬІИ прикм. (1) (цсл. дрБВБнни) дерев’яний: 

а кто оусхочєт... мито от них брати... или от риба свижаа 
или от мажи солєнои... или от дрєввном (!) соудинам... 
вєздє да єст имь слободно и без мито (Сучава, 1466 ВО 
І, 96). 
ФОРМИ: дав. мн. ! дрєвВном (1466 ВО І, 96). 
ДРЄМОУТЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А при нас бьіл 

пан Богдань Дрємоутєвичь (Лукониця, 1478 А$ III, 17). 
ФОРМИ: наз. одн. Дрємоутєвичь (1478 А$ ПІ, 17). 
! ДРИГОШЄ див. ДРАГОШЄ. 
ДРИНЖЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тбмь мн видбвши єго правою и вьрною слоужбоую 
до на(с)... дали єсми ємоу... на ба(х)луи мє(ж) водичкою 
и мє(ж) дринжєщи єдно мБсто о(т) поустини (Сучава, 1456 
МіН. 213); мьі Стєфан воєвода... чиним... знаменито .. 
ожє... Ивашко... тьгал сА сь иєпотом своим... за села йме- 
ноуєма Бєрєщи и Дринжєщи (Ясси, 1459 Вй І, 31—32). 
ФОРМИ: наз. Дринжєщи (1459 ВО І, 32); ор. дринжєщи 

(1456 МіН. 213). 
ДРИСЛИВОЄ с. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мм Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... 
Станчюл Сгьростєскоул и братїА єго... продали... двб села 
иа Днистри, єдио на имб Дрисливоє а дроугоє гдє бил 
Иоско (Сучава, 1491 Вй І, 458). 

ФОРМИ: наз. одн. Дрисливоє (1491 ВО І, 4^8, 459); 
зам. род. от Дрисливоє (1491 ВО І, 459). 
ДРОБИШЄВИЧЬ див. ДРОБЬІШЄВИЧЬ. 
ДРОБИШ!» див. ДРОБЬІШЬ. 
*ДРОБНИИ див. *ДРОБНЬІИ. 
*ДРОБНЬІИ прикм. (3) () д р о б н и и рБчи (І), 

рБчи дробни и (1) роздрібний товар, роздрібний крам: 
А огь крамньїх рБчєи, шго соуть розмаитьі рБчи почєнши 
полотно, бархати, початое соукно, ножи, ногавипи, косн, 
поАсьі и инн дробин рБчи, що сА зовут крамньї рБчи, от 
того от оусєго абьі платили... мито от гривни, три гроши 
(Сучава, 1456 Сові. II, 788); от серпи, циновии рБч(и), 
миси, конвици, поАси покочини, циквьі, шафран, шапкьі, 
плоужнаа жєлиза, корди, мєчи, и от иншии рБчи дробних 
щож ко крамоу слоухают, а от того от оусєго щобн пла¬ 
тили оу Сєрєти мьіто (Сучава, 1460 В О II, 273); 
трьговлидрубнни (1) див. ТОРГОВЛА 2. 
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ФОРМИ: наз. мн. ж. дробим (1456 Со&і. II, 788); род. мн. 
дробиих (1460 ВБ II, 273); знах. мн. ж. друбини (1435 
Со&і. II, 625). 
ДРОБЬІШЄВИЧЬ, ДРОБИШЕВИЧЬ ч. (3) (особова на¬ 

зва): а притомь оуздаваньЯ бьіли боярє... пань гаврилько 

дробьішєвичь со двБма снма (Перемишль, 1378 Р 26); а 
при то(м) бьіли добрии пєтро суди А пєрємьіскии... грицко 
дробьшієви(ч) (б. м. н., 1419 Р 91). 
ФОРМИ: наз. одн. дробмшєвичь 1 (1378 Р 26); дробьі- 

шєви(ч) 1 (1419 Р 91); Дробишевичь 1 (1401 АкВАК Ш. 2). 
*ДРОБЬІШЄЦЬ ч. (1) (особова назва): Би(л) намь чо- 

ломь... па(н) ма(р)тинь хрєбтови(ч) и проси(л) в нась 

дву(х) члвковь... на (и)мА боутА а дробьшгьца (Луцьк, 
1497 ПМХ). 
ФОРМИ: знах. одн. дробьпцьца (1497 ПМХ). 
ДРОБЬІШЬ, ДРОБИШ!» ч. (10) (особова назва): А при 

томь бьіль... пань Михайло Дробить (Кобринь, 1401 
АкВАК III, 2); а той рячи свядьци пань стриєць воєвода 
галицкии пань судиА дробьішь (Галич, 1409 Р 74); Я пан 
Дробьішь Мжюрович мястич острозкїй коупил єсми... имя- 
ньє єго (Острог, 1463 АЗ І, 56); Я пан Олєхно Юрєвич 
чиню знакомито... продал єсми отчину свою... Йвану Дро- 
бишоу Мжуровичоу (Острог, 1464 АЗ І, 57). 
ФОРМИ: наз. одн. Дробить, ОгоЬізг 2 (1401 АкВАК 

III, 2; 1413 ОЬ 48); Дробмшь 5 (1401 Р 66; 1409 Р 74; 
1458 ОЖДМ; 1463 АЗ І, 56); дав. одн. Дробьішю 1 (1458 
ОЖДМ); Дроби шоу 1 (1464 АЗ І, 57); знах. одн. Дробнша 
(1458 ОЖДМ). 
ДРОЗДІ», ДРУЗДЬ ч. (3) (особова назва): а сє зємлАнє 

пань ходько бнбєльский кадольфовичь друздь (Перемишль, 
1359 Р 10); а при томь оуздаваньЯ били боярє зємлАнє 
пань ходько бьібєльскии... пань ивашко дроздь (Пере¬ 
мишль, 1378 Р 26). 
ФОРМИ: наз. одн. дроздь 1 (1378 Р 26); дроуздь 2 (1359 

Р 10; 1366 Р 12). 
<...)ДРОЙНИКОВЬ (1) <?> (пошкоджений текст): а на 

то є(ст) вБра <...}дройниковь ввра пана поркьі чашника 
(Сучава, 1446 ПГСПМР). 

*ДРОХОВЇЧИ мн. (1) (назва села у Галицькій землі): 
а сє я... свядчю... ажє єсмо розьяхалі граніпю... межі 
острова и дроховїчь и закопьі єсмо закопалі вячньїи (б. м. н., 
1424 Р 104). 
ФОРМИ: род. дроховїчь (1424 Р 104). 
ДРОЧИЧЬ ч. (2) (особова назва, молд. дрок «кущ»,); а 

тому свядци па(н) Ань количь... пань ивань дрочнчь (Га¬ 
лич, 1404 Р 68); мьі стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє... лазА и... михоул... продали свою... (дяди)на и ис 
привилїа дєда их, ивана дрочича... половина село (Сучава, 
1489 Сові. 3. 133). 
ФОРМИ: наз. одн. дрочичь (1404 Р 68); род. одн. дрочича 

(1489 Со&і. 3. 133). 
*ДРУБНЬІИ див. *ДРОБНЬІИ. 
ДРУГИЙ, ДРУГІЙ, ДРУГЬІИ, ДРУГЬІ числ. (257) 

\.(наступний; який іде після даного) другий (138): Узрявши 
єсми на вярную службу Драгумиру и на Некрину, дали 
єсми имь двя сель на имя село Старуня, а другоє село 
Новоє (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 4—5); єдно село тєрєсь, 

а дроуго кривчичь... да слоужє(т) манастироу стго архаггла 
михаила (Сігет, 1404 ГМ); тямь мьі вилявше єго правоую 
и вярноую слоужбоу до на(с)... дали єсмьі ємоу и женя 
єго Насти... село... и дятємь настиньімь... и сноу єи що 
є(ст) о(т) дроуга єн моужа (Сучава, 1427 Сові. І, 196); 

И мьі дора(д)вши сА с наши(м) кнзи... С нашєю радою 
дали єсмо ємоу село липоую... а дроугоє село на погорьи 
(Луцьк, 1451 Р 158—159); Первого году мають намь дати 
пят(ь)соть золотьіхь на свєтого Шьімона Іюдьі день, а 
Дру(гу>ю пят<ь)соть золотнхь Вгорскихь — на Святки 
(Краків, 1487 РИБ 226); И тни кнїгьі имєю(т) бьіти за трєм'і 

ключи замькноутьі оди(н) клю(ч) имаєть имєтї соудья а 
дроу(г)и по(д)соудо(к) а третій зємьскьіи пїсарь (XV ст. 
СЯ 42 зв.); И господство мьі видявши их волю, мьі по их 
воли оучинили єсми и дали смо... чьтири села... єдно 
село Слоугани, дроугоє село Кикоцєщи, третєє село Ка- 
лїєнєщи, чьтврьтоє село Лацкани (Ясси, 1500 ВБ II, 173); 

(ще один) другий (67): а покинувьши гостинець Ольші- 
ский вь право, а другую дорогу до Поддубець, поехати 
гостинцомь, которьій идеть до Колковь ку полуносчьі 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); а при томь оуздаванья 
бьіли... попь микулиньскии Фєдуть а другий попь бєзмєздь- 
ницкии кость (Перемишль, 1378 Р 26); А різгеіе ^азга 
тіїозі, І2Є Розої \Уазг і бшЬуу Кіетіскіу розої іебиі 
іг Штес зіибу (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139); 
за замєшьканьє тьі(х) воло(в) и работьі за ка(ж)ноую нє- 

дялю имєє(т) платити Д скотца з виною єі а соудови дроу- 

гая єі (ХУ ст. ВС ЗО); И оустах азь господство мьі и запла- 
тих оуси вьішєписанньїи пинязи... оу роукьі Мароушкн, 
дочци Настини, и плємєници єи, дроугоє Мар’шки, дочци 
Олчини (Гирлов, 1499 ВБ II, 154). 

2. (у знач, прикметника) (не такий, відмінний від даного) 
інший, другий (48): Тег ]Є5І1іЬу... пекоіогойо... ишегІоЬо, 
оі тезіа бо тезіа... або о( обпо)е гетіі бо бгиЬоіе гетіі 
\уег1і Ьу сгегег ту(а, пісгоЬо па пісЬ шуіа пе шаїеі Ьгапо 
Ьуіі (Луцьк, 1388 1РІ 105); Му \УіІо1б... сгупіт гпаті- 
піїо... іг баї і іезто... Ра\УІи зеїізгсге пазго Ко^о5Іа\усе... 
у к Іотий ргубаїі іезто 5м;іппиш і Озігиіи Киби, а г бги- 
Ьоіеу зіогопу (усЬ зеїузгсг ро Киби 5\уіа1ес (Ужів, 1420 
АЗ І, 25); а они оужє имаю(т) и другьі дє(н) напрє(д) оуло- 
жнти, коли сА нама (по)сполу оузри(т) (Сучава, 1457 Сові. 
II, 810); а на другу сторону тоєжь дороги — доуброва и ле¬ 
єві ничого тоє зємли от Манєва не отошло ани отгран(ич)є- 
но (Манів, 1478 АЗ І, 76); О смерде которьіи забьєть дроу(г) 
смерда (XV ст. ВС 7); їа іети іпзхоЬо роїа зиюіейо иЬої 
у Іег розіируізіа шпіе бгиЬоЬо роїа иЬої зшоіеЬо бо богоЬу 
ко!ога]а убеї об гпізіа к шоіегпи бмогси у бгиЬоіе богойу 
5Іоіе2 богоЬу об гпізіа убе( к шисЬа\^си (Трншин, 1500 
ДПЖН); 
другая матка божья (2) див. МАТКАх; 

єдинь на дроугого (1) див. 'ЄДИНЬ; о д и нь 
дроугомоу (1) див. ОДИНЬ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. другим, другій, бгиЬі] 7 (1378 Р 

26; 1388 гРБ 105; бл. 1471 ЛКЗ 90; 1495 ВБ II, 68,69; 
Сові.З. 193; XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193); дроу(г)и З (XV ст. 
ВС 12 зв., 23 зв., 35); доугьі(и), другьіи, бгиНуу 4 (1433 
ЗНТШ ЬХХУІ, 139; XV ст. ВС 18 зв.; 1487 ВБ І, 312); 
другьі З (1400 Со&і. І, 37; 1414 БІР«А» 441; 1457 Сові. II, 
810); дроу(г) 1 (1492 30Є)\ род. одн. ч., с. другого, бгиНоЬо 
8 (1386 Р 31; 1470 АЗ І, 67; 1488 ВБ І, 348; XV ст, ВС 13, 
26, 26 зв.; СЯ 42 зв.; 1500 ДПЖН); другаго 1 (XV ст. ВС 
18 зв.); дроугога 1 (XV ст. ВС 7); дроуга 1 (1427 Со&і. І, 
196); дав. одн. ч. другому, дроугомоу (1400 Со&і. І, 37; 
1448 Сові. II, 733, 735; 1462 ВБ II, 283, 285; 1484 ЯМ; 
1492 Со&і. 3. 162; 1495 Со&і. 3. 193); знах. одн. ч. другим, 
другій 15 (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1463 АЗ І, 55; 1466 ВБ 
I, 114; 1475 ВБ І, 206; 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 10; 
1487 АМЛ: 1488 ДГСПМ: 1490 ДГСХМ; 1493 ВБ II, 
15; 1499 ВБ II, 136 і т. ін.); дроу(г)и 5 (XV ст. ВС 17 зв., 
18, 33 зв., 40, 42 зв.); дроугьж 1 (XV ст. СЯ 39 зв.); другьі 
З (1424 Сові. І, 162; 1457 Со&і. II, 810; 1467 ВБ II, 297); 
другого, дроуго(г) 5 (1442 Со&і. II, 88; XV ст. ВС 7, 24, 
24 зв., 37); ор. одн. ч. дроу(г)мь (XV ст. ВС 31 зв.); місц. одн. 
ч., с. оу дпоугомь, о дроугомь (1392—1393 РФВ, 170; XV ст. 
ВС 16 зв.); наз. одн. с. другоє 9 (1408 Со&і. І, 61; 1411 Р 
79; 1457 Со&і. II, 809; бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.; 1480 ВБ І, 
241; 1491 ВБ І, 445; Со&і. Б. 37; 1496 ПСВВ 192; 1499 ВБ 
II, 162); дроу(г)є 1 (XV ст. СЯ 43 зв.); знах. одн. с. другоє, 
бгиЬоіе 57 (1378 ЗНТШ ЬІ, 5; 1400 Сові. І, 37; 1414 БІІЇ«А» 
441; 1426 Со&і. І, 182; 1434 Сові. 1,386; 1445— 1452 АрхЮЗР 
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*8/IV, 12; 1457 Вй І, 4; 1473 ШКН 165; 1500 Вй II, 173 
і т. ін.); дроуго 3 (1404 ГМ; 1419 ОІР«А» 444; 1495 Вй 
II, 64); наз. одн. ж. другая, другаА 7 (1421 Созі. І, 142; 
1466 Ю І, 105; бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.; 1473 ШКН 165; 1488 
УКТ; 1495 ВО II, 249;1499 ЯЯ№ 3); другаа 18 (1415 Созі. І, 
122; 1488 ВБ І, 347; 1491 Вй І, 491: 1492 ВО І, 506; Созі 8. 
162; 1495 ВО II, 43, 59; Созі 8. 193; 1496 ВО II, 92; 1499 
ВИ П, 130); друга 2 (1431 Созі І, 325; 1495 ВО II, 76); 
зам. знах. потврьдили єсмьі ємоу Другая част З (XV ст. ВС 
ЗО; 1479 ВАМ 61); род. одн. ж. другоє, дроугоє, йгиНо]е 
19 (1388 ІРІ 105; 1408 АкЮЗР І, 6; 1447—1492 ЛКБВ; 
1478 А8 III, 17; XV ст. СЯ 41; 1500 ДПЖН і т. ін.); дру¬ 
гом, сІгиНоу 10 (1400 0!Р«А» 433; 1421 АЗ І, 27; 1425 
Созі. І, 168; 1431 Созі. І, 317; 1433 Р 123; 1467 ВО II, 297; 
1478 А8 III, 17; 1492 ВО І, 510; 1497 ВО II, 100); другої; 
1 (1404 Р 70); (ІгиЬоіеу 1 (1420 Л5 І, 25); зам. знах. оу 
дроугоє роуптоуроу 3 (1458 МіН. О. 121; 1472 ОіР«А» 
530); дав. одн. ж. другом (1482 А8 І, 79; 1488 ВО І, 347; 
XV ст. ВС ЗО зв.; 1499 ВО II, 154); знах. одн. ж. дроугоую, 
другую, сігиЬиіи, дру(гу)ю31 (1322 АрхЮЗР Ї/Щ, 2; 1393 
Созі. І, 13; 1412 Р 81; 1421 Созі І, 142; 1400—1492 АкЮЗР 
II, 106; 1454 АЗ III, 10; 1464 Созі 3. 59; 1487 ВО І, 302; 
1489 АМВ; 1499 РИБ 776 і т. ін.); другу, йгиЬи 3 (1478 
АрхЮЗР 4/1, 8; АЗ І, 76; 1495 ВО II, 63); дроугою 2 (1488 
ДГСПМ; 1491 ВО І, 452); ! дроую 1 (XV ст. СЯ 41); ор. 
одн. ж. другою (1462 ВО І, 56); місц. одн. ж. на (в) другом 
(1403 338; 1409 Р 74; 1453 Созі. II, 472; 1499 Ви II, 
449); наз. мн. ч. другій 1 (1495 ВО II, 248); друзіи 1 (XV ст. 
ВС 24); наз. мн. ж. дроу(г)и (XV ст. ВС 33); род. мн. дру¬ 
гих) (1421 Созі. І, 142; 1487 ВО І, 292); дроугн(х) 1 (XV ст. 
СЯ 9); знах. мн. ч. другим 1 (1493 ПОСВВ 152); дроу(г)и 2 
(XV ст. ВС 18 зв., 35); другий 1 (1435 Р 134); знах. мн. ж. 
другій, сіги'пїі 2 (Ї388 ІП 106; 1490 ВО І, 420); другіа 1 
(1490 ОС 148); знах. мн. с. друга (1421 Созі. І, 142; 1453 
Созі.-II, 472); ор. мн. другими 1 (1462 ВО II, 292); другими 
1 (1475 АЗ І, 72); наз. де. другая (XV ст. СЯ 43). 
ДРУГОЄ присл. (2) по-друге: а ми єщє слюбили имь 

мстити на и(х) ворого(в), що мо(ч) имє(м) наибо(л)шє до¬ 
сягнути, другоє па(к) ти (ж) оучинили єсмо и(м) кра(с)ную 
прав(д)у, бьі(х) ся и(м) оувєрнули шкоду (Сучава, 1457 
Созі. II, 809); Дроугоє вспоминаєть г(с)дрь нашь... вашє(и) 
мл(с)ти о пе(р)вьіхь г(с)дрєхь воєводь волоскихь и кня¬ 
зем) литовьскихь... яко они мели межи собою бра(т)ство 
и приятє(л)ство, и ми(р) (б. м. н., 1496 ПСВВ 192). 
Див. ще ВТ> ДРОУГОЄ. 
*ДРУГЬ див. ДРУГИМ. 
ДРУГЬІ див. ДРУГИЙ. 
ДРУГЬІИ див. ДРУГИЙ. 
ДРОУЖА ч. (2) (особова назва, молд.): ми бо Ар є... ча(н) 

строишо(р) дроужа, станисла(в) милишєвь... знаємо чи- 
ни(м)... и(ж) єсмн дали... сєрє(т) мисто... сєстрв... нашєго 
королА (б. м. н., 1421 Созі. І, 141 — 142). 
ФОРМИ: наз. одн. дроужа (1421 Созі. І, 142); род. одн. 

дроужи (1429 Созі. І, 249). 
*ДРУЖЄІЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів- 

стві): от това... на... крьницоу що єст межи Портар(и) 
и межи Дроужєщи (Бирлад, 1495 ВО II, 63). 
ФОРМИ: ор. Дружєщи (1495 Вй II, 63). 
*ДРУЖИНА жзб. (2) 1. (товариство) дружина (1): а 

притом били... пан пєтрь нєоря, воєвода судомирскьіи, 
пан яшко колочко маршалок королюв... и... много бьіло 
добром дружини при том (Судомир, 1361 АСІ 6). 

2. (збройний загін) дружина (1): мьі пєтрь воєвода... 
чини(м) знаменито... ожє пришли... мужило... и... бар- 
то(ш)... жалоуючи... и шкоду о(т) никоторьі(х) зра(д)цє(в) 
и злодїєвь, а на имв о никако(г) лева и о(т) є(г) дружину 
(Сучава, 1457 Созі. II, 808—809). 
ФОРМИ; род. одн. дружини (1361 А01 6); знах. зам. род. 

о(т)... дружину (1457 Созі. II, 809). 
ДРУЗДЬ див. ДРОЗДЬ. 

*ДРУЗКА ж. (1) (назва присілка у Волинській землі): 
я єщє будучи в добром здоровю... дала єсми єму... имєнє 
оу вотчизну... с присєлки з Доросннємь, а з Друзкою 
(Ровно, 1488 ї, 241—242). ' 
ФОРМИ: ор. одн. Друзкою (1488 Л5 І, 242). 
ДРУМЬ, ДРУМч. (6) (молд. друм «дорога») дорога, шлях 

(3): А хотарь томоу сєлоу... дроумом по срьд поєница, 
идєжє оупадаєт дроум оу брод старій топлицн, и от брода 
дроумом до пояна Болди (Сучава, 1473 ВО І, 183—184); 
дроумь вознии(І) возовий шлях, проїзна дорога: 

А хотарь томоу сєлоу... дроумом возним до потока (Су¬ 
чава, 1473 ВБ І, 183); великий друмь (2) див. ВЕ¬ 
ЛИКИЙ 1 1. 
ФОРМИ: наз. одн. дроум (1473 ВО І, 184); зам. род. 

от... друмь (1446 ПГСПМР); знах. одн. дроумь (1446 
ПГСПМР)\ ор. одн. дроумом (1473 ВО І, 183, 184). 

*ДРУЦКЬ ч. (1) (назва міста у Вітебській землі) 
Друцьк: ГІисан оу во (!) Друцкоу (Друцьк, 1492 АЗ III, 24). 
ФОРМИ: місц. одн. оу Друцкоу (1492 АЗ III, 24). 
*ДРЬГИШАНЄ див. ДРАГУШАНЄ. 
ДРЬГИШАНЇИ див. ДРАГУШАНЄ. 
ДРЬГМЬНЄЩЇИ див. ДРЬГОМЬНЄЩЇИ. 
^ДРЬГОЄЩИ1 див. ДРАГОЄЩЇИ. 
*ДРЬГОЄЩИ 2 мн. (1) (назва потоку у Молдавському 

князівстві): А хотар... на врьх потока Дрьгоєщилор (Су¬ 
чава, 1493 ВБ II, 27). 
ФОРМИ: род. молд. Дрьгоєщилор (1493 ВО II, 27). 
*ДРЬГОЄЩЇИ див. ДРАГОЄЩЇИ. 
ДРЬГОИ див. ДРАГУИ. 
*ДРЬГОИЧЄВЬ прикм. (1): Алєкса дїяк... заплатил 

оуси тоти рі злат татарских оу роу(ки чорчо>лини, дочци 
Дрьгоичєви (Сучава, 1493 ВО II, 27). 
ФОРМИ: дав. одн. ж. Дрьгоичєви (1493 ВБ II, 27). 
Див. ще *ДРЬГОИЧИНЬ. 
* ДРЬГО ичинь прикм. (1): мьі Стєфан воєвода... зна¬ 

менито чиним... ожє прїидє прАд нами... дочка Дрьгои- 
чина... и продала свою правоую отниноу (Сучава, 1493 ВБ 
II, 26—27). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Дрьгоичииа (1493 ВБ II, 26)..- 
Див. ще *ДРЬГОИЧЄВЬ. 
ДРЬГОМЬНЄЩЇИ, ДРЬГМЬНЄЩЇИ мн. (3) (назва 

села у Молдавському князівстві): а стани сь достало, оу єи 
ча(ст), села, на им£ спирьнїи и дрьгмьнєщїи (Сучава, 1493 
Созі. О. 45). 
ФОРМИ: наз. дрьгомьнєщїи, дрьгмьнєщїи (1493 Созі. О. 

45). 
*ДРЬГОТЄЩИ див. *ДРЬГОТЄЩЇИ. 
*ДР'ЬГОТ€ЩЇИ мн. (5) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тбмь ми видявшє ихь правую и вьрную службу 
до на(с)... дали єсми имь... село драготєщи (Сучава, 1419 
ОІР«А» 444); А за тим... прїидє... Мьрина Лолкь и дала 
Мьрииь Лолкь тоти два села Борилєщїи и Дрьготєщи са- 
момоу господство ми (Сучава, 1481 ВБ І, 248). 
ФОРМИ: знах. драготєщи, Дрьготєщи 3 (1419 £/#«А» 

444; 1481 ВО І, 248, 249); Дрьготєщїи 2 (1481 ВБ І, 248). 
*ДРЬГОШАНИ див. ДРАГУШАНЄ. 
ДРЬГОЮ ч., невідм. (2) (особова назва, пор. Драгь^); 

Ин(о ми) вид<явш)є их доброи воли... а мьі також и от 
нас єсми дали и потврьдили слоузь нашємоу Данчюл ДблЯ 
тоє прАдрєчєноє село... на имь <гдє бил> жоуд(є Б>оуда 
и Дрьгою (Сучава, 1488 ВБ І, 362). 
Див. ще ДРАГОТА, ДРАГОТЬ, ДРАГОШ, ДРАГОША, 

ДРАГОШЄ, ДРАГУН, *ДРАГУЛЬ. 
ДРЬГУШ див. ДРАГОШ. 
ДР'ЬГОУШАНЇИ див. ДРАГУШАНЄ. 
*ДР'ЬГУШАНУЛ'Ь ч. (1) (особова назва): мн стєфань 

воєвода... знаменито чинимь... ожє тоти истинньїи слуги 
наши|журжь дрьгушану(л) и брать єго алєкса служили 
право и вБрно (Сучава, 1443 Соя*. II, 148—149). 



ДРЬГЬЛИНА — 328 — ДУБЛЕНСКИИ 

ФОРМИ: наз. одн. дрьгушаиу(л) (1443 Созі. II, 148). 
ДРЬГЬЛИНА ж. (1) (особова назва); ТБ(м) мьі... дали 

и потврьдили єсми ємоу... село.., шо же он коупил... от 
оуноуки Трифа Гьлкьви на имб ... Драгошє и Петре и сест¬ 
ра их Мьрина и Дрьгьлина (Сучава, 1480 ВБ І, 237). 
ФОРМИ: наз. одн. Дрьгьлина (1480 ВБ і, 237). 
Див. ще ДРЬГЬЛИНЬ. 
ДРЬГЬЛИНЬ, ДРЬГЬЛИНЬ, ДРЬГЬЛИНЬ ж. (17) 

(особова назва): И оуставшє найди слоуг)и Жоуржа Крьмь- 
тє н брат єго Драгошє и сестри их Дрьгьлинь и Стана и 
заплатили... р злат татарских оу роуки слоузБ нашємоу 
Тоадєроу (б. м. н., 1495 Ви II, 87); А хотарь томоу ви- 
шєписаннои половин(и) села... да ест от части Дрьгьлини 
(Васлуй, 1497 ВИ II, 119). 
ФОРМИ: наз. одн. Дрьгьлинь, Дрьгьлинь, Дрьгьлинь 

9 (1495 ВБ II, 64, 68, 87; Созі. 3. 193; 1496 ВБ II, 92; 
1497 ВБ II, 118, 119); зам. дав. Дрьгьлинь 1 (1495 ВБ II, 
87); род. одн. Дрьгьлини (1497 ВБ II, 119); дав. одн. Дрьгь- 
лиии, Дрьгьлини (1495 ВБ II, 69, 87; Сові. 3. 193). 
Див. ще ДРЬГЬЛИНА. 
*ДРЬГЬЛИНЬ див. ДРЬГЬЛИНЬ. 
*ДРЬЖАВА див. *ДЄРЖАВА. 
*ДРЬЖАНЬЄ див. ДЄРЖАНЇЄ. 
ДРЬЖАТИ див. ДЄРЖАТИ. 
ДРЬЖЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Тбмь ми... дали и потвєрьдилн єсми ємоу... села... 
на имб... Дрьжєщи и Борисєщи (Сучава, 1462 ВБ 1,64—65). 
ФОРМИ: наз. Дрьжєщи (1462 ВИ І, 65). 
дрьманєщїи, ДРЬМЬНЄЩИ мн. (4) (назва села 

у Молдавському князівстві): мьі стєфа(н) воєво(д)а... зна¬ 
менню чини(м)... ожє... дали и потвердили єсми... мона- 
стироу села... на имБ сєло(м)... дрьманєщїи... на кивБж- 
ди и опрїшанє (Сучава, 1462 Созі. Б. 10); и(н)и никто 
да нєсмбєть тьі(х) монастирски(х) люди... о(т) дрьмьнєщи... 
соудити (Сучава, 1467 МІН. Бос. 125); мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ожє... дали и потвьрдили єсмьі им... 
<єдно село) на СоучавБ на имБ Дрь(мБнє>щи (б. м. н., 
1499 ВБ II, 166—167). 
ФОРМИ: наз. Дрьмьнєщи, Дрь(мьнє)щи 2 (1499 ВБ 

II, 167); Дрьманєщіи 1 (1462 Созі. Б. 10); род. дрьмьнєщи 
(1467 МіН. Бос. 125). 

*ДРЬМАНОВЬ прикм. (2): мьі Стєфан воєвода... зна¬ 
менито чиним... ожє тоти истиннїи... оуноукьі Стояла сьіна 
Дрьманова, жаловали єсмьт их особною нашєю милостїю 
(б. м. н., 1499 ВБ II, 166). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Дрьмаиова (1499 ВБ И, 166, 167). 
Пор. *ДРЬМАНЬ. 

Г^ДРЬМАНЬ ч. (1) (особова назва, молд.): мьі Стєфан 
воєвода... знаменито чиним... ожє... Таць, дочка Петра 
Дрьмана и плємєница єи Васка... жаловали єсмн их особ¬ 
ною нашєю милостїю (б. м. н., 1499 ВБ II, 166). 
ФОРМИ: род. одн. Дрьмана (1499 ВБ II, 166). 
ДРЬМЬНЄЩИ див. ДРЬМАНЄЩЇИ. 
ДРЬНКЬЛЬЄЩЇИ мн. (3) (назва селища у Молдав¬ 

ському князівстві): А хотар той сєлищи... (на имБ) Дрьнкь- 
льєщїи да єст от вьсих сторон по старомоу хотарю (Сучава, 
1479 В Б І, 224). 
ФОРМИ: наз. Дрьнкьльєщїи (1479 В Б І, 223, 224). 
*ДРЬСЛИВИЦЯ ж. (1) (назва потоку у Молдавському 

князівстві): мн Алєксандрь воєвода... чини(м) знаменито... 
ожє... дали єсмн имь... два села на дрьсливци (!) (б. м. п., 
1415 Созі. І, 121). 

. ФОРМИ: місц. одн. иа ! дрьсливци (1415 Созі. І, 121). 
ДРЬСЦИ мн., невідм. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві) : црко(в) ис попо(м) на дрьсци (Сучава, 1490 БС 147). 
* ДРЬІВА мн. (2) дрова: а имають пана юрковьского 

люді из острова... дрьіва роубаті але нє паствіті (б. м. н., 
1424 Р 104); а по всему гаю волно ему дрьіва рубати (Луцьк, 
1447 АрхЮЗР 8/IV, 10). 
ФОРМИ: знах. дрьіва (1424Р104; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10). 

*ДРЬІЖАНА ч. (2) (назва потоку в Галицькій землі): 
попєрє(к) потока лужєшєва гори потоко(м) волоуєво(м) 
лвсо(м) кь потокоу дрьіжани (Зудечів, 1413 Р 83). 
ФОРМИ: род. одн. дрнжани (1413 Р 83); дав. одн. дрьі- 

жани (1413 Р 83). 
*ДРЬЖАВА див. *ДЄРЖАВА. 
ДРЬЖАТИ див. ДЄРЖАТИ. 
ДРЬЖАТЇ див. ДЄРЖАТИ. 
*ДРьВО с. (7) (цсл. дрьво) дерево (3): колі хто причи¬ 

ною оумрє(т) алюбо оутонє(т) алюбо с дрєва спадьть о томь 
нє(т) жадноє жалобьі оу праве (XV ст. ВС 24); <...)аєт 
тамо овцї пасїтн илї рїбоу гонити илї роубати оу льсоу 
ДрБвь илї проутїє (Корочин Камінь, 1458 МіН. Бос. 122); 
дрєво овощь и м а ю ч и (и м а ю щ и) (3) плодове 

(фруктове) дерево: хто пороуби(т) дрєво ово(щ) им(а) оу- 
ставлАємь и(ж) за ка(ж)ноє дерево овощь имаючи а боу- 

дє(т) ли изроубано алю (!) скажено ві гро(ш)и заплати(т) 
щкодоу (XV ст. ВС 32); бортноє дрєво (1) див. 
*БОРТНЬІИ; дрєво б о ж ї е (1) див. БОЖЇИ. 
ФОРМИ: род. одн. дрєва (XV ст. ВС 24; 1436 Созі. II, 

698); знах. одн. дрєво (XV ст. ВС 8, 32, 37); род. мн. дрБвь 
(1458 МіН. Бос. 122); знах. мн. дрєва (XV ст. ВС 28 зв.). 
Див. ще ДЄРЄВО. 
*ДРТїВА с., зб. (2) дерева: а хотарь... до роубАжїє 

на дрБвА на вєликьш дроумь (Сучава, 1446 ПГСПМР). 
ФОРМИ: знах. одн. дрівА (1446 ПГСПМР). 
Див. ще *ДЄРЄВЬ€. 
*ДРЮКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): мьі кнА(з) двдь 

дмитриєви(ч)... хома билюрминь васко дрюковн(ч).., чи- 
нимн знамєни(т) како кєдьі... кнА(з) ... дмитрии иньмь 
имємє(м) корибу(т)... королеви польскому... вБрность... 
слюби(л) а мьі... ислюбуємьі за нєго... ижє... вьрє(н) бу¬ 
де^) королеви (Лучиця, 1388 Р 38—39). 
ФОРМИ: наз. одн. дрюкови(ч) (1388 Р 38). 

*ДРЮТЬ ж. (2) (назва річки у Вітебській землі) Друть: 
Ино тими рази... продали єсмо... дворєц наш... на рєцБ 
Дрюти (Друцьк, 1492 А5 ПІ, 23). 
ФОРМИ: місц. одн. на Дрюти (1492 АЗ III, 23). 
ДУБ див. ДУБЬ. 
*ДУБЕНСКИЙ прикм. (3): грань... черезь_пусчу нашу 

и ловисча... Ьродницею берегь леса подь Ьелую гору, 
Стьіромь, за монастьірь Дубинский (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
І/УІ, 2); Ино мьі... за его службу, тьте люди.., на имя: 
Гануса Шафрановича, а Олексу, а Карпа, а вь Дубенской 
волости Оедора Денковича, а Данила... ему дали (Краків, 
1500 АЛМ, вип. 2, 58). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. Дубинский (1322 АрхЮЗР 1А/І, 

2); місц. одн. ж. вь Дубенской (1500 АЛМ, вип. 2, 58). 
Пор. *ДУБНО. 
*ДУБИНА ж. (2) (дубовий гай) дубина, дубняк: а тако 

єсмо ему дали... Ако оуьхана... границА... обчиною горБ 
к волуицБ подлб дубиньї по нижнии конець дубиньї на 
вєрхь волуицБ (б. м. н., 1424 Р 99). 
ФОРМИ: род. одн. дубиньї (1424 Р 99). 
Див. ще *ДУБНИКЬ. 
*ДУБИНСКИЙ див. *ДУБЕНСКИЙ. 
*ДУБИСЧА мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Дубиччя: грань... оть монастьіра... до мосту, на дорозе 
зь Дубисчь до Своза (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
ФОРМИ: род. Дубисчь (1322 АрхЮЗР ЇМ, 2). 

*ДОУБИЩЄ с. (!) (назва села у Волинській землі) Дуби¬ 
ще: А сє я Нєкраш Колчєєвич из братьєю своєю... сьзна- 
ваєм... иж єсмо... продали двоє (в ориг. двє.— Прим, еид.) 
селища на имА Доубища... за шєстьдєсАт копь грошей 
(Кременець, 1497 А5 І, 112). 
ФОРМИ: наз. мн. Доубища (1497 АЗ І, 112). 
*ДУБЛЕНСКИИ ч. (1) (особова назва): а кь тому дали 

єсмо... ч<о)л(о)в(е)ка, на имя Дубленского, и з... двори- 
щемь (Городно, 1497 РИБ 683). 
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ФОРМИ: знах. одн. Дубленского (і497 РИБ 683). 
ДУБЛЯНСКИ ч. (1) (особово назва): а при томь бьіли... 

Дублянски Іона Авраамь ключникь, Иифонть... игумень 
(Київ, 1398 ДГПМ). 
ФОРМИ: наз. одн. Дублянски (1398 ДГПМ). 
*ДУБНИКЬ ч. (1) (дубовий гай) дубина, дубняк: а тако 

есмо єму дали... тото... село... сь лбсьі сь ган сь дубровами 
сь чащи сь дубники сь березники (б. м. н., 1424 Р 99— 
100). 
ФОРМИ: ор. мн. дубники (1424 Р 100). 
Див. ще *ДУБИНА. 
*ДУБНО с. (1) (назва міста у Волинській землі) Дубно: 

Паки же... даємо... село наше Бусчу... зь лесами, подь 
Дубно на две мили и ку Дерманю (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
І/VI, 2—3). 
ФОРМИ: знах. одн. Дубно (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
ДОУБОВАА ж. (1) (назва села на Буковині): тбмь мьі 

видбвшє єго правою и вірною слоужбою до на(с)... дали 
єсми... села на днистри, (на) имб колєщєвци... и доубоваА 
(Сучава, 1447 Сові. II, 273). 
ФОРМИ: наз. одн. доубоваА (1447 Со5/. II, 273). 
*ДОУБОВИ прикм. (1) дубовий: хотарь... о(т)толб на 

доубови пень та на край лбсокь (Сучава, 1427 БіРнА» 
450). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. доубови (1427 П/#«А» 450). 
ДОУБОВЬЦОУЛ ч. (1) (назва села на Буковині)Дубів¬ 

ці: Тбмь и ми... дали и потвердили єсми ємоу оу нашєи 
зємли оу молдавскои села єго... на имб селам: ЧорторїА 
н Доубовьцоул (Сучава, 1464 ВИ І, 85). 
ФОРМИ: наз. одн. Доубовьцоул (1464 В О І, 85). 
*ДУБРАВА див. ДОУБРОВА1. 
ДОУБРОВА1, ДОБРОВА ж. (155) (дубовий ліс) діброва 

(138): то все єсмо потвердили... ись зємєю, псь свножатмм, 
ись га(я)ми, ись дубровами (Судомир, 1361 А07, 6); тоб 
дуброви половина ко млину (Смотрич, 1375 Р 20); а тако 
продаль яко еамь дєржАль... и со лбсьї і з дубровами 
(Львів, 1400 Р 61); мьі... швитрикгаиль литовьскии...чи¬ 
ним знакомито... ижє... дали єсмо... пану андрБю... село 
михлинь... п с лєеьі и з дубровами (Київ, 1433 Р 118); 
Я кн(А)зь Юри В аси лев ич Жаславскии визнавань.. ижєт 
продал єсми пану Сєменоу Олизаровичоу имєнє... з борьі, 
з лєсн, з доубровами, з ловьі. зь іайми (Берестя, 1466 АЗ 
I, 62); И господство мьі вьідввши их волю, мьі по их воли 
оучинили єсми и дали смо... чьтврьтоє село Лоцкани,_що 
протнвь Калїєнєщь под доубровою (Ясси, 1500 ви П, 1 /3); 

доуброва каприна(І) (назва діброви у Молдав¬ 
ському князівстві): хотарь... оу долиноу по(д)ли доубро- 
воу каприноу (б. м. н., 1425 Сові. І, 168); дуброва 
Свинюская (2) (назва діброви у Волинській землі): 
мои люди... в дуброву Свинюскую без упроса не йдуть 
(Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 21); сі и Ь г о \у а 3 і і - 
п а і а (1) (назва діброви у Волинській землі): а г бгиЬоу 
зіогопу ро биЬго^и Зііпиіи (Ужів, 1421 АЗ І, 27); дуб¬ 
рова Хренницкая (3) ( назва діброви у Волинській 
землі): и не мают далей у дуброву мою Хренницкую у ходу 
по дерево и по траву мети, одно по Роскопаницу-могилу 
(Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/1II, 3); в ьі с о к а я доуб¬ 
рова (4) див. *ВЬІСОКЬІИ; вьішняя доуброва 
(1) див. ВЬІШНІИ: гоугнина доуброва (1) див. 
*ГОУГНИНЬ; кроуглая доуброва (1) див. 
*КРОУГЛЬІИ; чєрлєная доуброва (3) див. 
*ЧРЬВЄНЬ!И. 
ФОРМИ: наз. одн. доуброва 3 (1375 Р 28; 1428 РІП; 

1478 АЗ І, 76); доброва І (1445 Р 150); род. одн. доубровьі 
12 (1375 Р 20; 1393 Сові. І, 13; 1413 Р 83; 1421 Р 96; 1432 
Р 330, 331; 1438 ОВАс 27; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 1491 
Вй І, 449); дуброви 9 (1414 Сові. І, 111; 1431 Сові. І, 317; 
1491 БО 1, 449; 1493 БО II, 27; 1495 ВО її, 63; 1497 ВО 
II, 107); дуброві 1 (1414 Сові. І, 111); доброви 1 (1475 ВИ 
І, 206); дав. одн. дубров-Ь (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119); знах. 

одн. дуброву, аиЬпти 18 (1411 Р 79; 1421 АЗ І, 27; 1424 
Сові. І, 162; 1428 РІП; 1446 Сові. II, 270; 1472 АрхЮЗР 
8/1II, 3; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21; 1478 АЗ І, 76; 
1493 Ви її, 27; 1495 Ви II, 63 і т. ін.); добровоу 1 (1491 
ВО І, 456); зам. род. у серед дуброву, по(д)ли доубровоу, 
на край доуброву 4 (1400 ОІР^А» 433; 1425 Соз/. І, 169; 
1446 Сові. II, 270; 1493 ВО II, 27); до серед добровоу 1 
(1475 ВО І, 206); зам. місц. оу Доубровоу 2 (1497 ВО II, 
107); ор. одн. дубровою, доубровою 10 (1403 Р5 338; 1428 
Сові. І, 233; 1448 Сові. II, 316; 1493 ВО II, 15; 1495 ВО 
II, 63; 1498 АрхЮЗР 8/IV, 141; 1500 ВО II, 173); добро- 
вою 1 (1437 Сові. І, 541); зам. знах. прє(з) доубровою 1 
(1493 ВО II, 15); місц. одн. на (у, в) доубровЬ 6 (1421 Р 
95; 1429 Сові. І, 269; 1430 Р 116; XV ст. ВС 37; 1463 ВО 
І, 74); доуброве 2 (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 1475—1480 
АрхЮЗР 8/IV, 21); доброви 3 (1456 511; 1475 
ВО ї, 206; 1495 ВО II, 63); наз. мн. доубровьі (1413 Р 83; 
1421 Р 96); знах. мн. доубровьі (1368 Р 15; 1377 Р 24: 
1413 Р 83; 1478 АЗ III, 17); ор. мн. дубровами, доуброва¬ 
ми, бпЬптаті 70 (1361 АОІ 6; 1377 Р 24; 1394 Р 54; 
1424 Р 100; 1434 Р 128; 1443—1446 Р 147; 1451 АЗ І, 44; 
1466 АЗ І, 62; 1487 АЗ І, 86; 1499 ГОКІР і т. ін.); дубра- 
вами 1 (1408 АкЮЗР І, 6). 

*ДУБРОВА 2 ж. (2) (назва міста у Польщі, пор. И^Ь- 
го^а): а прито(м) свбдци бьіли... па(н) моужи(к) из дубровьі 
(домарать с ко}бьілАнь (Медика, 1415 Р 87); Мьг воицєхь... 
ярцибискупь гнбздєнский... янь мужикь з дубровьі лвов- 
скии воєводь] марцинь с лавска познанскии Добєславь 
сь Сен на любєлскик... слюбуємьі и запису ємьі сА стецку 
воєводь зємлб молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: род. одн. дуброви (1415 Р 87; 1433 Р 122). 
*ДУБРОВА * ж- (2) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): твмь мьі видбвшє е(го прав>ую и вБрную служ¬ 
бу до нась... дали єсмьі ємоу... два села... на имА одному 
селу скорцєвци о(т) чєрного потока, а другоє панковци 
што вьїшє калогєри о(т) дубровв (Сучава, 1407 Сові. І, 
56); мьі Стєфан воєвода... чиним знаменито (в ориг. знамє- 
нимто.— Прим. вид.)... ожє прїидошА... Татоул от Брь- 
зоть... и продал... єдно мБсто от поустини на БрьзотБ... 
слоузБ нашємоу Боди от Доубровоу (Дольний Торг, 1466 
ВО І, 113), 
ФОРМИ; роб. одн. дубровь (1407 Сові. 1, 56); знах. зам. 

род. от Доубровоу (1466 ВО І, 113). 
*ДУБРОВЕНЬСКИИ прикм. ^(1) <>ДУбР0Вень- 

скии путь (І) (назва дороги в смоленській землі): а коли 
стадо глушьіцкое гонять у волость вь Дубровеньскомь пу- 
ти, и они вь тьіхь селехь ночь ночоють (!) (Вільна, 1499 
РИБ 776). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. вь Дубровеньскомь (1499 РИБ 

776). 
*ДОУБРОВИЦА 1 ж. (2) (невеликий дубовий ліс) дібров¬ 

ка: а хотарь... прости на доубь на дубровици (б. м. н., 
1415 Со5/. І, 121); А хотар той боукати зємли... чєрєс доуб- 
ровицоу на долинкоу (Сучава, 1489 ВО І, 373—374). 
ФОРМИ: знах. одн. доубровицоу (1489 ВО І, 374); місц. 

одн. на дубровици (1415 Сові. І, 121). 
* ДОУБРОВИЦА 2 ж. (1) (назва замку у Волинській 

землі) Дубровиця: Ино мьі на єго жаданьє то вчинили, 
прьїказоуємь вамь... штобьі єстє тьіхь єго пословь... доб- 
ровольнє пропускали по нашому господарьству тою до¬ 
рогою... на Доубровицоу, на Пинєскь, на границу москов- 
скую (Вільна, 1498 Вй II, 412). 
ФОРМИ: знах. одн. Доубровицоу (1498 ВО II, 412). 
ДОУБРОВИЦА 3 ж. (1) (назва села у Волинській землі): 

И мьі... дали єсмо ємоу село липоую... а дроугоє село... 
доубровица (Луцьк, 1451 Р 158—159). 
ФОРМИ: наз. одн. доубровица (1451 Р 159). 
ДОУБРОВИЦКИЙ ч. (1) (особова назва): А при том 

бьіли... кн(А)зь Юрєй Иванович Доубровицкий а пан Бо- 
гуш Боговитинович (Ставків, 1491 А5 І, 97). 
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ФОРМИ: наз. одн. Доубровицкий (1491 Л8 І, 97). 
*ДОУБРОВИЦЯ ж. (1) (назва річки у Молдавському 

князівстві): темь мьі... дали єсми ему... село на Дуброви- 
ци, где бьіль Радуль и Орьнігь (Сучава, 1435 МЗФ). 
ФОРМИ: місц. одн. на Дубровици (1435 МЗФ). 
ДОУБРОВКА ж. (3) (назва озера у Молдавському кня¬ 

зівстві): пакь оу то(м) оучинили єсмьі вь за дшїє... прє(д)- 
ко(в)... наши(х)... и дали и приложнли єсмьі... монасти- 
роу о(т) нємца болото крива А... о(т) гдє ввіходить грьла 
из днистра и тєчє(т) долоу, до язєроу доубровка, и о(т) 
доубро(в)ка, до гдє оупадаєть у яьєр (зіс.— Прим, вид.) 
оу захорна (Ясси, 1500 Сові. 8. 230). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. до (от) дубровка 2 (1500 

Сові. 3. 230); зам. ор. по(д) доубровка 1 (1500 Сові. 8. 230). 
ДУБЬ, ДУБ ч. (78) дуб: а хотар тому селу... до доуба 

на краї доубровьі а ись доуба просте чєрєсь поле на могилу 
(Сучава, 1393 Сові. І, 13): а ту исьіпали могилу межи ду- 
бо(м)ь а межи буко(м)ь (Галич, 1404 Р 68); И оттол поехали 
есмо дорожкою... и приехалн есмо к дубу, и пан Яньчин- 
ский рек: тот дуб стоит на моей земли а словет Дягилев 
дуб (Володимир, 1498 ЛрхЮЗР 8/ІУ, 119); а хотар... на 
врБхь (!) дела на доубь (б. м. н., 1500 8 0 7). 
ФОРМИ: наз. одн. дубь, дуб 4 (1498 ЛрхЮЗР 8/ІУ, 

119, 120); зам. род. о(т) дубь 2 (1446 ПГСПМР; 1488 
ДГСПМ); род. одн. дуба (1393 Сові. І, 13; 1400 Сові. І, 37; 
1423 447; 1446 Со5^. II, 270; 1458 Мік. Оос. 121; 
1466 БО І, 114; 1491 БО І, 456; 1494 БО II, 35; 1497 БО 
II, 100;Д498 ЛрхЮЗР 8/ІУ, 119 і т. ін.); дав. одн. дубу 
(1498 ЛрхЮЗР 8/ІУ, 119); знах. одн. доубь, дуб, доубь 
36 (1404 Р 68; 1415 Со5^. І, 121; 1446 ПГСПМР; 1466 БО 
І, 114; 1479 БИ І, 221; 1488 ДГСПМ; 1495 БО II, 63; 1497 
БИ II, 100; 1498 ЛрхЮЗР 8/ІУ, 119; 1500 50 7 і т. ін.); 
дуба 1 (1400 Сові. І, 37); ор. одн. дубо(м)ь (1404 Р 68); 
імсц. одн. в дубе 1 (1498 ЛрхЮЗР 8/ІУ, 120); иа доубоу 
1 (1491 БО І, 456); наз. мн. зам. род. о(т) чєтирє дубм (1437 
Сові. І, 515); род. мн. дубовь 1 (1419 Р 91); дубь, ду(б) 
З (1432 ДГВІН; 1437 Сові. І, 515; 1458 Мік. Оос. 121); 
знах. мн. доуби (1489 БО І, 374; 1495 БО її, 63); місц. 
мн. на доубо(х) (1446 ПГСПМР); знах. де. дуба (1415 
Сові. І, 121). 

*ДУБЬ див. ДУБЬ. 
*ДУБЬЄ с., зб. (4) дубняк, дубиння: а даль єсмь и землю 

рольную... по куцєву ниву а по брєховича дубьє (Кази¬ 
мир, п. 1349 Р 3); о(т) бортного доубь А попєрє(к) доубровьі 
к могьілка(м) (Зудечів, 1413 Р 83). 
ФОРМИ: род. одн. дубья, доубьА (п. 1349 Р 3; 1413 Р 

83); дав. одн. доубью (1413 Р 83); знах. одн. доубьє (п. 1349 
Р 3). 

*ДУДЕНКО ч. (1) (особова назва): А потомь Борись 
мовиль передь нами на князя Костентина, ижбьі онь боярь 
нашихь Смоленскихь Бубна, а Дуденка Суморока земли 
моцно за себе забраль (Вільна, 1495 ЛЛМ 83). 
ФОРМИ: род. одн. Дуденка (1495 ЛЛМ 83). 
Див. ще ДУДЕНКОВЬ. 
ДУДЕНКОВЬ ч. (1) (особова назва): И князь Костян- 

тинь передь нами рекь: правда єсть, служать вь мене боя- 
ре Смоленскіе Бубень, а Дуденковь Суморокь доброволно 
(Вільна, 1495 ЛЛМ 83). 
ФОРМИ: наз. одн. Дуденковь (1495 ЛЛМ 83). 
Див. ще *ДУДЕНКО. 
*ДОУЖЬ прикм. (1) (здатний на що) дужий: Такє(ж) 

тьіми часьі г(с)дра нашого люди пришли с тоурє(ц)коє 
зємьли... и повєдили... што(ж) вєздє по всимь городо(м) 
и по мєстомь кличу(т) и(ж) бьі... люди вси которьіє доужи 
на кони всєсти кони бьі добрьіє и зброй дє(р)жа(ли) (б. м. н., 
1496 ПДБКА 61). 
ФОРМИ: наз. мн. доужи (1496 ПДБКА 61). 
! ДУЮ (ДОУНАЮ) див. *ДОУНАИ. 
*ДУКАТЬ ч. (2) (стч. бикаі, іт. бисаіо) (назва золотої 

монети) дукат: мьі Алєксандрь воєвода... знаємо чини(м)... 

и(ж) єсмьі дали... бьівшои жоне нашои... на каж(д)ьги 
го(д) шє(с)тсо(т) золотн(х) дукато(в) а либо чє(р)лєни(х) 
золотн(х) оугорскьі(х) (б. м. н., 1421 Сові. І, 141—142). 
ФОРМИ: род. мн. дукатовь, дукато(в) (1421 Со5/. І, 

142). 
! ДУЛУ див. ДОЛОУ. 
*ДОУЛЧЄВИЧЬ ч. (3) (особова назва, молд. дулче «солод¬ 

кий»,): мн боАровє г(с)п(д)рА нашєго мл(с)тнвого... на имА... 
па(н) мирчА доулчєви(ч), и па(н) косте орьішєви(ч)... Авно 
чини(м)... ижє хочємь вшитки слоужбьі... королеви пол- 
скому... верне... держати (Хотин, 1448 Сові. II, 737); и на 
то ли(ст) на(ш) дали єсмн пан(оу) михаилоу ло(г)еетоу... 
а панове наши по имєню... па(н) тоадєрь доу(л)чєви(ч) 
пань михоу(л) старости(ч) (Васлуй, 1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: наз. одн. доу(л)чєви(ч), доулчєви(ч) (1448 Сові. 

II, 737; 1456 ЗСФ); род. одн. (доулчє)ви(ч) (1448 Сові. 
II. 317). 
Див. ще *ДУЛЧИЧЬ. 
*ДУЛЧЄСКУЛЬ ч. (13) (особова назва, молд. дулче «со¬ 

лодкий»): а на то є(ет) вера... пана доумь дулчєскула (Су¬ 
чава, 1438 Сові. II, 7—8); а на то є(ст) вера... пана Мирчи 
Дулчєскула (Дольний Торг, 1449 Сові. II, 379—380). 
ФОРМИ: род. одн. дулчєскула 10 (1438 Сові. II, 8, 15; 

1443 ВАМ 41; 1445 ОІЯ«А» 483; Сові. II, 219, 231; 1446 
Сові. II, 238; 1448 Соя*. II, 314, 355; 1449 Соя/. II, 380); 
дулчєска 2 (1439 Сові. II, 52; 1441 ОВАс 35); ! дулчєсчула 
1 (1445 Сові. II, 212). 

! ДУЛЧЄСЧУЛА (ДУЛЧЕСКУЛА) див. *ДУЛЧ€С- 
КУЛЬ. 

*ДУЛЧИЧЬ ч. (2) (особова назва, молд. дулче «солодкий»): 
а на то є(ст) вера... пана думьі дулчича (Сучава, 1443 Сові. 
II, 138); а на то є(ст) вера... пана доумьі доулчича и брата 
єго пана мирчи (Сучава, 1445 Сові, II, 226). 
ФОРМИ: род. одн. дулчича (1443 Сові. II, 138; 1445 Сові. 

II, 226). 
Див. ще *ДОУЛЧЄВИЧЬ. 
*ДОУЛ1іБЬ1 мн. (1) (назва села у Львівській землі) Ду- 

ліби: а при то(м) бьіли свЕдцї па(н) дмитрь ходоровьскьш... 
па(н) братко из доулебь а иньі(х) досьіть добрн(х) при томь 
бнло (Зудечів, 1430'Р 116). 
ФОРМИ: род. доулебь (1430 Р 116). 
ДОУМА, ДОУМТї ч. (481) (особова назва, молд., слов. 

дума): а на то вера... доумн дворника (б. м. н., 1400ОІЯ«А$ 
433); мн стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... оже 

прїидоша пре(д) нами... сновє моушини, и плємєни(к) и(х), 

доума, снь калнии(н)... и продали... о(т) половини поло¬ 
вина село... на йме о(т) рьшкани, вишнаа ча(ст) (Сучава, 
1500 Сові. 8. 233—234). 
ФОРМИ: наз. одн. Дума, доума, Оштш 60 (1433 Сові. її, 

650; 1443 Сові. II, 119; 1448 Соя*. II, 737; 1452 Сові. її. 
422; 1464 ОІН«А» 517; 1473 БИ І, 187; 1479 БО І, 224; 
1488 Ви І, 325; 1495 ВАМ 70; 1500 Сові. 8. 234 і т. ін.); 
Думе 5 (1453 Сові. II, 458, 459; 1455 Со5^. II, 562; 1474 
РГС; 1486 БО І, 289); зам. род. вера пана Доума, Дума 
89 (1400 Сові. І, 37; 1435 МЗФ; 1445 Соя/. II, 231; 1454 
Со5*. II, 509; 1468 БО І, 128; 1479 БО І, 221; 1489 БО І, 
367; 1492 ВИ І, 511; 1495 БО II, 47; 1500 Сові. 8. 231 
і т. ін.); зам. дав, продали нашим верньїм болерє(м) пан 
Дума и брат єго пан Пьтроу Броудоурь 4 (1486 БО І, 289, 
290; 1488 ВИ І, 325; 1500 8 0 7); зам. ор. ис паномь доуме 
1 (1458 Сові. II, 814); род. одн. думьі, доумьі 157 (1400 
ОІЯ«А» 433; 1434 Со5^. І, 386; 1443 Сові. II, 126; 1452 Сові. 
II, 426; 1465 БО І, 88; 1471 Вй І, 164; 1479 БО І, 228; 
1490 БО І, 384; 1497 БО II, 100; 1500 БО II, 173 і т. ін.); 
думи, доуми 136 (1428 Сові. І, 218; 1441 ОВАс 35; 1458 
Мік. Оос. 122; 1466 БО І, 106; 1475 ВИ І, 203; 1487 БО 
І, 294; 1493 Сові. 8. 176; 1495 БО II, 77; 1497 ВИ II, 115; 
1500 БО II, 175 і т. ін.); Доуме 18 (1432 ДГВІН; 1441 
ОВАс 37; 1446 0)5*. II. 248; 1453 Сові. II, 446; 1455 Сові, 
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II, 550; 1470 ВВ І, 148; 1472 Созі. В. 26; 1480 ВВ І, 243; 
1482 ВВ І, 260; 1500 Созі. 8. 234 і т. ін.); дав. одн. думЬ, 
думА 5 (1443 Созі. II, 131; 1445 Созі. И, 218; 1453 Созі. 
II, 472; 1480 ВВ І, 246; 1488 ВВ 1, 325); думи 1 (1500 5Н 
7); Думу 1 (1491 ВВ І, 467); знах. одн. Доуму (1468 ВБ 
II, 305). 
Див. ще ДОУМЬ. 
ДОУМБРАВИЦА, ДОУМБРЬВИЦА ж. (4) (назва села 

у Молдавському князівстві): мн пєтрь воєво(д)... чинимь 
знаменито... ожє... дали єсми сє(с) ли(ст) нашь сєламь 
монастирскимь о(т) нємцв, на имь... доумбрьвица и тєлє- 
ббчинци... тотн сє(л) оуси вьшієписанньі(х)... що бьі сА 
никто о(т) наши(х) пановь не оумвша(л) ни оу чи(м) (Су- 
чава, 1447 Созі. II, 288); а слоузь нашємоу, фрьчи... да 
є(ст) роусчорш и доумбрьвица (Сучава, 1491 Созі. В. 37). 
ФОРМИ: наз. одн. доумбравица, доумбрьвица (1447 

Созі. II, 288; 1470 ВЇД«Л» 522; 1491 Созі. В. 37). 
ДОУМБРАВЬ ч. (7) (особова назва): ми Стєфан воєвода... 

знаменито чиним... ож(є) тоти истинньш наши слоуги Йван 
Доумбравь и брат єго Тоадєрь Оурдюгашоу слоужили 
нам нра(во и вьр>но (Сучава, 1483 ВВ І, 272); И о уставше 
слоуга наш Тоадєрь Доумбравь и жєна єго Моуша и за¬ 
платили оуси тоти вишєписаннїи пинБзи (Васлуй, 1497 
ВВ II, 116). 
ФОРМИ: наз. одн. Доумбравь 2 (1483 ВВ І, 272; 1497 

ВВ II, 116); зам. род. Доумбравь 1 (1483 ВВ І, 272); зам. 
дав. Доумбравь 4 (1483 ВВ І, 272; 1497 ВВ II, 116, 117). 

*ДОУМБРАВ1ї Н€ мн. (1) (назва села у Молдавському 
князівстві): Пакь господство мьі даль сьм имь чьтири села 
измвноу за тоти села: єдно Доумбравьнє... дроугоє Радо- 
тєщи (Гирлов, 1499 ВВ II, 162). 
ФОРМИ: знах. Доумбравь не (1499 В В II, 162). 
ДОУМБРЬВИЦА див. ДОУМБРАВИЦА. 
*ДОУМЄЩИ див. ДУМЄЩИИ. 
ДУМЄЩИИ мн. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тьмь мьі видввшє єго правою и вврною слоужбою... 
дали єсми ємоу... села на имА корнєщїи... и думєщии (Су¬ 
чава, 1420 Созі. І, 135); мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ожє... Красти на... и... НастасїА... дали господ- 
ствоу мьі три села...: єдно на имь Роуси... другоє... Ка- 
лоугьрНнє... третєє сєлоДоумєщи (Гирлов, 1499 ВВ II, 
161 —162). 
ФОРМИ: наз. думєщии (1420 Созі. І, 135); знах. Доумє- 

щи (1499 ВВ II, 162, 163). 
*ДОУМИНЬ див. -ДОУМЬІНЬ. 
ДОУМИТРА ж. (4) (назва потоку у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі Стєфа(н) воєвода... знаменито чини(м)... ожє 
пріидоша, прв(д) нами... мьрина и сестра єи, стана... нє- 
поти шолди (о(т)> доумитра... и роздєлили свои... одни¬ 
ни (Сучава, 1493 Созі. В. 44—45). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. о(т) доумитра (1493 Созі. В. 

45); місц. одн. иа доумитрь (1493 Созі. В. 45). 
ДОУМИТРЄСКОУЛ_ ч. (1) (особова назва): а Тома Доу- 

митрєскоул и Косте Тоурбоурє стратили сь своими при- 
вил(ї>ами (Бирлад, 1460 ВВ І, 41). 
ФОРМИ: наз. одн. Доумитрєскоул (1460 ВВ І, 41). 
*ДОУМИТРЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): т£мь мьі видьвшє и(х) правоую и вьрноую 
слоужбоу до на(с)... дали єсмьі имь... сєлищє добрїиново... 
и доумитрєщи (Сучава, 1429 Созі. І, 269). 
ФОРМИ: знах. доумитрєщи (1429 Созі. І, 269). 
ДУМИТРОВСКИИ ч. (1) (особова назва): Мьт алєксандрь 

воєвода... ис нашими зємлАньї, паньї молдавскьіми, на имА... 
пань иліяшь думитровскии, пань Шєрба... слюбили єсмьі... 
королеви польскому (Львів, 1407 Созі. II, 628—629). 
ФОРМИ: наз. одн. думитровскии (1407 Созі. II, 

629). 
*ДОУМИТРОВЬ прикм. (І)Окріаііця доумит- 

рова див. КРІїНИЦА. 
ФОРМИ: род. одн. ж. доуми(т)рови (1490 ДГСХМ). 

ДОУМИТРОУ ч... невідм. (4) (особова назва, молд., пор. 
цсл. Димитрии, гр. Аг|р,7)трю£); а по ихь сьмрти и доу- 
митроу воєвода и брать єго... дадошє прБ(д) нами... село 
тарась (Сігет, 1404 ГМ)\ мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ожє пріидоша прАд нами... оуико их Доумитроу, 
и плємєниди их Васко... и продали свою правоую отни- 
ноу (Сучава, 1492 ВВ II, 509). 
Див. ще ДИМИТРИИ, *ДИМИТРЬ, ДМИТРИИ, ДМИ¬ 

ТРО, ДОУМИТРЬ. 
ДОУМИТРЬ ч. (2) (особова назва, молдпор. цсл. Ди- 

митрь, гр. Агр^тріоС): мьі боАрє... алєксандра воєводьі... 
станисла(в) милишєвь... доумитпь бадєви(ч)... знаємо чи- 
ни(м)... и(ж) єсми дали... сєрє(т) мисто... сестри господа- 
рА нашєго королА по(л)ского (б. м. н., 1421 Созі. І, 141 — 
142); єцтє єсмь! ємоу дали шєсть чєль(д) циганскн(х), на 
имь брьлада и доумитра... сь жєнами и дА(т)ми и(х) (Сучава, 
1446 Созі. II, 238). 
ФОРМИ: наз. одн. доумитрь (1421 Созі. І, 142); знах. одн. 

доумитра (1446 Созі. II, 238). 
Див. ще ДИМИТРИИ, *ДИМИТРЬ, ДМИТРИИ, ДМИТ¬ 

РО, ДОУМИТРОУ. 
ДОУМИТРА ни мн. (1) (назва селища у Молдавському 

князівстві): и ми єсми дали ємоу два сєлищи... на имв 
бьрсомЬнє и доумитрБни (Сучава, 1439 Созі. II, 35). 
ФОРМИ: наз. доумитрЬни (1439 Созі. II, 35). 
ДОУМИЧКА ч. (2) (особова назва, молдслов. дума/’ мьі 

Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... пан Бра- 
тоул... продал... єдно село на имь Оунгоул, гдє бил жоудє 
Доумичка (Сучава, 1462 ВО І, 51—52). 
ФОРМИ: наз. одн. Доумичка (1462 ВВ І, 52). 
ДОУМЇА ч. (3) (особова назва, молд., слов. дума): И оу- 

ставшє наши слоуги ньгоул ДоумїА и бр<ат) єго Бьлош 
та заплатили оуси тотьі... пиньзи (Васлуй, 1495 ВВ II, 55). 
ФОРМИ: наз. одн. ДоумїА (1495 ВВ II, 55); зам. дав. 

продали нвгоулу ДоумїА (1495 ВВ II, 55). 
*ДОУМОУНКОУШЄВИЧ ч. (4) (особова назва): а на то 

ест... в. п. Стєцька Дамьнкоушєвьіча (Бистриця, 1457 ВВ 
I, 4); а на то є(ст) велика марториА нашєго г(сд)ва... и оу- 
си(х) боАр нашн(х)... па(н) етєцко дьмь(н)коушєви(ч) (Су¬ 
чава, 1460 Созі. 3. 34). 
ФОРМИ: наз. одн. дьмь(н)коушєви(ч) 1 (1460 Созі. 3. 

34); зам. род. в. п. Доумоункоушєвич Стєцка і (1458 ВВ 
II, 262); род. одн. Дамьнкоушєвьіча 1 (1457 ВВ І, 4); 
Дьмькоушє(в)ича 1 (1458 ВИ І, 20). 
ДОУМЇІЇА ч. (27) (особова назва, молд., слов. дума): мн 

алєксандрь воєвода... чини(м) знаменито... ожє... дали 
и потврьдили єсми... нашєм(у) монастири о(т) побрати... 
три татари, на имь байко... и доумша... и щєфа(н) (Сучава, 
1453 Созі. II, 444—445); А на то єсть... в. п. Доумши по- 
етєлника (Гирлов, 1499 ВВ II, 163). 
ФОРМИ: наз. одн. доумша 3 (1453 Созі. II, 445; 1499 Ви 

II, 425, 444); зам. род. в. п. Доумша поетєлника 13 (1497 ВВ 
II, 96, 109, 111, 117, 119; Созі. 8. 209, 224; 1499 ВВ II, 
130, 136); род. одн. Доумши (1458 МіН. Вос. 123; 1497 
ВВ II, 103, 113, 115; Созі. 3. 212; 1498 ВВ II, 126; 1499 
ВО II, 140, 148, 155, 163). 
ДОУМЬ ч. (2) (особова назва, молд., слов. дума): а на 

то є(ст)... вьра пана доумь дулчєскула... вьра пана доумь 
чорного дворника (Сучава, 1438 Созі. II, 7—8). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. доумь (1438 Созі. II, 8). 
Див. ще ДО УМА. 
* ДОУМЬІНЬ прикм. (3): а на то є(ст)... вєра пана доу- 

мьі(н) (зіс.— Прим, вид.) (лимбьдоулч)євича (Сучава, 1436 
Созі. І, 455); мьі стєфа(н) воево(д)а... знаменито чини(м)... 
ожє прїидоша прв(д) нами... оуноуковє доумини... и про¬ 
дали свою... о(т)ниноу (Сучава, 1500 Созі. 8. 233—234); 
сєлищє доумино (1) див. СЄЛИЩЄ 1. 
ФОРМИ: знах. одн. с. доумино (1448 Со5^. II, 324); наз. 

одн. ж. доумн(н) (1436 Созі. І, 455); наз. мн. ч. доумини 
(1500 Созі. 8. 234). 



Д0УМ1» — 332 — ДОУХь 

Пор. ДО УМА. 
ДОУМґЬ див. ДОУМА. 
*ДУНАВЬ ч. (2) (назва ріки, болг. Дунав, серб. Дунав^ 

Дунай: на то варе коли имє(т) послати монастирь тьи 
два вози по рибу на дунавь или на єзера... а тотїе вози 
да не имаю(т) дати мьіта нигде, оу нашеи зємли, на бро- 
до(х) и на прБвозо(х) (Сучава, 1454 Сові. II, 513); а мьіто 
иигдє да не имаю(т) платити... или имоуть що продавати 
...или оу келію или на дунавБ (Сучава, 1470ОІП«А» 523). 
ФОРМИ: знах. одн. дунавь (1454 Сові. II, 513); місц. 

одн. на дунав-Ь (1470 £)//?« А» 523). 
Див. ще *ДОУНАИ. 
*ДОУНАИ ч. (3) (назва ріки) Дунай: прото(ж) ми ви- 

дбвшє и(х) привїлия... и дали есми на(ш) ли(ст) нашємоу 
монастироу... на то щобьі ходили три возове и(х) на рибоу, 
или на дую (!) или на нистри (Котнари, 1454 Сові. II, 508); 
А пак наияснБишїи ян олбрахть... ис прврєчєною брат'ію... 
тогди имали би перевозити сб також на зємли тоурєцкого 
чьсарБ чєрес Доунаи (Гирлов, 1499 ВО II, 423). 
ФОРМИ: єнах. одн. Доунаи (1499 БО II, 423); місц. одн. 

на Доунає 1 (1466 БО І, 96); ! на дую 1 (1454 Сові. II, 508). 
Див. ще *ДУНАВЬ. 
ДУНИНО с. (1) (назва маєтку у Перемишльській землі): 

а и єщє даль єсмь ему ловища оуюноваА ото изьбищьного 
перевоза... поколА дунино держить до бєрєгь днБстра (Ка¬ 
зимир, п. 1349 Р 4). 
ФОРМИ: наз. одн. дунино (п. 1349 Р 4). 
*ДУПЄЛНЬІИ прикм. (3) () д у п є л н а я могьіла 

(2), могила доуп льная (1) (назва місцевості 
у Молдавському князівстві): а в у тою село што на дупел - 
нои могьільї брать его миклоушь не имаеть ниодно дбло 
(Сучава, 1411 £)//?«А» 439); а хотарь тбмь селомь... 
на могилоу доулльноую (Сучава, 1427 ОІП«А» 450). 
ФОРМИ: знах. одн. ж доупльноую (1427 йІЯ«А» 450); 

місц. одн. ж. на дупелнои (1411 Л//?«А» 439). 
*ДОУШП>НЬ1И див. *ДУПЄЛНЬІИ. 
*ДОУПНАТЬ1И прикм. (1) О могила Доуп- 

н а т а див. МОГИЛА1. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Доу(п)ната (Сучава, 1488 Сові. 3. 

127). 

! ДОУРИОУЮ (ДОУРИОУЮ) див. ^ДОУРНЬІИ1. 
ДУРНЄЩИ, ДУРНЄЩІИ мн. (6) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): тбмь мьі ви(дввшє и(х)> правою и ВБр- 
ноую слоужбою (!) до на(с),,. дали есми (имь оу нашеи 
зємли) оу молдавскои село <на имА) доурни(щїи)... а хо¬ 
тарь томоу селоу доурнєщомь да боуде(т) по старомоу хо- 
тароу (Сучава, 1433 Сові. І, 36!); тА(м) мн... дали и по- 
тврьдили есми ем(у)... єдино село, на имб мьньилєщїи, оу 
нємєцскои волости, оузли ду(р)нєщїи (Сучава, 1487 Сові. О. 
6-7). 

ФОРМИ: наз. дуриєщїи, доурни(щїи) (1433 Сові. І, 
361; 1475 Сові. О. 3); дуриещи 1 (1475 Сові. О. 3); род. 
ду(р)нєщїи (1487 Сові. О. 7); дав. дурнєщє(м) 1 (1475 
Сові. В. 4); доурнєщомь 1 (1433 Сові. І, 361). 

*ДОУРНИЩЇИ див. ДУРНЄЩИ. 
*ДОУРНЬ1И 1 прикм. (2) О д о у р н а я могила (2) 

(назва місцевості у Молдавському князівстві): хотарь... 
о(т) хородка на доуриоую (зіс.— Прим, вид.) могилоу о(т) 
доуриоую могилоу чєрє(с) доубровоу (Сучава, 1446 Сові. 
II, 270), 
ФОРМИ: знах. одн. ж. доуриоую 1 (1446 Сові. II, 270); 

! доуриоую 1 (1446 Сові. II, 270). 

*ДОУРНЬІИ2 ч. (1) (особова назва): лгцрко(в) оу доур- 
иого юги (Сучава, 1490 ОС 147). 
ФОРМИ: род. одн. доурного (1490 ОС 147). 
Див. ще ДОУРН'Б. 
ДО УРН її ч. (3) (особова назва, молд.): а хотарь тбмь 

селомь... горою до дурни чАтарА (Сучава, 1431 Сові. 
І, 317): мьі богдана воєв'ода... знаменито чини(м)... 

ожє то(т) исти(н)нїи слоуга нашь, пьтроу доурнБ, 
слоужи(л) на(м)... вБрно (Сучава, 1451 Сові. II, 402—403). 
ФОРМИ: наз. одн. доурні (1433 Сові. І, 361; 1451 Сові. 

II, 403); род. одн. дурии (1431 Сові. І, 317). 
Див. ще *ДОУРНЬІИ 2. 
*ДОУХОВЄНСТВО С., зб. (2) духовенство: ми стефань 

воєвода... вьізнавамьі... аже мьі и слюбоуемь и слюбили 
есми паноу... нашємоу... КазимировБ... и оусим ярцибис- 
коупом и бискоупом и оусємоу доуховєнствоу... абьіхомь 
мьі их милости верни и подьдани бьіли на веки (Сучава, 
1468 БИ II, ЗОЇ). 
ФОРМИ: дав. одн. доуховєнствоу (1468 БИ II, ЗОЇ); 

ор. одн. доуховєнствомь (1468 БИ ГІ, ЗОЇ). 
ДУХОВНИКЬ, ДУХОВНИК ч. (3) духівник, сповід¬ 

ник: а духовньїхь бьіли: плебань Володимерский князь 
Станиславь, а духовникь владики Володимерского пупь 
Прокопинский (Володимир, 1471 АрхЮЗР 8/III, 628); 
А при том бьіл духовник его милости Фєоктєлеть (Степань, 
1489 АЗ І, 89). 
ФОРМИ: наз. одн. духовникь. духовник (1471 АрхЮЗР 

8/1II, 628; XV ст. АрхЮЗР 8/IV. 29; 1489 АЗ І, 89). 
*ДУХОВНИЦА ж. (5) заповіт, духівниця: Я, Война, 

пана Немиринь сьінь, на имя Яков, пишу сию духовницу 
своимь цельїм умом, лежа у рани на постели (б. м. н., 
XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27); Ино дє(и) свє(т)чьі(л) о то(м)... 
сьімо(н) татарино(в)... што(ж) дє(и) коли де(д) и(х) семє(н) 
площєвичь смотрєвши межи дєтє(и) свои(х) о(т)цо(в) и(х) 
и казаль з доуховницьі своєє дв(л)ницоу о(т)ца его иванову 
вигладити во(н) (Вільна, 1495 ВК). 
ФОРМИ: род. одн. доуховницьі 1 (1495 ВК)\ духовници 

1 (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 29); дав. одн. духовници (XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 29); знах. одн. духовницу (XV ст. АрхЮЗР 
8/П/, 27, 29). 

*ДУХОВНЬІИ прикм. (10) (який належить до духовен¬ 

ства) духовний (4): о шєльтисєхь свє(т)скьі(х) и дхвнихь 
(XV ст. ВС 11 зв.); А сет мьі еєоктисть, митрополит мол- 
давскїи, и сь оусими доуховними и пак и свбцкими пани 
молдавскими... вьізнавами и явно чиним... ожє ми слю¬ 
боуемь... господареви нашємоу... Казимирови... абихом ми 
не имали николи на вбки отстоупити и отхилити сА от... 
свАтои Короуньї полскои (Сучава, 1462 ВО II, 288—289); 

(у знач, іменника) священнослужитель, духовяий (5): 
и таки (ж) котораА (бьі сА> шкода стала о(т) нашеА зємлА 
оу коруни и паномь и мбсчаномь и купцємь и кмєтємь 
и духовньїмь и боу(д)коли кому, а коли кого обвинА(т)... 
того имаємь поставити, ку праву (Серет, 1445 Сові. II, 

729); Иже дховньїи и све(т)скьш именїя держать а намь 
сА тьімь вьімовлАють а нашеи слоужбьі на воинє не чїнА(т) 
про (то) хочємь и лрїказоуємь штобьі такий... с намї на 
воиноу хо(ди)ли (XV ст. ВС 12); а духовньїхь бьіли: пле¬ 
бань Володимерскии князь Станиславь, а духовникь вла¬ 
дики Володимерского пупь Прокопинский (Володимир, 
1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 628); 
отець доуховньїй (1) див. ОТЄЦЬ 4. 
ФОРМИ: дав. одн. ч. доуховному (1468 ВО II, ЗОЇ); 

ор. одн. ч. доуховиьімь (1468 ВО II, ЗОЇ); наз. мн. ч. дхов¬ 

ньїи (XV ст. ВС 12); род. мн. духовньїхь, дхвньїхь (1471 
АрхЮЗР 8/ІІІ, 628; XV ст. ВС 14 зв.); дав. мн. духовньїмь, 

дховньїмь (1445 Сові. II, 729; XV ст. ВС 11 зв.); ор. мн. 

доуховними (1462 ВО II, 289); місц. мн. о дхвнихь, 

дхвии(х) (XV ст. ВС 5 зв., 11 зв.). 
*ДОУХОДЬ див. * ДОХОДЬ. 
*ДОУХЬ ч. (47) О до у х ь свАтьіи (1), святий 

д у х ь (41) і. (у християнській релігії — третя особа бо¬ 
жественної трійці) святий дух (40): во имя отца и сьіна и 
свАтаго духа амин (Судомир, 1361 А02. 6); а кто се слово 
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наше пороуши(т)... и боуди ємоу клАтва о(т) ба оца и сна 

и ста(г) дха (Київ, 1446 Р 154); Вь имА отца и сьіна и 
доуха свАтого (Сучава, 1468 ВО 11,300); Изволєнїємь отца 
и поспбшєнїємь (в ориг. поспьшєнїє.— Прим, вид.) сьша 
и сьерьшєнїємь свАтаго доуха (Путна, 1476 ВИ І, 215); Вь 
имб отца и сьша и свАтого доуха (Сучава, 1491 ВІ) І, 
451). 

2. (назва церковного свята, також календарна дата) 
день святого духа (1); а дана грамо(т)... оу понєдБлни(к) 

по с(т)мь дсБ (Краків, 1388 Р 41); ишєствье свя¬ 
того духа (1) див. *ИШ€СТВЬ€; по святомоу 
д о у х о у (1) див. СВАТЬІЙ 2; оушєстьє свА¬ 
того доуха (1) див. *ОУШЄСТЬЄ. 

ФОРМИ: род. одн. духа, дха (1352 Р 6; 1361 АС7. 6; 
1378 ЗНТШ ЬІ, 4; 1400 Р 60; 1413 ОВ 48; 1421 Р 95; 1446 
Р 154; 1462 80 І, 70; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 2; 1491 ВО І, 

451 та ін.); дав. одн. дху (1438 ОІЯ«А» 472); місц. одн. по 

(о) дус-ь, де* (1388 Р 41; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
ДОУША ж. (150) 1. (за релігійними уявленнями — без¬ 

смертна нематеріальна основа в людині, що протиставля¬ 
лася матеріальній — тілу) душа (21): я Любарть Кгеде- 
миновичь... изгадаль есми самь о своюй души... хотечи 
душу спасти, записаль есми и даль село своє Рожьісче... 
соборнон церкви у Луцку (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1); 

а кто поступить на моє слово вьввдається тоть пєрєдь бомь 
ис моєю душею (б. м. н., 1385 Р 28); и такождєрє варе 
кто боудє(т) игоумє(н) оу то(м)... монастирю и єлико 6Ж- 
дє(т) братєи а они имаю(т) грижати за спасенне доуиш 
господства ми вьсєгда (Поляна, 1448 Сові. її, 365); богь 
прости ему доушу (Вільна, 1493 ПОСВВ 151 зв.); 
по души (22) на помин душі: А не вступатисе вь тьіе 

двла и иншому никому, што жь есьмо записали по души 
князя небощика... кь манастьіру Светому Спасу у Кобрьі- 
ии (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); волень отьдати. и за- 
менити, и продати, коли хотя и по души отьдати (Луцьк, 
1452 АрхЮЗР 8/ IV, 61); вол на есми тьіє имєнА продати и 
замєнити и ближним своим дати и по души своєй к церкви 
божєй придати (Ровно, 1488 АЗ І, 241); за доушоу 

(д о у ш и) (64) на помин душі: азь рабь бжїи... имєнємь 
стєфань по прозвищоу Винць... коупи(х) сь тєтраєу(г)ль 

за сво^ Дш'7і... и за дшЖ татомировЖ и шан(д)ров^ (б. м. 
н.т 1401 ЗКЄ)\ тоє вьсє да бЖдєть томоу вьі(ш)писанномоу 
нашємоу монастирю оурикь сь всьмь доходомь за на- 

ши(х)стопочивши(х) родитєлєи дшА и за дшЛ стопочившаго 

родитєлБ нашєго єжє по стомоу дхоу їосйфа митрополита 
(Сучава, 1438 0/7?«/Ь 472); Сє азь... Игнатиє, рєкоми Юга, 
вєликьі вистиярник їоана Стєфана воєводи, ожє произво- 
лих нашим благимь лроизволєниємь... и... дали есми... 
село на имБ Шировци... яко да творБт ми памБть на вбки 
вБчниА... вечерь парастас а заоутра свАтаа литоургїА... 
прьжде сьмрьти нашеи, а по сьмрьти нашеи... за доушА 
нашА и за доушА подроуж’ЇА наше, имб єи Насть (Путна, 
1476 ВО І, 216—217); А... пан Юга (вист)ЇАрник... оучи- 
нил... за доуши свАтопочивших (родитєлєи своих и) за 
свою доушоу (Сучава, 1478 ВО І, 219); здоров на 
доуши и на т б л є (1) див. ЗДОРОВІ». 

2. (сумління, совість) душа (8): тоє вьсє вьішєписанноє 

слюбуємь имь на нашу дшу и на нашу вБру (Сучава, 1456 
ПМВП)\ а хто то наше пр’іказаньє переступіть то(т) имє(т) 

п(н)оу то(г) села шкодоу єго платїти по(д)лоу(г) єго дши 
што сА ємоу шкоди сталі' з вїною (XV ст. ВС 28); Тоє вьсє... 
мьі... Стєфан воєвода... слюбили єсмо... при нашеи чти 
и при нашеи доуши и при нашєи христїанскои вири (Су¬ 
чава, 1499 ВО II, 443); 

на души зостати (1) обтяжити душу (кого): 
але ижь вєлможньїи стєфань... воєвода... просиль на(с) а 

бьіхомь ему о(т)пус7или... а наиболши абьі то на дши 

оца єго не зостало.. а ми... єго ... о тую исную мєрзАчку 
и шкоду... оучинєноую о(т) єго оца правого чинимьі и о(т)- 
пущаємьі ему все тьімь нашимь листомь (Ланчиця, 1433 Р 
121); на души положити (1), положити на 
души (1) обтяжити душу (кого): Про то я не хотьла 
есми положити того на мужа моего души и записала есми... 
десятиноу кь светому Спасу кь Кобрьіню (Кобринь, 1401 
АкВАК III, 2); а што коли кому буду чим должен... ино 
тьіе долги моє поплати зять мой князь Михайло, а на моей 
души не положи (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР В/IV, 28). 

3. присяга, клятва (26): А на то єст вьра и доуша гос¬ 
подства ми вишєписанаго ми Стєфаиа воєводи, и вєра и доу¬ 
ша боАр наших (Баків, 1457 ВО II, 258); А на то єст ВБра 
и доуша наша, и ВБра и доуша двтєи наших, и ВБра и доуша 
вь(сБх бо>яр наших молдавских (Сучава, 1499 ВО II, 443). 

4. (людинат особа) душа (1): ни жа(д)на дша да не 
имає(т) жадного примБсу до усєго хотарБ о(т) загорна 
(Сучава, 1463 Сові. 3. 45); 
доуша христїАнска я (1) християнин: ку каждо- 

моу (в ориг. кажди.— Прим, вид.) справєдливомоу пожит- 
коу оусБкой доуши христїАнскои (Сучава, 1468 ВО II, 300); 

0 сі е г 2 а І і ргу д и з г у (1) див. ДЄРЖАТИ; 
имати при души (1) див. ИМАТИ2. 

ФОРМИ: наз. одн. доуша, дша 8 (1457 ВО II, 258; 1463 
Сові. 3. 45; 1466 ВО І, 96; 1468 ВО II, 306; 1470 ВО II, 
310; 1485 ВО II, 372; 1499 ВО II, 443); зам. знак, дша 1 
(1439 Сові. II, 59); род. одн. души, доуши, дши (1436 Сові. 
II, 706; 1448 Сові. II, 365; XV ст. ВОРСР 179; ВС 28, 36 зв.; 
1470 АЗ 1, 67); дав. одн. души, доуши (1468 ВО II, 300); 

знах. одн. душу, доушу. доушоу, дшоу, дшЖ 45 (1322 
АрхЮЗР І/VI, 1; 1403 ДГА А; 1435 або 1436 Соз*. І, 494; 
1448 Сові. II, 353; 1456 ПМВП; 1465 0/Я«А» 518; 1471 
0/Д«Л» 527; 1478 ВО І, 219; 1488 АЗ І, 242; XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 29; 1493 ПССВВ 151 зв. і т. ін.); дшю І (XV ст. ВС 
11 зв.); ор. одн. д) іьїю 1 (1385 Р 28); душєа 1 (1466 ВОІ, 106); 

місц. одн. на (с, і * , при) души, дши, гішгу (1322 АрхЮЗР 
1 /VI, 1; 1401 АкВАК ПІ, 2; 1427 Р 108; 1445 Р 151; 1451 
АрхЮЗР 8/IV, 17; 1463 АЗ І, 56; 1470 АЗ І, 65; 1499 ВО II, 

443 і т, ін.); род. мн. дшь 5 (1408 Сові. І, 60; 1409 0//?«А» 
437; Сові. І, 69, 71; 1411 МіН. АІЬ. № 1); зам. знах. душь, 

дшь 2 (1403 ДГАА; 1467 ВО І, 121); дав. мн. зам. знах. 
да боудєт от нас тоє произволєнїє... за вашАм душамь 

(1476 ВО І, 212); знах. мн. души, доуши, дши 9 (1422 
О//? II, № 35; 1470 ВО І, 147; ОіЯ«А» 522; 1472 ВО І, 
170; 1478 ВО І, 219); дшА, доушА 5 (1462 ВО І, 70; 
1476 ВО І, 215, 217); дша 3 (1441 0//?«Л» 477; 1449 Сові. 
II, 377; І4/6 ВО ї, 2І І); душе І (І466 Ви ї, 96); ск. н. 
д(ш) 1 (1448 Сові. II, 366). 
ДОУШЄГОУБИНА ж. (1) душогубство: а тако(ж) соу- 

(д)ци о(т) со(ч)ви... щоби не смбли ба(н)товати ти(х) лю- 
(ди) ани соуди(т) и(х) ни оу чо(м),.. хо(т)є прилоу(чт)сє 
та(т)ба или доушєгоубииа или дивка волочена и тоє оусє 
щоби монастирю би(ло) оуси глоби и прихо(д) весь (Су¬ 
чава, 1456 ГПХМ). 
ФОРМИ: наз. одн. доушєгоубииа (1456 ГПХМ). 
Див. ще * ДОУШЄГУБСТВО. 
* ДОУШЄГУБСТВО с. (8) душогубство: тотьі сє(л)... що¬ 

би сА никто о(т) наши(х) пановь нє оумБша(л) ни оу чи(м)..- 
ани су(д)ци глобу оузБти о(т) тьі(х) лю(д), о(т) ти(х) сє(л)... 
хотБ будє(т) мє(ж) тБми лю(д)ми дшєгу(б)ство, хотБ татбу, 
хоть бу(д) какоє (в ориг. какакоє.— Прим, вид.) дило... що 
бьі наши рБ(д)ци дила нє имали судити и(х) ло(д) (5Іс.— 
Прим, вид.) (Сучава, 1447 Сові. II, 288); мьі Стєфан воєво- 
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да... знаменито чинимь... ожє... оучинили єсми вь задоу- 
шїє... прєдков... наших... на то яко да не имаєт ни єдин 
наш боАрин... дило до тих наши люди от Радовци... ни 
соудити их... ни за доушєгоу<б)ство, ни за волочєнїє див- 
коу (Сучава, 1481 ВО І, 256—257). 
ФОРМИ: наз. одн. дшєгу(б)ство 1 (1447 Собі. II, 288); зам. 

род. одн. о(т) дшєгубсівз 1 (1472 ОіР<іА» 530); знах. одн. 
дшєгоубство, душєгоубство, доушєгоу<б)ство (1454 Собі. 
II, 517; 1466 БО І, 95; 1479 £)С 140, 141; 1481 ВИ І, 257). 
Див. ще ДОУШЄГОУБИНА. 
! ДШЇЄ (ЗАДОУШІЄ) (і): мьі пєтрь воєвода... чинимь 

знаменито... ожє... оучинили єсми ВЬ ДШЇЄ (!) стопочивши(х) 
родитєлєи наши(х) (Сучава, 1448 Собі. II, 352). 
Див. *ЗАДОУШЇ€. 
*дчи ж. (9) (цсл. дьщи) дочка, донька: ми алєксандрь 

воєвода... чинимь знаменито...ожє єсми дали шолдать 
пєтрови и жєнв єго дчєри пана жули и дьтємь имь... єдно 
село (Сучава, 1411 ОіРчА» 439); тогдє воитєкь положи(л) 
лист... што жь пани ядвига хмелевая... уздала пол села 
сулимова воиткови по своєи дчєри... по алжбвтв (Львів, 
1412 Р 81); а о дочєрь єго твои панове изь єго бояри оуго- 
ворили, какь єго дочєрьі бити и грєчєский законь дєрьжа- 
ти (б. м. н., 1499 Ви II, 448). 
ФОРМИ: дав. одн. дчєри 2 (1411 ШР«А» 435); дочєрьі 

З (1499 ВО II, 448); знах. одн. дочєрь (1499 В О II, 448); 
місц. одн. по дчєри (1412 Р 81). 
Див. ще ДОЧКА, ДЬЩИ. 
*ДЧУРЖА див. ЖОУРЖА1. 
*ДЧОУРЬЖА див. ЖОУРЖА1. 
ДЧЮСА ч. (7) (особова назва): а при томь били свєдоки... 

пань ивань чорнии пань андрви дчюса маршалокь нашь 
пань савастьянь (Київ, 1433 Р 119); ми вєликии кнзь швит- 
ригайло... чинимь знаменито... ижє видивь и знамєнавь 
службу нашого вврного слуги пана єсиеа чусьі и ми... 
даємь и записуємь пану чуси имвнья оу луцкомь поввтє 
(Луцьк, 1434 Р 128); я пань ванько чжусичь с квасилова 
па(н) хо(л)мски(и) чинимь знаменито... и(ж) своимь бра- 
таничо(м) с пано(м) олє(х)но(м) чжоусою... имяли є(с)мо 
дв(л) оу нашо(и) дєди(ч)но(и) о(т)чизнє (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. дчюса (1433 Р 119); род. одн. чусьі 

(1434 Р 128); дав. одн. чусє 3 (1434 Р 128); чуси 1 (1434 
Р 128); ор. одн. чжоусою (1478 ЗРМ). 

*ДЧЮСИНЬ див. ДЖУСИН. 
*ДЬБЄЩИ мн. (і) (назва селища у Молдавському кня¬ 

зівстві): твмь ми видввши єго правоую и вврноую слоуж- 
боу до на(с)... дали и потврьдили єсмо имь... селище дьбє- 
щє(м) и чєрньтєщи (Сучава, 1448 Сові. II, 323). 
ФОРМИ: дав. зам. знах. потврьдили єсмо имь... селище 

дьбєщє(м) (1448 Сові. II, 323). 
*ДЬВА див. ДВА. 
*ДЬВИД€СКОУЛЬ ч. (1) (особова назва): мн Стєфан 

воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша првд нами... 
синове ЮрїА Дьвидєскоула... и продали... половина село... 
на имв гдє бил Кьр(ств) (Сучава, 1490 ВО І, 432). 
ФОРМИ: род. одн. Дьвидєскоула (1490 ВО І, 432). 
ДЬМБА ч. (Г) (особова назва, молд. димб «пагорок»;.* 

Тємжє видєвшє єго правою и вєрною слоужбо (!) до нас, 
дали ємоу... два жоудвчїи, гдє бил жоудє Драганич и гдє 
бил жоуд(є) Дьмба (Сучава, 1458 ВО І, 19). 
ФОРМИ: наз. одн. Дьмба (1458 ВО І, 19). 
*ДЬМІЯНЬ див. ДАМЇАНЬ. 
*ДЬМОНКОУШЬ див. ДАМАКОУШЬ. 
ДЬМЬКОУШ див. ДАМАКОУШЬ. 
*ДЬМЬКОУШ€ВИЧЬ див. *ДОУМОУНКОУШЄВИЧ. 
ДЬМЬКОУШЬ див. ДАМАКОУШЬ. 
*ДЬМЬНКОУШЄВИЧЬ див. *ДОУМОУНКОУШЄВИЧ. 
*ДЬМЬКОУШЬд«в. ДАМАКОУШЬ. 
*ДЬН€СТРЬ див. *ДНИСТРЬ. 
*ДЬНИСТРЬ див. *ДНИСТРЬ. 
ДЬНЧЄЩЇИ див. ДОНЧЄЩЇИ. 

*ДЬНЬ 1 див. ДАНЬ. 
*ДЬНЬ2 див. ДЄНЬ. 
*ДЬНЬОВЬ прикм. (2) селище дьньово 

(назва селища у Молдавському князівстві): а ми тако(ж)... 
о(т) на(с) єсмо дали и потврьдили слоуга(м) Наши(м) да(н)- 
чоулоу и братоу єго драготь... тоє првдрєчє(н)нои (!) се¬ 
лище на имв сєлєщє (!) дьньово (Сучава, 1493 ГЇГВСП). 
ФОРМИ: наз. одн. с. дьиьово (1493 ПГВСП). 
* ДЬЩЄРЬ див. ДЬЩИ. 
ДЬЩИ, ДЬЩЄРЬ, ДЬЩЄРІЇ ж. (16) (цсл. дьщи) доч¬ 

ка, донька: мн алєксандрь воєвода... знаємо чинимь... 
ожє тота истиннаА маиколА дьщи сто А нова сь своими 
сни... тАгали на влада... ажє имь била очина тото село 
о(т) солка и нє могли добити (Баня, 1418 Собі, і, 126— 
127); И оутокмивш(и) и заплативши господство мн вьсє 
вншєписанноє, а аз господство ми... оучинили єсмо вь 
задоушїє свмтопочившьіх дАтєи господства ми Алєксандра 
воєводи и дьщєри нашєи Аннн (Гирлов, 1499 ВО II, 154). 
ФОРМИ: наз. одн. дьщи 1 (1418 Сох*. І, 127); дьщєрь 1 

(1432 Сові, і, 330); дьщєр'Ь 1 (1480 ВО І, 241); зам. дав. 
дьщи 1 (1497 ОС 8); род. одн. дьщєрє, дьщєрє 2 (1462 ВО 
І, 70; 1476 ВО І, 217); дьщєри 1 (1499 ВО II, 154); дьщєрА 
1 (1476 ВО І, 211); дав. одн. дьщєри, дьшєри З (1464 £>//?«л» 
517; 1484 БО І, 278; 1499 ВО II, 155); наз. мн. дьщєри 
(1479 ПГВСА; 1493 Собі. 3. 176); дав. мн. дєщєрє(м) 
1 (1429 Собі, і, 249); ! дВдВщєрє(м) 1 (1429 Соя*. І, 248); 
ор. мн. дьщєри (1480 ВО І, 241). 
Див. ще ДОЧКА, *ДЧИ. 
ДЬЯКЬ див. ДЇЯКЬ. 
ДЬАК див. ДЇЯКЬ. 
*ДЬ1ВЕНИЧЬ ч. (1) (особова назва): Жаловаль намь 

Михайло Петругь на Богдана СопБжича, рекучи: увязаль 
ся вь люди мои отчиннни... безь кождого права, на имя 
вь Дивеничи, а вь Гордеевичи (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: знах. мн. Дивеничи (1498 АЛМ 169). 
*ДЬ1МЬ ч. (1) (одиниця оподаткування) двір: и то, 

господару, помню: давьівали... княгини великой Витов- 
товой, сь дьіма по куницьі, а по три гроши житщинн, а вь 
кухню по курети (б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: род. одн. дьіма (л. 1444 АкЮЗР І, 17). 
Див. ще *ПОДИМЬЄ. 
ДЬВОРАНИНЬдш?. ДВОРЯНИНЬ. 
ДЬВОРАНИНЬ див. ДВОРЯНИНЬ. 
*дьдичьньіиа«в. *д'&дичньш. 
*ДЬМОКУШЬ див. ДАМАКОУШЬ. 
ДЬМЬКОУШ див. ДАМАКОУШЬ. 
* ДЬЩЄРЬ див. ДЬЩИ. 
*ДЬЯВОЛЬ ч. (1) (цсл. дияволь, гр. 8іаРо?иоС) диявол: 

вло(д)славь... кроль полскии... знаменито чинимьї... ижє 
какь коли дьяволомь... нєприятєлємь людского поколвнья 
зьєднано било ижь... алєксандрь воєвода... на(с) розгнв- 

валь але ижь вєлможньш стєфань снь єго... просиль на(с) 
а бьіхомь єму о(т)пустили... а ми... о(т)пущаємьі ему все 
тнмь нашимь листомь (Ланчиця, 1433 Р 120—121). 
ФОРМИ: ор. одн. дьяволомь (1433 Р 120). 
*ДЬЯКОНЬ див. ДИАКОНЬ. 
ДЬЯКЬ див. ДЇЯКЬ. 
ДЬЯЧКОВИЧЬ, ДЄЯЧКОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): 

а писаль... писарь пана старостьінь дьякь изь болєстра- 
шичь имєнємь дьячковичь (Перемишль, 1359 Р 10); а пи¬ 
саль... поповичь болєстрашицкии имєнємь дєячковичь ва- 

силювь снь поповь кость проузвищємь сорочичь (Пере¬ 
мишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. дєячковичь 1 (1366 Р 12); дьячковичь 

1 (1359 Р 10). 
* ДЬАКОВ ч. (1) (назва села у Волинській землі): ми... 

Витовт чиним знаємо... што придали єсмо кн<А)зю Фе¬ 
дору село... ДьАков (Луцьк, 1396 АЗ І, 20). 
ФОРМИ: знах. одн. ДьАков (1396 АЗ І, 20). 
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ДЬмКЬ див. ДІЯКЬ. 
‘“Д'ВВИЧИИ прикм. (1) дівочий: ОпБкалн'ікохь (!) ді- 

вичьихь (XV ст. СЯ 9). ^ 
ФОРМИ: місц. мн. дівичьихь (XV ст. СЯ 9). 
Д'БВКА, ДИВКА, ДЄВКА ж. (33) 1. дівчина (13): Што 

на крємєньцьі... чєлАди дво(р)ноє што в городе г паробь- 
ки а чотири жоньки а двє дєвьцє (б. м. н., XV ст. ЯК); 

моужьчинько(м) до єілб(т) а девце до ві лБ(т) нїкомоу оу 
правБ о(т)повБдать (XV ст. СЯ 40 зв.); то ємоу оурикь со 
оусБмь доходомь оу ВБКЬІ вбчньіА томоу и ДБТЄМЬ єго 
илїє дбтА илїє девка и оуноучатомь єго и прьоуноучатомь 
єго (б. м. н., 1411 Сові. І, 84); 
дивна волоченая (3), волоченая дивна 

(2) див. ВОЛОЧИТИ; в о л о ч е н ї є дивкьі (3) див. 
волочєнїє. 

2. донька (12): тогдьі... осудили єсмьі... аже... г(с)дрь 
нашь кроль влодиславь... ближши єсть... к тьімь сєломь... 
нижли тьіи пани Адвига и єи дввка алжбБта (Медика, 1404 
Р 70); Се я пани Вохнова пани Мария з своими детми... 
посваталися есмо с паномь Юшкомь Камкою за єго сест- 
ренца за пана Стецка за Шишкинича, мою девку паньну 
Матрушку (Володимир, 1471 ЛрхЮЗР 8/1II, 627); а брать 
его, тоть Петрашь, тБжь вмерь, одно детя ДБвку сь нею 
мбвшьі (Трони, 1494 РИБ 560), 
ФОРМИ: наз. одн. дівка 4 (1404 Р 70; XV ст. ВС Зб.Збзв.; 

СЯ 41 зв.); дивка 1 (1456 ГПХМ)\ девка 1 (1411 Сові. І, 
84); дав. одн. діває 2 (XV ст. ВС 35 зв.); дєвцє, дєвьцє З 
(XV ст. ВС 8,31 зв.; СЯ 40 зв.); знах. одн. дівькоу, дівку З 
(1494 РИБ 560; XV ст. ВС 25 зв., 36); дивкоу, дїоукоу 5 
(1467 МІН. Оос. 125; 1479 ОС 140, 141; 1481 ВИ І, 257); ! ди- 
оуккоу 1 (1466 ВИ І, 95); девку 1 (1471 ЛрхЮЗР 8/ІІІ, 627); 
зам. род. о(т) ! дикоу 1 (1472 ОІЯ«А» 530); ор. одн. дівкою 
(1404 Р 70); місц. одн. о дівцєі (XV ст. СЯ 41 зв.); о дє¬ 
вьцє 1 (XV ст. ВС 31 зв.); наз. мн. дівкьі (XV ст. СЯ 41); 
род. мн. дєвокь (XV ст. ВС 35 зв.); дав. мн. дівькомь (XV 
ст. СЯ 41 )\знах. мн. дівькьі, дівкьі (XV ст. СЯ 41); місц. 
мн. о дівька(х) (XV ст. СЯ 9); знах. де. дєвьцє (XV ст. ИК). 

*Д1»ВЬКА див. Д'ЙВКА. 
Д'БД див, Д^ДЬ, 
ДЯДИНА, ДЄДИНА ж. (31) 1. (спадщина від діда) 

дідизна, дідівщина (22): Я, Степань Кунадковичь, вьізнаю 
самь на себе симь моимь листомь... которое имене отчина 
и дедина моя, на имя Кольнятичи, бьіло вь заставі у пана 
Василя Семашковича вь чотьірнадцати копахь грошей 
(Луцьк, 1449 АЛМ 8); А пань олєхно юрьєвичь Жюсичь 
продаль єсмь двдиноу и отьчиноу свою паноу дробьішю 
мжюровичю (Острог, 1458 ОЖДМ)\ а даю и дала есми... 
зятю нашому пану Стедку Шишкиничу... мужа своего ди- 
дину и отчину, селце на имя Ставокь (Володимир, 1471 
АрхЮЗР 8/ІІЇ, 627); И далєй била нам чолом и жєдала 
нас, абьіхмо єєй (!) дали и призволили имєнє на имє любчо 
пана єєй (І) прадєдину и дєдину н отчизну по єєй (!) живо¬ 
те отдати и записати прирожоньїм своим, комубьі она хо- 
тєла (Луцьк, 1487 АЗ І, 241); Ино, коля тому Петку а Пет¬ 
ру тьш земли Крупшовьі отчина и дьдииа єсть, а тоть Вбш- 
торть... не гораздо бьіль тьш земли вьщросиль за пусто 
у отца нашого... а вьтьіхь земль наслідковь не поведаючи... 
и мьі тьш земли Петку а Петру присудили (Вільна, 1495 
РИБ 602); Мьі Стєфан воєвода... знаменито чинимь... ожє... 
дали и потврьдили єсмьі єи оу нашєи земли оу молдавскои 
єи правоу и отниноу н двдиноу, села на имА Драгоєщїи 
и Лоукьчєщк и Ботєщи (Сучава, 1498 ВИ II. 125—126). 

2- земельний наділ, ділянка землі (9): то все єсмо по¬ 
твердили... слузв нашому вврному ходкови бьібєлскому, 
и дБтєм єго, со всбми обєздьі тьіх двдин, што тут писаньї 
сут (Судомир, 1361 А62 6); мьі влодиславь коро(л) полски 
литовски руски... знає(м)ь чини(м)... ажє оставлАєм(ь) 
и оставили єсмо пола м(ихаил)а и єго двти и єго щатки 

при цєр(с)кви (!) свто(г) рожс(с)тва (!) бци оу дБдинв оу 

тєрлв (в ориг. о у нема.— Прим, вид.) (Медика, 1415 Р 
86—87); Ми... вьізнавамьі... ижє лопатичь ива(н) юриєвь 
синь ись єго братиєю... позвали суть яна бвлєцко(г), 
о дБдину о білку лєжАчию (так.— Прим, вид.) оу влости 
оу лвовскои (Львів, 1421 Р 93). 
ФОРМИ: наз. одн. дідииа 4 (1484 ВИ І, 279; 1495 РИБ 

602; 1498 Ви її, 126); дедииа і (1449 АЛМ 8); зам. знах. 
дали и потвердили єсми... село Лозна, отнина и дідина 
пана Петра Брьєскоула 2 (1480 ВО І, 246; 1489 Со$і. 3. 
133); род. одн. дідиньї (1487 А5 І, 239); знах. одн. дідииоу, 
дідину 9 (1408 АкЮЗР І, 6; 1421 Р 93; 1458 ОЖДМ; 1463 
АЗ І, 56; 1467 АЗ І, 63; 1470 АЗ І, 65; 1494 АЗ І, 101; 
1498 ВО II, 126); дєдииоу 3 (1464 Л5 І, 57; 1487 АЗ І, 240, 
241); дидину, гіігїіпи 4 (1407 АрхЮЗР 8/1, 3, 4; 1471 
АрхЮЗР 8/1 її, 627); місц. одн. у дідині (1415 Р 87; 
XV ст. ВС 16); род. мн. дідин (1361 АСІ 6); дав. мн. ді¬ 
ди нам (1361 АСІ 6). 
Див. ще *ДИДИЗНА, «ДЯДИНИНА, ОДИЧНА, 

*Д^ДИЧЬСТВО, *Д'йДНИНА 1. 
*ДГІДИНИНА ж. (5) земельний наділ, ділянка землі: 

а вьіволиль то па(н) колб филь мАковичь... ижь оу той 
половини дБдниньї... нь можь(т) габати филь а ни єго бра- 
тьА... оу той дбдининБ тристАньць(х) (Галич, 1409 Р 74); 
а та(к) оузда(л) Ако самь имБ(л)... со всбми границами 
вбчистими што изє вБка к той дбдининБ прислушало 
(Галич, 1418 Р 89). 
ФОРМИ: дав. одн. дідииииі (1418 Р 89); місц. одн. оу... 

дідинииі (1409 Р 74; 1418 Р 89). 
Див. ще *Д1їДИНА 2, Д'БДНИНА 2. 
*Д*ДИЦТВО див. *Д'£ДИЧЬСТВО. 
Д'їВДИЧдив. Д^ДИЧЬ. 
*Д1ЇДИЧЄВАН€ с. (1) спадщина: так и ми, з божиои воли, 

их власного дБдичєваня поживами (Сучава, 1462 ВО 11,284). 
ФОРМИ: род. одн. дідичєваия (1462 ВО II, 284). 
Див. ще ^Д^ДИЧЬСТВО. 
"Д’&ДИЧНА ж. (1) (спадщина від діда) дідизна, дідів¬ 

щина: пріидоуть нєхто потварєнь прє(д) соудь а припо- 
вєдасА, на очизноу алюбо на дБдичноу нєимаючи с нєи 
жа(д)на(г)о права (XV ст. ВС 16). 
ФОРМИ: знах. одн. дідичноу (XV ст. ВС 16). 
Див. ще *ДИДИЗНА, ДЯДИНА 1, ОДНИНА 1. 
*ДФДИЧНЬІИ прикм. (16) ї. (одержаний у спадщину) 

успадкований, дідичний (4): Я пань Ванько Чжоусичь... 
чинимь знаменито... и(ж) своимь братаничо(м) с пано(м) 
олє(х)но(м)... имяли є(с)мо дб(л) оу нашо(и) дєди(ч)но(и) 
о(т)чизнє (Львів, 1478 ЗРМ)\ оуставлАємь колї которая 
панна замоу(ж) поидвть вбно пбнєзьноє оу готовизнє 
што(ж) боудБть дано прє(д) приєтєльми на томь имєєть 
досить а имєнїє ДБди(ч)ноє имєєть бьіздно (!) на королА 
(XV ст. ВС 31 зв.); 
успадкований від діда (1): Я, Янь Никлевичь Подгаець- 

кий, сознаваю... продал есми своє имбньє отьчистое и 
дедичное Подгайци (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/1У, 141). 

2. (який стосується спадщини) спадковий (8): оу жало¬ 
ба (х) оу дєди(ч)ньі(х) алюбо вьі инн(х) велякьі(х) не смєєть 
вєньци брать адно (!) чєтьіри гроши памє(т)но(г) (XV ст/ 
ВС 22). 

3. який стосується маєтку (3): о гранїца(х) дєди(ч)ни(х) 
и рє(ч)нни (!) частий спори (XV ст. ВС 10 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. с. дьди(ч)ноє 1 (XV ст. ВС 31 зв.); 

зам. наз. мн. имБнія діди(ч)ио которьш(ж) то... запїсоують 
1 (XV ст. СЯ 41 зв.); знах. одн. с. дедичное 1 (1498 АрхЮЗР 
ЗИМ, 141); дідичнє 1 (XV ст. ВС 8); наз. одн. ж. дєди(ч)иа 
(XV ст. ВС 12 зв.); місц. одн. ж. оудіди(ч)иі 1 (XV ст. ВС 
22 зв.); оу дєди(ч)но(и) 1 (1478 ЗРМ); наз. мн. діди(ч)иьі 
(XV ст. СЯ 42 зв.); род. мн. дєдичьньі(х) (XV ст. ВС 33); 
знах. мн. дідичии (XV ст. ВС 17 зв,); місц. мн. во(о) діди- 
(ч)ньі(х) 4 (XV ст. ВС 5 зв., 10 зв., 15 зв.); оу (о) дедк(ч)- 
ньі(х), дєдичьиьі(х) З (XV ст. ВС Юзв.,22, 23); о дьдичь- 
ньі(х) 1 (XV ст. ВС 12 зв.). 
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Д'БДИЧЬ, Д'ЙДИЧ, ДЕДИЧЬ, ДЕДИЧЬ, ОЕОІС2, 

ОЕЮ2ІС2 ч. (42) 1. спадкоємець (7): А Ивашко, снь пєтра 
воєводьі, дбди(ч) зємли валасков, знаємо чиню симь ли- 
стомь, ажє... кроль пол(с)кии... кнА(з)... литов<с)ки сми- 
ловали(с) надо мною, принАли суть мене собБ слугою (Бе¬ 
рестя, 1400 Со5І. 11, 619); такижь... слюбуємь... ижь... 

пєрє(ч)нному пану вло(д)славу, кролєви, сномь освьчєн- 
ньі(м), влодиславови и казимиру, и двдичомь корунв пол- 
скои оучинимьі ввру (Сучава, 1434 Сові. II, 664); тако мьі 
и тако и наши двдичи по том боудоучїи... маєм бьіти и па- 
новати... цбло и безпечне (Гирлов, 1499 ВО II, 419). 

2. (титул володарів) господар, пан (25): Божією ми- 
лостию мьі кроль казимир краковскои зємлБ, соудомир- 
скои зємлб... поморскьш зємлб корол вєлєбньш, роускои 
зємлБ господар ь и двдичь вбчньіи зємлАм тьім, самодрь- 
жєць, явно повьдают колиж то... Ходко бьібєлскьіи... 
пожадал єсть... абихом потвердили кнАзА львовьі листьі... 
тогдьі мьі... дали єсмо и потвердили єсмо єго правого всєго 
имєнїа (Судомир, 1361 А62. 6); Влодисла(в)... кроль поль- 
ски литовьскиі рускиі дбдичь и инб(х) многьі(х) збмлб 
(так.— Прим, вид.) господарь чинимо... свБдо(м)... ожє 
пан пєтр воєво(д) молдавьі... пожичило на(м) Д тисАчб руб- 
лиі (Луцьк, 1388 Р 36—37); мьі Стєфан воєвода... вьізна- 
вамьі... ажє мьі... слюбоуємь... КазимировБ... королєвБ 
полскому... штожь єст наивьішїи дБдич и пан и господарь... 
многим зємлАмь (Сучава, 1468 ВИ II, ЗОЇ); мьі олєксандрь 
(в ориг. Оксандрь.— Прим. вид.)... вєликии кн(А>зь ли- 
товский, руский, жомойтский и иних пан и дБдич, чинимь 
знаменито... иж... ми... ємоу имБнє... ЗвАгол... дали єсмо 
(Вільна, 1499 АЗ І, 117). 

3. (великий землевласник) дідич (10): Мьі пань янь дб¬ 
дичь тарнувьскии староста рускии познавами то нашимь 
листомь господарА нашєго милостивого королА влодислава 
єго приказаньємь то єсмьі вчинили (Перемишль, 1390 Р 
175); ПрнгожаєтсА частокро(т) што о(т)чичи алюбо дбдичи 
єзьдА(т) по чюжєи зємли послоужьбамь а заставлАють 
намєсникьі во оччинє своєи алюбо оу дбдинб (XV ст. ВС 
16); а кн(А>зь Семен двдич и отчич Збаразский имаєт мбти, 
держати и поживати ис полми и гроблАми, из дубровами... 
што к тьім селом слушают (Володимир, 1470 А5 1, 65). 
ФОРМИ: наз. одн. дідичь 9 (1361 АСІ 6; 1377 Р 23; 

1378 ЗНТШ ІЛ, 4; 1388 Р 36; 1390 Р 175; 1393 Созі. II, 
607; 1404 Р 67; 1433 Р 120, 124); діди(ч)ь, дідич 3 (1435 
Р 134; 1470 АЗ І, 65; 1499 АЗ І, 117); діди(ч), дідич 5 (1400 
Сові. II, 617, 619; 1404 Р 69; 1440 Р 142; 1468 ВИ II, ЗОЇ); 
дедичь, гіегіісг 3 (1388 2РР 103; 1489 РЕА І, 26; 1498 
АрхЮЗР 1 /VI, 1); дгідхїсг 1 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4); род. 
одн. дедича 1 (1478 ОБРИ 130); дидича 1 (1485 ВО II, 
371); дав. одн. дідичоу 3 (1434 Сові. II, 666; 1435 Созі. II, 
678; 1436 Созі. II, 706); дідичю, ! дічю 4 (1388 ЗЬ 678; 
1393 Созі. II, 607; 1439 Созі. II, 712; 1479 ВО II, 351); 
діди(ч) 1 (1386 Р ЗО); дідічу 1 (1470 Д5 1,65); дидичко 1 
(1436 Созі. II, 697); ор. одн. дідичомь (1433 Р 125); наз. мн. 
дідичи (1463 І, 54: XV ст. ВС 16; 1499 ВО II, 419); 
дав. мн. дідичомь 2 (1434 Созі. II, 664, 666); дідичем 
1 (1499 ВО II, 419); дід(ч)оумь 1 (1434 Созі. II, 666); ди- 
дичєм 1 (1499 В О її, 425). 

*Д'£ДИЧЬСТВО с. (45) 1. (власність, одержана у спадок) 
спадщина (26): ажє самь не можєть заплатити тоть истинь- 
ньіи што же оуложать єго оу вину, хочєть ли самь король 
заплатити за нь а єго дбдичьство собБ оузАти не оусхочєть 
ли король самь заплатити дасть тому то дичьство (І) кто 
єго потАжєть (б. м. н., 1352 Р 6); купиль пань пєтрашь 
дьдицтво в аньньї радивоньковоБ (Перемишль, 1359 Р 10); 
коупиль пань ганько сварць мБстичь лвовскии старшин 
в олєшка... дбдичьство на щирку (Львів, 1368 Р 15); Кто 
позьіваєть о дидицьство алюбо о домь (XV ст. ВС 6 зв.); 

2. (земельна власність) маєток (19): Ачь которая жонь- 
ка мєни(т) собБ дБди(ч)ство прилоучаючи вєномь а дєсАть 

лє(т) нє о(т)бьіла алюбо замє(ш)кала а то дєди(ч)ство’жа¬ 
лоби чинА(т) алюбо сА напоминаєть а то(т) соупокоємь 
дєржа(л) тогдьі то(т) изостанєтсА прї дБди(ч)ствє а тая жонь- 
ка истратила (XV ст. ВС 21). 
ФОРМИ: наз. одн. дєди(ч)ство 2 (XV ст. ВС 20 зв.); 

діди(ч)ство 1 (XV сА .ВС 21); род. одя.діди(ч)ства 1 (XV ст. 
ВС 35); ! дідичьство 1 (XV ст. СЯ 42); дав. одн. дєди(ч)- 
ствЖ (XV ст. ВС 20 зв.); знах. одн. діди(ч)ство, дідичьство 
22 (1352 Р 6; 1368 Р 15; XV ст. ВС 6 зв., 10, 17 зв., 21, 
21 зв., 39; СЯ 41 зв., 42); дідицтво 2 (1359 Р 10; 1366 
Р 12); дєди(ч)ство, дєдичьство 9 (XV ст. ВС 6 зв., 8 зв., 
14 зв., 17 зв., 20 зв., 21 зв., 23, 34 зв.; СЯ 9); ди¬ 
дицьство 1 (XV ст. ВС 6 зв.); диди(ч)ство 1 (XV ст. ВС 
34 зв.); ! дичьство 1 (1352 Р 6); ор. одн. диди(ч)ствомь 
(XV ст. СЯ 41 зв.); місц. одн. во (прі) діди(ч)ствє 1 
(XV ст. ВС 21); во діди(ч)стві 1 (XV ст. ВС 21). 
Див. ще *Д^ДИЧ€ВАН€, ДЯДИНА 2, ОДНИНА 2. 
*Д7іДКО див. ДЧІТКО. 
*ДГЙДНИНА ж. (16) 1. (власність, успадкована від ді¬ 

да) дідизна (11): купиль пань пєтрашь... в аньньї ради¬ 

воньковоБ дьдину єє и вотнину што по нюи оць даль (Пе¬ 
ремишль, 1359 Р 10); а сє я... воєвода їлвовьскьіи освбд- 
чаю... ажє... ходоро (І) шидловоскьіи (!)... продаль пану 
клюсови свою дБднину на імА шидловь (Львів, 1400 Р 
60—61); тбм мьі видбвшє єго правою и вирною слоужбою 
до нас... дали п потврьдили єсми ємоу... єго правою от- 
ниноу и дБд(н>иноу села на имб Гостилєщи... и Нєгоєщи 
(Сучава, 1459 ВО І, 35); Сє мьі панове Цєцєнєвьскьіи... 
продали єсмо имбньє отчиноу свою и дБдьнину кн(А)зю 
Алєксандроу Санкгушковичю (Кременець, 1469 АЗ І, 64); 
И також лрїидоша... наши слоуги зьрнь и братїа єго... 
и продали свою правоую отниноу и дєдниноу, єдно село 
на имб Чорсьчєщїи (Сучава, 1488 ВО І, 355). 

2. (земельна власність) маєток, володіння (5): А сє А... 
староста галцкии (!) свбдчю то... ижь филь мАковичь 
и своєю братьєю... познали то ижь суть прода(л) и оуз- 
да(л)... па(н) колб далюєвьско(м) свою половину дбдьниньі 
тристАньць... а ту ДБднину пань кола вольнь продати или 
замБнити или тунь о(т)дати (Галич, 1409 Р 74); а сє я... 
староста галицький свбдчю то... ажє... созналь... паиь 
ходько... ажє што имаю (!) посполную ДБдьнину пєрєросль 
(Галич, 1424 Р 106). 
ФОРМИ: род. одн. дідииин, дідьниньі 3 (1409 Р 74); 

дедниньї 1 (1487 ВОРСР 178); знах. одн. діднииу, дідь- 
нииу 10 (1359 Р 10; 1400 Р 61; 1409 Р 74; 1424 Р 106; 1459 
ВО 1,35; 1469 АЗ 1,64; XV ст. НРРГ\ 1479 ВО І, 221,222); 
дєдниноу 1 (1488 ВО І, 355); знах. мн. ди(д)нииьі (1471 
ОіЯ«А% 525). 
Див. ще *ДИДИЗНА, ДЯДИНА 1, ^Д^ДИНИНА, 
ОДИЧНА, *Д'БДИЧЬСТВО 2. 

*Д'БДОЧИЧИ див. *Д^ДОШИЧИ. 
♦Д'БДОЇІІИЦКИИ1 прикм. (5): звьнпє тьіхь врочищь 

ЛБсь и поле и доуброви то є(ст) дБдошицкоє (Зудечів, 1413 
Р 83); ла(н) микь заложил сА старци обчїми оуказати свою 
границю двдошицкоую (Зудечів, 1430 Р 116); 
дорога ДБдошицкая (1) див. ДОРОГА 1. 
ФОРМИ: наз. одн. с. дідошицкоє (1413 Р 83; 1421 Р 96; 

1430 Р 116); знах. одн. ж. дідошицкоую (1421 Р 95; 1430 
Р 116). 
Пор. *Д^ДОШИЧИ. 
Д'ЙДОЦІИЦКИИ2 ч. (21) (особова назва): а на розьБздБ 

бьіли зємлАнє... лань ивашко дБдошицкии пань манько 
Ардєвовичь (Зудечів, 1411 Р 79); мьі кнА(з) еєдорь любор- 
тови(ч) чинїми... знамєнїто... ажє... па(н) игна(т) облазнї- 
цкии жалова(л) и позва(л) па(н) юрья дбдошицкого кгоурь- 
(гє)шєви(ч) ажє ємоу взА(л) вєпрБ вь єго доубровБ (Зуде¬ 
чів, 1421 Р 95); а мьі єсмо на потвєржєниє той границБ да¬ 
ли свои листь па(н)у минкови двдошицкомоу (Зудечів, 1430 
Р 116). 
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ФОРМИ: наз. одн. дідошицкии (1411 Р 79; 1413 Р 82, 
83; 1419 Р 91; 1421 Р 95, 96; 1428 Р 111; 1430 Р 116); 
рос?, одя. дідошицко(г) (1413 Р 83); дав. одн. дідошицкомоу 
(1421 Р 96; 1428 РІП; 1430 Р і 16); знах. одн. дідошицкого, 
дідошицко(г) (1421 Р 95; 1428 Р 111; 1430 Р 116). 

*ДЯДОШИЧИ мн. (6) (назва села у Львівській землі) 
Дідушичі: о(т) могьіло(к)... к дорозв котра А дорога идєть 
из двдочичь до баличь (Зудечів, 1413 Р 83); а тьіи старци... 
оуказали староую границю... почєнши... о(т) потока о(т) 
бродоу дорогою што идєть о(т) зоудєчєва к двдошичємь 
(Зудечів, 1430 Р 116). 
ФОРМИ: род. дідочичь (1413 Р 83); дав. дідошичємь 

(1428 РІП; 1430 Р 116); ор. дідошичи (1413 Р 83; 1421 Р 
96; 1430 Р 116). 
ДЯДЬ, ДЯД, ДИДЬ, ДЄД, ДАД ч. (140) 1. (батьків 

чи материн батько) дід (137): и щобьі во(л)ни бьіли они ку¬ 
пити собв вольї и корови и па(к) що купили, ли товара или 

бу(д) що, вь дни нашєго двда, алєксандра воєво(д), тако(ж) 
и мьі даєми имь тоє право и тоє волю (Васлуй, 1449 Сові. 
II, 743); мьі Стєфан воєвода... чиним знаменито... ожє... 
даєм и потврьждаєм сим нашим листом даанїє дида нашє¬ 
го... Алєксаньдра воєводи (Бистриця, 1457 ВИ І, 4); И онь 
имаєть держати тьгб двб дблници мои дбдиньі и отчизньі 

моєб и поживати СО ВСБМИ ДОХОДЬ! и приходи, какь ДБДЬ 
мои и от(є)ць мой имбли (Добучини, 1487 АЗ І, 239); 
И мьі вь томь князя Костентина оправили, и ДБда, и отца 
его, и матку его, и его самого при чети есмо зоставили (Віль¬ 
на, 1495 АЛМ 83); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє... оуноуковє Крєца... продали свою правоую отниноу 
от их праваго оурика, от оурика двда их Крєца (Ясси, 
1500 ВО II, 175). 

2. тільки у мн. (люди минулих поколінь) предки (2): 

азь рабь бжїи... имєнємь етєфань по прозвищу Винць 

коупи(х) сь тєтраєу(г)ль за своЖ дш-Я. ... и сновь мои(х)... 
и сєстрь... И ДБДОВЬ И ПрБдБДОВЬ (б. м. Н., 1401 ЗКЄ)\ 
и завхали имь землАнє и старцєвє по ихь правому поколА 

держали ихь предкове ихь дбдовє их оци (Зудечів, 1411 
Р 79). 

3. (батьків чи материн брат) дядько(1):А тоть дей Крул- 
ша сьіновь вь себе не мБль, тол(ь)ко одно двб дочцБ, и 
тьіе свои дочки подаваль бьіль за их дБдовь, за Петра 
а Грозима (Вільна, 1495 РИБ 602). 
ФОРМИ: наз. одн. д-Ьд, дідь, дАдП (1487 АЗ І, 239; 

ВВ І, 310, 312; 1490 ВО І, 434; 1491 БО І, 491; 1492 Созі. 3. 
162; 1499 ВО II, 134, 135, 153, 162); дєд, дє(д) 4 (1488 РО 
I, 355; 1490 РР> І, 390; 1495 Р/С); дидь, ди(д) 2 (1453 Созі. 
II, 765; 1468 ВО II, 301); род. одн. діда, дАда 65 (1449 Созі. 
II, 743; 1484 ВО І, 279; 1490 ВО І, 434; 1493 РР> II, 14; 
1494 ВО II, 36; 1495 РО її, 39; 1496 РЛ II, 92; 1497 ВО 
II, 116; 1499 ВО II, 135; 1500 ВО II, 173 і т. ін.); дєда 27 
(1476 ВО І, 208; 1488 ВО І, 342; 1489 ВО І, 373; 1490 ВО 
I, 420; ОС 148; Сові. 5. 141; 1491 ВО І, 448; 1493 СУО 
6; 1495 ВО II, 80; 1496 ПСВВ 192 і т. ін.); дида 16 (1449 
Собі. II, 743; 1452 Сові. II, 759; 1457 ВО І, 4; 1462 ВО 
II, 66; 1466 ВО І, 105; 1468 ВО II, ЗОЇ, 302; 1469 ВО І, 
134; 1472 ВО І, 169; 1480 ВО І, 239; 1490 ВО І, 400 і т. ін.); 
дав. одн. діду 3 (1480 ОС 11; XV ст. РС 21 зв.; 1495 АЛМ 
83); дидови 1 (1453 Со8І. II, 766); знах. одн. дАда (1495 
АЛМ 83, 84); наз. мн. дідове (1411 Р 79); род. мн. дідовь, 
дідов, дАдов 6 (1492 ВО І, 509; 1495 РИБ 602; 1497 ВО 
II, 80, 111; 1499 ВО II, 162; 1500 Сові. 3. 230); дав. мн. 
дєдам (1493 ВО II, 18). 

*ДЯДЬНИНА див. *ДЯДНИНА. 
*ДЯДЯЧЬ див. ДЯДИЧЬ. 
*ДЯЄТИ СА див. *ДЯЯТИ СА. 
ДЯЛ, ДЯЛЬ, ДИЛ, ДИЛЬ ч. (122) {молд. дял) пагор¬ 

бок, гірський хребет, діл: а хотарь... по край буковиньї 
дбломь доловь до валу (Роман, 1392 Созі. І, 7—8); <а 

хо>тарь... чрБсь дбль сь лбсомь на долиноу (Сучава, 1414 
Со8І. І, 111); А от тол Б... на конєць дБла и на конєць доуб- 
ровьг (Сучава, 1438 О В Ас 27); а хотар... на врБхь діла на 
доубь... та врьхомь двла... на ротоу (б. м. н., 1500 ЗО 7); 

(назви пагорбків-вододілів у Молдавському князівстві): 
дБль проутовь (2): а хотарь... на дБль проутовь 
на могьгл(оу) (б. м. н., 1415 Сові. І, 121); дбль сльнь 

(1): а от толб... чєрєс лозїє на дбль на сльнь (Сучава, 1438 
ЬВАс 27); д Б л ь солєвь (1): дали... єсми томоу... 
монастироу... виногра(д) о(т) со(л), оу бакові, о(т) дб(л) 

солєвь (Сучава, 1462 Созі. О. 10); дил Тнмотєов 
(1): почьнши <х>отар той бранищи от обрьшїи Лаоури... 
до дил Тимотєов (Сучава, 1490 ВО І, 420); Великий 
дил (1) див. ВЄЛИКИЙ1 1; додовьдБль (1) див. 
* ДОДОВБ; липовь дбл(1) див. *ЛИПОВТ>; с т є- 

мниковь дбль (1) див. *СТЄМНИКОВЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от (до) діл, діль, ді(л) 5 

(1437 Сові. І, 515; 1462 Сові. О. 10; 1463 ВО І, 73; 74); 
от дил, диль, ди(л) 5 (1428 Сові. І, 224; 1455 Созі. II, 531; 
1458 ВО І, 8; 1479 ВО І, 228; 1490 ВО 420); род. одн. діла 
15 (1438 ОВАс 27; 1446 ПГСПМР; 1453 Со5^. II, 445; 
1458 ВО І, 19; 1491 ВО І, 467; Сові. 3. 157; 1492 ВО І, 
510; 1493 ВО її, 27; 1495 ВО II, 63; 1500 ЗО 7 і т. ін.); 
дила 13 (1428 Созі. І, 224; 1466 ВО І, 114, 115; 1489 ВО 
І, 374; 1490 ДГСХМ; 1491 ВО І, 449, 473; 1495 ВО II, 78; 
1497 ВО II, 119); ділоу 3 (1428 Созі. І, 22, 41; 1491 ВО 
І, 467); знах. одн. діль, діль, ді(л), дАль, дАл, дА(л) 27 
(1414 Созі. І, 111; 1415 Созі. І, 121, 122; 1437 Созі. І, 515; 
1438 ОВАс 27; 1446 ПГСПМР; 1453 Созі. II, 445; 1470 
0//?«Д» 522; 1479 ВО І, 221; 1489 ВО І, 374; 1494 ВО II, 
35 і т. ін.); дил, ди(л) 13 (1428 Созі. І, 224; 1432 ДГВІН; 
1475 ВО І, 206; 1488 ДГСПМ; 1489 ВО І, 374; 1491 ВО 
І, 473; 1495 ВО II, 63, 78); ! дєла 1 (1400 ОїЯ«А» 433); 
ор. одн. діломь, діломь, ділом 21 (1392 Созі. І, 8; 1409 
Созі. І, 65; 1411 Созі. І, 84; 1414 Созі, І, 111; 1415 Созі. 
І, 121; 1433 Созі. І, 359; 1437 Созі. І, 515; 1446 ПГСПМР; 
1473 ВО І, 183; 1491 ВО І, 473 і т. ін.); диломь, дилом 8 
(1400 Созі. І, 27^ 1425 Созі. І, 168; 1428 Созі. І, 209; 1466 
ВО І, 114; 1475 ВО І, 206; 1491 ВО І, 456); дєломь, дєло(м) 
5 (1400 ОїД«А» 433; Созі.-І, 37); місц. одн. оу (иа) ділоу 
(1415 Созі. І, 121; 1424 Созі. І, 162; 1456 Созі. II, 582). 

*ДЯЛАНЇЄ с. (1) (про нараду) перебіг, хід: Вь соубо- 
тоу... снємь посполитьі зємль... роускьіх и подолскьіх и 
молдавскьіх на полноумь мбстьци под Хотинєм бьіл и сталь 
и чинень На которого соимоу кончаніє и дБланіє и рБжє- 
ніє и справлєніє... кнбзь Григориє... и рада господар А Стє- 
фана воєводьі... соуть сосланьї и налицєньї и намАнєньї 
(б. Хотина, 1467 ВО II, 297). 
ФОРМИ: знах. одн. діланїє (1467 ВО II, 297). 
Пар. ДЄЛАТИ. 
*ДЯЛАТИ див. ДЄЛАТИ. 
*ДЯЛ€НИЦА див.*ДЯЛЬНИЦА. 
*ДЯЛИНЬ прикм. (2): А також оустала НастА, дочка 

Бєкова, жєна ДБлина и дала она... одно мбсто <о>т (по- 

лбиьі) (Сучава, 1471 ВО І, 164); 
селище д Б л и н о (1) див. СЄЛИЩЄ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Ділииа (1471 ВО І, 164); знах. 

одн. с. ділино (1443 Созі. II, 160). 
/7ор. ДЯЛЯ. 
*ДЯЛИТИ дієсл. недок. (7) 1. (чого, що, чим із ким, чого, 

, що між ким) (на частини) ділити (що, що між ким, з ким) 
(5): А се я, Богдан... Мьішчичь, сознаваю моимь листомь: 
делиль есми з братомь своимь... отчизною нашою Холо- 
невомь (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18); обьічаи 
имєю(т) лакомїи соудья коли за вїноу которого оубого 
а коли шлА(х)тича закла(д) бєроуть не имєючи жа(д)ноє 
мл(с)ти мєжї собою то(г) дєлА(т) (XV ст. ВС 11); А челяд, 
и стадо, и статки домовьіе делили на польї (б- м. н., 1459 
АрхЮЗР 8/IV, 18); прїказоуємьі... абьі каждни соудья 
и староста и воєвода... колі за соудовьіи вїньї оу ко(г) за- 

22 7-371 
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клади бєроуть... а любо што иноє аби того мєжї собою 
иєдєлали (1) (XV ст. ВС 11—11 зв.); мьі кн(А)зь Василєй, 
кн<А>зь Семен, кн(А>зь Солтан Василєвичи... созиава- 
єм... ділили есмо отчииу свою промеж себе перед паном 
Михайлом Монт^втовичом стаоостою лупким ґЛуньк. 
1463 АЗ І, 54). 

2. (між кого) відділяти, розмежовувати (кого) (1): межи 
тьгхь ріка колочинь ділить (Ланчиця, 1433 Р 125). 

3. (що) перетинати (1): грань... зь леса Лютицею подь 
задний островь нашь Росохи вь стависче бобровое, кь Со- 
колю, делечи ПО ПОЛОВИНЄ дороги Чорторнское (Луцьк. 
1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. д-Ьлить (1433 Р 125); 3 ос. мн. 

дєлА(т) (XV ст. ВС 11); перф. 1 ос. одн. ч. делиль есми 
(1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18); 1 ос. мн. ділили есмо (1463 АЗ 
I, 54); 3 ос. мн. делили (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18); баж.-ум. 
сп. З ос. мн. ! абьі... дєлали (XV ст. ВС 11 зв.); дієприсл. 
одноч. делечи (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
Див. ще ПОДЄЛИТИ СА, ПОДІЛИТИ, РАЗДЄЛЇТЬ, 

РОЗДЄЛЇТЇ. 
“‘Д'БЛИТИ СА дієсл. недок. (5) (чим, чим з ким і без 

додатка) ділитися: король... писал до пана старости и до 
нас, штобн сА тою дблницєю брата нашого кк<А>зА Сол- 
тана не делили (Луцьк, 1475 АЗ 1, 70); О раздєлє(х) хто 
сА дєли(т) прє(д) приетєли (XV ст. ВС 32 зв.); Я кнАзь 
Михайло Васильєвичь Избаразький еьзнаваю... штож есмо 
сА двлили з братєю отчиною нашою со кн(А)з<є>мь Се- 
мєномь Избаразкимь (Вишнівець, 1482 АЗ І, 80). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. сА дєли(т) (XV ст. ВС 8,32 зв.); 

перф. 1 ос. мн. ділили сА есмо 1 (1475 АЗ І, 71); есмо сА 
ділили 1 (1482 АЗ І, 80); баж.-ум. сп. І ос. мн. штобьі 
сА... делили (1475 АЗ І, 70). 
Див. ще * ДІЛИТИ, ПОДЄЛИТИ СА, ПОДІЛИТИ, 

РАЗДЄЛЇТЬ, РОЗДЄЛЇТЇ. 
*Д'БЛНИЦА див. *Д'£ЛЬНИЦА. 
♦Д'БЛНИЦЯ див. *Д^ЛЬНИЦА. 
Д'ВЛО, ДЄЛО, ДИЛО с. (112) 1. (дія, поведінка) вчи¬ 

нок, діло (5): А кто о(т)имєть о(т) цр(к)ви стго николи су¬ 

дите А со мною пєрєдь бгмь єгда придєть праведний судии... 
оуздати комуждо противу дбломь єго (б. м. н.,бл. 1350 Р 
8—9); ми илия воєвода... чинимь знаменито... ожє... на- 

слБдоуючи наши(х) прБдковь и такьжь нашєго оцА діла 
и оучинки, приехали есми до лвова (Сучава, 1439 Сові. 
II, 712); а коли кь єго милости такоє дєло вчинить, зь 
єго милостью оутвєрьдишься, и записи боудоуть вдєланн... 
тогди твоя милость своихь пословь кь нашомоу господар у 
єго милости пошли (Троки, 1494 ВО її, 387); 
діло обндноє (1) несправедливість, кривда: 

А коли би сА пригодили которїи кривди людєм... нашим 
старо<ст)ам... (изєх)ати сБ ... и прав<о> тим дблом обвід¬ 
ним всим (ч>и(ни>ти (Сучава, 1499 ВО II, 443). 

2. (завдання) робота, діло (2): ми Стєфань воєвод... чи¬ 
ним знаменито ... ожє прїидоша пред нами... калоугєрици 
от... моиастирБ... и о у казали намь лист... що била имала 
на двБ сєл(б), аби робили томоу монастирю, а иноє діло 
щоби не имали ничого (Дольний Торг, 1475 ВО І, 199— 
200); А кн никто... да не емвєт... ни рнбоу ловити ни то¬ 
вар пасти ни иноє ни жадноє дило робити (Сучава, 1490 
ВО І, 421). 

3. (подія) справа, діло (60): а доконалосА тое дбло... 

в ндлю по (с)тмь ап(с)лв марку євнглстБ (Лучиця, 1388 
Р 39); а записали єсьмо тьіе дБла вБчне и непорушне вь 
сій вбкь и вь будучій (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); 
колико возовь пошлю(т)... или по рибоу или по мє(д) 
или боу(д) по которомоу ДБлоу боу(д) коли щоби о(т) 
ни(х) нигде не оузБли мита (б. м. н., 1429 0//?«А» 455); 
ино ми в тн(х) рєча(х)... до пана воєводи нашьі(х) пословь 
пошлємь а о тьіхь дєлєхь до пана воєводи чєрє(з) нашн 

посли вскажємь (Вільна, 1493 ОПВВ 152—152 зв.); а па 
Ічуеггіохї їоЬо гїііа у ресгаї іезгпо з^оуи ргуіогуі к зети 
тоіети Іузіи (Тришин, 1500 ДПЖН). 

4. (судова справа) позов, тижба (14): Казимирь, король 
Польскій Смотпели есмо того дєла (Краків, 1489 РИБ 
431); И також про дило кривди границам от обох сторон, 
ми имаємо лишити на старостах хотинскнх и чєрновскьіх 
(Гиплов. 1499 ВО II, 424). 

5. (збройна сутичка) бій, битва (1): ми па(к; иє поспБли 
єсмо и спрАтати (!) веєв сили нашєБ толко што около на(с) 
нашь дворь єсть и с тими стали єсмо противь того Аксака. 
Тьш иснии бєкбулать... иась вьідаль и побБгль о(т) нась... 
То дБло потолб стало (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); 
О дбло имати (3), дєло имвти (1); и м а т и 

дбло (22) (у що, із ким, чим) втручатися (у що), мати 
відношення (до кого, до чого): а ву тото село што на 
дупєлнои могили брать єго миклоушь нє имаєть ни одно 
діло (Сучава, 1411 0//?«Д» 439); И панове от Хрьлова 
а би никакоє дБло нє имат с тое село (Сучава, 1438 
ОВАс 28); а тако(ж), ни дворници сочавскьі(х) (яіс.— 
Прим, вид.) а ни и(н) никто да иє имаю(т) дила с 
тими лю(д)ми, ни судити и(х), а ни иноє нищо ис ни(х) 
нє брати (Сучава, 1453 Сові. Н, 462); и да имаєт их 
соудити... єгоумєн от Поутєнскои монастири, а... дво¬ 
рници... да иє имают ни жадноє дило до тих попов 
(Сучава, 1490 ВО ї, 420); никакимь дбломь (1), 
никаними д б (л) (а м и> (1) ніяким чином, ні в якому 
разі: а на крБпо(ст) то(г) листа привБ(с)ли єсмо наша пє- 
ча(т) аби то крБпко здєржа(т) нє изрушисто никаними 
дв(л) (Молодечно, 1388 Р 43—44); а в то(и) манастн(р) 
пєчє(р)скїй ни вчє(м) нє встоупатися Митрополито(м) 
к’ієвски(м) а нє криликомь (!) Соеєйскимь никаки(м) дБ- 
ломь вєчио, а нико(му) їншє(му) (б. м. н., 1481 ГПМ); 
сьмьртное дбло (1) див. *СМ€РТНЬ1И. 
ФОРМИ: наз. одн. діло 8 (1388 Р 39; 1392—1393 РФВ; 

1448 0//?«А» 491; 1449 Собі. II, 391; 1495 БСКИ; ВМЗД; 
1500 АСД II, № 3); дєло 3 (1489 РИБ 438; 1498 ВО II, 
409; 1499 ВО II, 448); дило 1 (1447 СозЛ II, 288); род. одн. 
діла 10 (1448 Сові. II, 365; 1494 РИБ 560; 1495 АЛМ 85; 
БСКИ: ВК; ВМБС: ВМЗД; ВСОб; РИБ 601; 1498 АЛМ 
169); дєла 5 (1478 АЗ III, 17; 1484 ЯМ; 1489 РИБ 431; 
1496 ВМКФС; 1499 ВФ); дила, сШа*6 (1447 Со5*. II, 288; 
1448 0//?«А» 491; 1453 Сові. ТІ. 462: 1454 ПГПММ; 1463 
Сові. 3. 45; 1500 ДПЖН); дав. одн. ділу 1 (1429 0//?«Л» 
455); делу 1 (1487 РИБ 435); знах. одн. діло 14 (1408 
Сові. II, 633; 1415 Сові. І, 122; 1438 ОВАс 28; 1448 ДГПР; 
1454 Сові. II, 509; 1458 БО І, 9; 1459 0/Я«Л» 514; 1466 
ВО І, 95; 1475 ВО 1, 200; 1495 ВМЗД і т. ія.); дило 34 
(1454 Сові. II, 517: 1459 0//?«А» 514; 1466 ВО І, 106; 
1472 0//?«А» 530; 1479 ОС 140, 141; 1481 ВО І, 256; 1488 
ВО І, 342; 1490 ВО І, 420; 1499 ВО її, 424 і т. ін.); дєло, 
гїіеіо 2 (1494 ВО II, 387, 389); ор. одн. діломь (1481 ГПМ); 
місц. одн. оу (о) ділі 2 (1446 Сові. II, 251; 1449 Сові. II, 
391); дєлє 6 (1484 ЯМ; 1496 ПДСВВ; 1498 ВО II, 413); 
дилі 4 (1453 Сові. II, 492; 2459 ОІП«А* 524; 1472 О/РМ* 
530); дили 2 (1470 ВО І, 140); наз. мн. дєла (1499 ВО II, 
448); род. мн. діль (1459—1460 ЗНТШ СЬ, фотокоп.); 
дав. мн. діломь, ділом (бл. 1350 Р 9; 1499 ВО II, 443); 
знах. мн. діла 5 (1401 АкВАК III, 2; 1436 Сові. II, 706; 
1439 Сові. II, 712); дєла 3 (1496 ВО II, 405, 407; ОПВВД); 
ор. мн. ск. н. ді(л) (1388 Р 44); місц. мн. вь (о) дєлєхь 
(1493 ОПВВ 152 зв.; 1499 ВО II, 448). 
^ЛЧИИ див. *Д'БЛЬЧИИ. 
Д'ЙЛ'Ь1 ч. (23) 1. поділ спадщини (15): Сє я кн<А>зь 

Юри Васнлєвич Острозского продал есми дьлницоу свою 
иванскую, што ми сА в дБлу достала (Берестя, 1448 АЗ 
І, 44); а хтобн имбль той дбль изроушити и с того вьіс- 
тоупити, тоть би ИМБЛЬ... триста коп отложити (б. м. н., 
1475 АЗ І, 71); и в то(м) листу о жа(д)но(м) праве нє пи- 
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шє(т)... ии(ж)ли то(л)ко єго мл(с)ть пишєть... што(ж) Стє- 
пань е(р)моли(ч)... повєда(л)... и(ж) о(т)цо(м) и(х) бьі(л) 
дбль ещє за великого кнзА жмкгимо(н)та (Вільна, Ї495 
БСКИ); а в том делу закладь межьі собою заложьіли: 
хто бьі хотель той дель порушити, то на том господар у 
королю сто копь, а межи собою собБ заложьіли на винова- 
томь другую сто копь правому (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 193). 

2, (частина спадщини, маєтку, поділених між спадко¬ 
ємцями) ділянка, дільниця, уділ (4): а пришодьши... 
паиь вольчко пана ходьковь сьіновєць лоєвича ис пани 
ходьковою жєною... а поєдналисА на вбки ожє вольчкови 

не починати оу дбль николи (Вишня, 1393 Р 52); мьі пєтрь 
воєвода... знаменито чиии(м)... ожє... дали єсми нашемоу 
монастирю... по шести бочо(к) вина, о(т) нашєи дєсАтиньї 
илї о(т) хрьлова илї о(т) котнарА илї па(к) боу(д) ис кото- 
раго дБла (б. Поляни, 1448 Сові. II, 365); жаловаль на(м)... 
коурило ивано(в) сьі(н) сємєнова на дА(д)ковичо(в) свои(х)... 
што(ж) нє хотА(т) дати ему ровного дєлу оу во(т)чинБ 
(Вільна, 1495 ВК); коли пань ГІетрь пріБхаль до Станкова 
ись панею своєю до дБлу своего, а я тогдьі намБстникомь 
бьіль (Вільна, 1498 АЛМ 163); 
д Б л имБти (1), и м и т и д Б л (1) (з ким, з ким 

у чому) ділитися (чим з ким): што перед осподарєм коро¬ 
лем єго м<и>л(о)стью жаловал кн(А>зь Михайло Васильє- 
вич Збаразкий на дАдю своего кн(А>зА Семена Васильєви- 
ча о дБлницюдАди своего кн(А)зА Солтана, ижбьі сь єго 
отцемь кнАзємь Васильемь дБл имБл перед паньї... и 
кн<А)зь Семен... рєкль: жадноБ я вбчности з братом моимь 
кнАзємь Васильєм нє имБл о дБлницю... кн(А>зА Солтана 
(Луцьк, 1475 АЗ І, 69—70); Я пань ванько чжоусичь 
с квасилова па(н) хо(л)мски(и) чинимь знаменито... и(ж) 
своимь братаничо(м)... имяли єсмо дБ(л) оу нашо(и) дє- 
ди(ч)но(и) о(т)чизнє (Львів, 1478 ЗРМ); на д Б (л) 
п о и т и (1) бути поділеним: ми оуставлДє(м) и(ж) такая 
иевБста имбєть изостать прї жївотїнб и прї винб и прї 
вознико(х) которьіми вожона прї моужи, винАвьши кони 
оу це не трє(х) гривень, которьш(ж) то на дБ (л) поидоуть 
то оудовє стьімї дБтьками (XV ст. СЯ 40—40 зв.); чини¬ 
ти д Б л (1) див. ЧИНИТИ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. дБль (1495 БСКИ); рад. одн. ді>лсу, 

дБ у 6 (1475 Л5 І, 70; АЗ III, 14; 1495 ВК; 1498 АЛМ 163); 
делу 1 (1495 ВК); діла 1 (1448 Сові. II, 365); знах. одн. 
дБль, ді,л, дБ(л) 10 (1393 Р 52; 1463 АЗ І, 55; 1475 А$ І, 
69, 71; 1478 ЗРМ; XV ст. ВС 32 зв.; СЯ 40 зв.; 1482 АЗ 
1, 81); дель 1 (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193); місц. одн. в ділу 
1 (1448 АЗ 1, 44); в делу і (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193). 
Див. ще *ДОЛНИЦЯ, *Д^ЛЬНИЦА. 
*Д'£Л'Ь2 див. Д'БЛ. 
Дт» Л Ь див. Д'о Л. 
*ДІ»ЛЬНИЦА ж. (40) (частина спадщини, маєтку, по¬ 

ділених між спадкоємцями) ділянка, дільниця, уділ: пань 
вольчко пана ходьковь сьіновєць лоєвича ис пани ходь¬ 
ковою жєною и сь єБ дБтьми и зАтємь... поєдналисА о села 
вшитка о дблницю (Вишня, 1393 Р 52); Се я кн(А)зь Юри 
Василєвич Острозского продал єсми дБлницоу свою иван- 
скую, што ми сА в ДБлу достала брату своємоу кн(А)зю 
Йвану Василєвичу Острозскомоу за полсєдманацат коп 
грошей (Берестя, 1448 АЗ І, 44); Тогожь єсмо осмотрБвшо 
(!) и вєлбли єсмо им тою дблницєю кн<А)зА Солтановою 
подєлити сА на польї (Луцьк, 1475 АЗ І, 70); Ино дє(и) 
свє(т)чьі(л) о то(м)... мєщанинь смолєнски(и)... што(ж)... 
коли дє(д) и(х) сємє(н) площевичь смотрєвшьі мєжьі дє- 
тє(и) свои(х) о(т)цо(в) и(х), и казаль з доуховницьі своєє 
дБ(л)ницоу о(т)ца єго иванову вьігладити во(н) и па(н)ива(н) 
вАжєви(ч) длА дє(и) того свєдє(ц)ства о(т)дали(л) бьі(л) 
о(т)ца его о(т) о(т)чьіньі (Вільна, 1495 ВК). 
ФОРМИ: наз. одн. дБ(л)ница (XV ст. ВС 35 зв.; СЯ 41); 

род. одн. дБлници, дБ(л)нїци 3 (1473 АрхЮЗР 8/ІЛ/, 102; 
XV ст. ВС 28; СЯ 40 зв.); дєльнїци 1 (XV ст. ВС 28); дБ- 

лєиицьі 1 (1495 БСКИ); дав. одн. дБлницьі (1495 БСКИ); 
знах. одн. дБльиїцю, дБ(л)иицк>, дБлницю 14 (1393 Р 52; 
1475 А$ І, 69, 70, 71; 1478 ЗРМ; 1482 АЗ І, 80; XV ст. 
ВС 28, 32 зв., 35 зв.; СЯ 40 зв.); дБл(ь)ницу, дБ(л)ницоу, 
дБлницоу 5 (1448 АЗ 1,44; 1463 АЗ 1,55; 1494 РИБ 560; 1495 
&К; XV ст. РИБ 609); дєльницю 1 (1478 АЬ’ 1, 76); дел(ь)- 
иицу 1 (1494 РИБ 561); ор. одн. дБльиицєю, дБ(л)иїцєю 
(1475 АЗ І, 70, 71; XV ст, ВС 31 зв.); місц. одн. иа (о) дБль- 
иицьі, дБл<ь>ницьі 2 (1494 РИБ 560); иа (о) дБ(л)ници 
2 (XV ст. ВС 7 зв., ЗО зв.); дав. мн. дБлницам (1487 АЗ 
І, 239); місц. мн. на дБлницах (1487 АЗ І, 239); знах. де. 
дБлници (1487 А5 І, 239). 
Див. ще *ДОЛНИЦЯ, Д'БЛ'Ь 1 2. 
*ДІЛЬНИЦЯ див. *Д'ВЛЬНИЦА. 
^Ц'ЕЛЬНЇЦЯ див.*Д'БЛЬНИЦА. 
*ДІЛЬЧИЙ ч. (2) особа, уповноважена здійснювати 

поділ земельної власності: а котрий з нас вистоупить 
с того дБлоу, тогдБ осподарю королю... пАтсоть коп, а дБль- 
чимь сто коп (Хвалимичі, 1475 АЗ III, 14); и мьі в то(м) 
курила и тєпє(р) оправили... и казали є(с)мо и(х) ти(м) 
же дБлчи(м) подєли(ти) (Вільна, 1495 БСКИ). 
ФОРМИ: дав. мн. дБльчимь, дБлчи(м) (1475 АЗ III, 

14; 1495 БСКИ). 
ДІЇЛ'її ч. (3) (особова назва, молд., слав, нєдбля): Иоустав- 

шє слоуга наш Данчюл Дблв та заллатил оуси тоти пиибзи 
(Сучава, 1488 БО І, 362). 
ФОРМИ: наз. одн. ДВлВ (1488 ВЮ І, 362); дав. одн. слоузБ 

нашемоу... ДБлВ (1488 ВО І, 362). 
*Д1Ї Л її НТ> ч. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

а (хотарьі)... долиною долу оу єднїи бродь, та прости оу 
дБлБна оусти долиноу (Сучава, 1409 Сові. І, 65). 
ФОРМИ: знах. одн.І оу дБлБна (1409 Сові. 1,65). 
^Д'бЛЯ ж. (1) (назва річки у Молдавському князівстві): 

Тбм мьі (ви)дбвшє их правою слоужбою до нас (...) (се¬ 
ла),,. на имб... ГаоурБнїи, и ДАдгщїи на оусти дБли 
(б. м. н. 1490 ВБ І, 434). 
ФОРМИ: род. одн. дБли (1490 ВО І, 434). 
Дг£Л-А, ДЄЛА, ДИЛ г£ прийм. (її) (цсл. дбля) (з род.) 

1. (виражає цільові відношення — у постпозиції) для 
(чого), заради (чого) (9): мьі алєксандрь воєвода... знаємо 
чинимь.... ожє... о у чи нили єсмьі за душїє дшь (!) делА 
пєрєже стопочившиїимь господарємь прєдкомь наши(х) 
(Сучава, 1408 Сові. І, 60); Нинє пакь длА нашєго бра(ц)- 
ства... добримь ласкавьімь окомь поем отри межи тебе и ме¬ 
жи мене... братьства делА нашєго (б. м. н,, 1484 ЯЩ- 

2. (виражає причинні відношення — у препозиції) че¬ 
рез (що) (1): колаж... крол полскьіи... нас... коу наслВдо 
ваню... наших прєдков оупоминал и приводил, дилб кото- 

рои ричи мьі... внзнавамьі тим то листом на его освбцєнос- 

ти... б біти повинни и обвєзаноу коу дєржаню зоуполна 
чести и вБрьі нашєи, коу оуставичнои слоужбв (Сучава, 
1462 ВБ II, 284); 

(у постпозиції) через (що) (1): А ещє надобьА делА 
оу Стрета нисколько поставовь єсми взАль какь жало- 
ваньє вчиииль (б. м. и., 1484 ЯМ). 
Див. ще ДЛЯ- 
Д'БНИСКО див. ДЕНИСКО. 
Д'БНИСКОВИЧ див. ДЄНИСКОВИЧ. 
Д'іБНИСЬ ч. (13) (особова назва, цсл. Дионисии, 

гр. А^оV^6^о?) Денис: а на то є(ст) вБра... пана диниса 
логоеєта (Сучава, 1432 ДГВІН); и мьі єсми пришо(д)щи 
прє(д) кнАгиню илияша воєводиноую... и прє(д) паномь 
дєнисомь и єсми смирилисА и сьтокмилисА (Самбір, 1459— 
1460 ЗНТШ СБІІІ, фотокоп.); А при том бьіл: пан Михайло 
цбдилович Хороужий лоуцкий, а пан Дбнись МоукосБичь 
(Острог, 1466 АЗ І, 61). 
ФОРМИ: наз. одн. ДБнись (1466 АЗ І, 61); род. одн. 

диииса (1432 ДГВІН); дав. одн. динису, дииисоу, ди<иї>- 
соу 6 И 435 0/Я«Л» 465; Сові. І, 425; Сові. II, 682, 687; 
1436 Сові. І, 468, 485); дБнисоу, дБнїсоу 3 (1435 Со$/. 

22* 
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II, 689; 1436 Сові. І, 455, 482); дєнису 1 (1438 Сові. II, * 
8); ор. одн. дєнисомь (1459—-1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.). 
Див. цєДЇЄНИШЬ, *ДЇОНИСЬ. 
•Д^НІСЬ див. Д'БНИСЬ. 
*Д$РЄВО див. ДЄРЄВО. 
* ДЕРЖАТИ див. ДЄРЖАТИ. 
^Д'ЇЇСАТЬ див. ДЄСЯТЬ. 
*Д^ТЄЛЄВЬ 1. прикм. (1) О дїтелєва пасика 

(назва пасіки у Молдавському князівстві): тбмь мьі видбвши 
єго правою и вБрною службою до на(с)... дали єсми ему... 
едно/селище . на милковб... и оу дБтєлєва пасика двв 
мБстБ о(т) пустини (Сучава, 1435 Сові. І, 403). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. дітєлєва (1435 Сові. І, 403). 
*Д'ЇЇТ€Л€ВТ>2 ч. (1) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): Тбмь мьі видівшє єго правою и вБрною слоуж- 
бою до нас... дали єсмії єго (с>іс. — Прим. вид.) двБ мБстБ 
от поустини на КоулБ мєждоу Боршчарємь и мєждоу Дв¬ 
тєлєва оу нижнєи Лоужкьі (Васлун, 1436 ВАМ 33). 
ФОРМИ: род. одн. Дітєлєва (1436 ВАМ 33). 

' Д'БТИ, Д'БТЇ, Д€ТИ, ДИТИ мн. (2012) ї. (малолітні, ' 
не дорослі) діти (6): О дБтєхь хто (ж) нє маєть лє(т) розоу- 
моу своєго а вєдоуть ихь на соу(д) а о(т)повєданїи дбдичнє 
(XV ст. ВС 8); Горо(д) Житоми(р)... а чєлАди в паробки 
а двє жо(н)цє а троє дєтє(и) мальі(х) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
92). 

2. (сини й дочки) діти (2006): ана продала пєтрашкови 
радьцвовьскому свою двднину и вотнину оу віки и ДБТЄМЬ 
єго поль става и со млиномь (Перемишль, 1359 Р 10); 
Коли бьі которьіі нєприАтєль... облогло тото... гро(д) га- 
лгічь тогда... воєвода и бра(т) єго и дБти іхь... имають... 
города боронити (Луцьк, 1388 Р 37); мн возрБвши на єго 
верну службу и хотАчє по нвмь аж бьі намь вєрнви послу¬ 
жи^) и нашимь дбтємь єго дБти и єго щАтковє дали єсмо... 
село надБєво (Львів, 1399 Р 59); а по нашємь животА кто 
будєгь г(с)п(д)рь наш^и зємли о(т) двтєи наши(х) или о(т) 
братєи наши(х) или о(т) нашєго плємєнє... тоть би имь 
нє іпороушиль нашєго дааніа (Сучава, 1445 0/7?«Д» 483); 

ми кнгиньї олєска(н)доваА (!) наста(с)я киє(в)скаА подоу- 
мавши єсмо с нашими дБ(т)ми... придали єсмо ...к манас- 
тьірю Сєргиєвоу двБ волости наши(х) (Київ, 1459 Р 174); 
И потвержаемь тьіе люди... ему самому, и его жонБ, и ихь 
дбтємь, и на потомь будучимь ихь щадкомь (Краків, 1500 
АЛМ вип. 2, 58). 
ФОРМИ: наз. діти 64 (1388 Р 37; 1400 Р 61; 1411 Р 77; 

1424 Р 100; 1433 Р 125; 1449 Сові. II, 386; 1459 ВО І, 32; 
1470 АЗ І, 65; 1476 АрхЮЗР 8/ІУ, 154; 1499 ВО II, 420 
1 т. ін-); Дети, дєти 11 (1437 А$ І, 34; 1445—1452 АрхЮЗР 
8/IV, ІЗ; 1466 АЗ І, 62; бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.; 1475 АЗ І, 
72; 1478 Д5 І, 76; 1487 АЗ І, 85; 1492 III, 23; XV ст. 
ВС 26 зв.; 1499 ВФ); дити, дШ 4 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 
1445 Р 151; 1462 ВО II, 289; 1468 ВО II, ЗОЇ); зам. род. 
вБра... діти, дітї, о(т) діти 137 (1400 Сові. І, 27; 1409 
Сові. І, 70; 1422 ДГОБ; 1429 Сові. І, 267; 1436 Сові. 1, 
455; 1441 ОВАс 35; 1458 МіН. Оос. 123; 1468 ВО І, 126; 
1490 ВО І, 398; 1497 ВО II, 113 і т. ін.); вБра... дити, 
сІііЬу 2 (1400 Сові. І, 27; 1413 ОБ 48); зам. дав. ємоу и діти 
2 (1459 Сові. 3. 22; 1468 ВО І, 125); род. дітей, дітєї, дА- 
тєи 961 (1388 Р 39; 1407 Соя/. І, 56; 1419 0/Р«Л» 444; 
1429 Сові. І, 270; 1439 Сові. II, 32; 1459 ВО І, 36; 1471 
ОІД«А» 527; 1486 ОС 144; 1497 ВО II, 98; 1500 Сові. 3. 
230 і т. ін.); дєтєи, гїеіеу, дєтє(и) 28 (1429 Сові. І, 239; 
1433 Сові. І, 353; 1457 ВО І, 4; 1462 ВО І, 63; 1466 ВО 
I, 106; бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.; 1473 ВО І, 181; 1484 ЯМ; 
1494 РИБ 560; 1499 РИБ 776 і т. ін.); дитєи 2 (1437 МіН. 
203; 1445 0/Р«Л» 483); дітии, діті’и 94 (1366 Р 12; 1378 
ЗНТШ 1Л, 5; 1400 0/Д«Л» 433; 1409 Р 74; 1414 £>/Д«Д» 
441; 1422 ДГОБ; 1429 Сові. І, 242; 1434 Р 130; 1448 Сові. 
II, 300; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 141 і т. ін.); дєтїи 4 (1427 Р 
108; 1436 Сові.\Іу 481); дитїи 1 (1425 Сові. І, 169); ! дітїа 

1 (1467 ВО І, 120); зам. дав. дітии 1 (1388 Р 39); дав. ді- 
тємь, дбтємь, дітєм, дітємо 485 (1359 Р 10; 1388 Р 37; 
1400 Сові. 1,37; 1408 АкЮЗР І, 6; 1433 Р 121; 1451 АрхЮЗР 
8/ІУ, 17; 1460 Сові. 5. 41; 1472 Сові. 3. 88; 1491 Сові. О. 
37; 1500 АЛМ вип. 2,58 і т. ін.); дєтємь, дєтємь, дєтєм 
37 (1322 АрхЮЗР 1Л/І, 3; 1376 Р 22; 1429 Сові. І, 248; 
1445—1452 АрхЮЗР 8/П/, 13; 1457 VКР; 1463 ВО І, 74; 
1487 АЗ І, 86; 1493 АЛРГ 56; 1497 Л5 І, 112; 1499 ВО 
II, 448 і т. ін.); дитємь, гїуїет, гїуїЬет, сІИет, гїПЬет 8 
(1393 Сові. II, 607; 1395 ОБ 166; 1400. Сові. І, 27; 1407 
АрхЮЗР 8/1, 3); дАтємь, дАтємь, дАтєм 9 (1400 Сові. І, 27; 
1452 Сові. II, 422; 1455 Сові. II, 559; 1469 ВО І, 138; 1473 
ВО І, 190; 1497 ВО II, 117, 118, 119; Сові. 3. 223); дітєємь 
1 (1479 Сові. 3. 98); дітім 2 (1482 АЗ І, 80; 1493 Сові. О. 
45); детомь 1 (1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627); <1ПЬот 1 (1407 
АрхЮЗР 8/1. 41: дітьмь 2 П400 Р 61: 1409 Р 741: дітїмь. 
дітим 6 (1414 Сові. І, 111; 1436 Совї. І, 484; 1458 ВО І, 
19; 1479 ВО І, 226; 1480 ВО І, 238; 1489 Сові. 3. 133); 
дитимь 1 (1423 Сові. І, 157); дітямь, дітАм4 (1429 Сові. І, 
249; 1430 АрхЮЗР 8/М, 8; 1449 АЛМ 8; 1482—1491 
АрхЮЗР 7/ІІ, 10); детям, дєтАм 2 (1446 АЗ III, 6; 1452 
АрхЮЗР 8/1\7, 61); діца(м) 1 (1401 ЗКЄ): зам. род. ВБра 
дітєм... и боАри наши о(т) дітем 2 (1456 Сові. II, 569; 
1479 ВО І, 224); знах. дЬти, дБтї 35 (1388 Р 39; 1394 Р 54; 
1412 Р 81; 1433 Сові. II, 651; 1440—1492 АкЮЗР II, 
105; 1448 Сові. II, 362; 1454 АЗ III, 10; 1461 ВО І, 45; 
1470 ВО І, 140; 1499 ВО II, 422 і т. ін.); дєти 4 (1394 Р 54; 
1459 Р 172; 1471 АрхЮЗР 8/1II, 627; 1497 АЗ І, 112); 
д-Ьтєи 1 (1474 РРС); ор. дітми, ді(т)ми, дітьми, дАтми 
65 (1378 ЗНТШ И, 5; 1388 Р 43; 1395 Сові. II, 612; 1401 
Р 64; 1418 Сові. І, 127; 1435 Сові. II, 689; 1442 Сові. II, 
716; 1465 0/Р«Л» 518; 1480 ВО І, 243; 1499 ВО II, 
422 і т. ін.); дєтми, дєтьми, де(т)ми 15 (1437 Р 136; 1438 
Р 138; 1440 Р 142; 1444 АЗ І, 40; 1466 ВО І, 106; 1471 
АрхЮЗР 8/ІІІ, 627; 1491 ВО І, 452; 1496 ПЧФГ 36; XVст. 
ИК; СПС; 1497 ПМХ)\ дитми 1 (1462 ВО II, 289); діти 
1 (1489 ВО І, 376); місц. о дітєхь, дітє(х) 4 (XV ст. ВС 
7, 8, 26 зв.; СЯ 9); діті(х) 1 (XV ст. ВСЗЗ); дєтє(х) 3 (1484 
ЯМ; XV ст. ВС 7 зв., 33); місц. зам. род. оставиш... ді- 
ца(х) 1 (1401 ЗКЄ). 
Див. ще Д'ВТКИ, Д'БТА. 
^Д^ТИНИЧИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Дитиничі: Сє я кн(А)зь Юри Василєвич Острозєкого про 
дал єсми... село дбтиничи (Берестя, 1448 АЗ І, 44). 
ФОРМИ: знах. Дітиничи (1448 АЗ І, 44). 
Д'БТЇ див. Д'ЙТИ. 
ДІЇТКИ мн. (12) діти, дітки: а єго бо(г) нє дай аж бьі 

воитко с дБтками с того свБта сшєль што б имбль с прибко- 
вою сестрою... тогдБ има хмбль прибко писаним положити 
воитковнмь ближши(м) м ко(п) и сулимовь ИМБТИ (Львів, 

1412 Р 81); Сє азь рабь бжїи кнзь ан(д)рє(и) владимиро- 
ви(ч) приБз(д)иль єсмь вь кїєвь сь своєю жєною и сь свои- 
ми ДБтками (Київ, 1446 Р 154); а коли наза(д) оусхочє(т) 
поити... имає(т) лоити доброволнє сь своєю панею сь свои- 
ми дитками (Снятин, 1454 Р 163); а без королєвскои воли и 
богомь даних диток єго ничого нє имаєм чинити (Сучава, 
1462 ВО II, 289—290); а єстли пак им бог дбток нє дасть, 
ино тни... имбньА вси мают бити ... св(А>тому Иоанну 
(Степань, 1489 АЗ І, 89). 
ФОРМИ: наз. дітки П489 АЗ І. 891: род. діток, дітокь 

З (1435 Р 132; 1489 АЗ І, 89); диток 2 (1462 ВО II, 289, 
290); детокь 1 (1471 АрхЮЗР 8/III, 627); ор. дітьками, 
дітками 3 (1412 Р 81; XV ст. СЯ 40 зв.; 1446 Р 154); дит¬ 
ками 2 (1454 Р 163). 
Див. ще Д'БТИ, Д'ВТА 1. 
Дг£ТКО, ДАДКО ч. (19) (особова назва, молд., слов. 

дбтА): а на то єсть... ВБра пана ивана дБдка (Сучава, 1420 
Сові. І, 135—136); а на то є(ст)... ВБра пана ивана дБтка 
(Сучава, 1429 Сові. І, 290—291); ми стєфа(н) воєвода... 
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знаменито чини(м)... ожє тоти... наши слоуги, нбгоє ор- 
бескоу(л) и бра(т) єго, кали(н), и братаничи и(х), дАДко 
и вла(д)... жаловали єсми и(х) особною нашєю мл(с)тїю 
(Сучава, 1491 Сові. 8. 152—153). 
ФОРМИ: наз. одн. дітко 1 (1421 Сові. І, 142); дАдко 1 

(1491 Сові. 8. 152); род. одн. д-Ьдка 5 (1420 Сові. І, ІЗЬ; 
1423 Сові. І, 154, 157; 1425 Сові. І, 169, 173); дітка 12 
(1422 ДГОБ; 1424 Созі. І, 162; 1424—1425 ПВАс 20; 1426 
ВАМ 22; Сові. І, 178; 1428 Сові, І, 207; 1429 ДГОБК; 
Собі, і, 249, 270, 291). 
Д’БТРИХ'Ь, ДИДРИХЬ, ДЄТРИХЬ ч. (9) (особова на¬ 

зва, стч. ОеігісЬ, сен. ОіеІегісЬ): а ти доконали и осоуди- 
ли... па(н) ольдрихь медускьі дБтрихь кромиров(с)кьі (Га¬ 
лич, 1401 Р 66); а пань дидрихь бучаскьш щоби волєнь 
брати на наши коупци... коли не боудємь ємоу заплатити 
що єсми ємоу записали (Коломия, 1448 Сові. II, 305); 
а мьі имаємь давати паноу дєтрихоу иа каждьі рокь по 
чєтири<ста> златьіхь <т>оу<рєц>кихь (Сучава, 1449 Сові. 
II, 747). 
ФОРМИ: наз. одн. дєтрихь 3 (1449 Сові. II, 746); дидрихь 

2 (1448 Сові. II, 305); дітрихь, дітри(х) 2 (1401 Р 66; 
1420 ПГАГ); дав. одн. дєтрихоу (1449 Сові. II, 747); ор. одн. 
дєтрихомь (1449 Сові. II, 746). 
, *Д^ТЬКИ див. Д'БТКИ. 
ДГ£ТА с. (4) ї. (малолітній, не дорослий) дитина (3); 

]е5І1іЬу коіогуі Иеііа_окогшії, їоі ]ако гіойе] гпаіеі: ка- 
гап Ьуіі (Луцьк, 1388 2РБ 106—107); а брать его, тоть 
Петрашь, твжь вмерь, одно детя дввку сь нею мівши 
(Троки, 1494 РИБ 560). 

2. син 0): то ємоу оурикь со оусБмь доходомь оу ВБКЬІ 

ВБЧНЬїА томоу И ДБТЄМЬ єго илїє ДБТА илїє дєвка и оуноу- 

чатомь єго (б. м. н., 1411 Сові. І, 84). 
ФОРМИ: наз. одн. дітА (1411 Сові. 1,84); род. одн. йе- 

Їіаїі (1388 2РБ 107); знах. одн. детя, йеїіа (1388 7.РБ 106; 
1494 РИБ 560). 
Див. ще ДЯТИ, Д'ЙТКИ. 
^Д'ЙЯТИ див. ДИАТИ. 
^Д'іВЯТИ СА дієсл. недок. (15) 1. відбуватися, здійсню¬ 

ватися, мати місце (II): а то сА дбяло.., м(с)цА іюлА вь 

кз днь (Львів, 1386 Р 31); Деялосе вь Луцку, передь свя- 
томь Яна светого Хрестителя (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); 
а то сА дбАло в нашє(м) дворБ вь зоудєчєвв (Зудечів, 1413 
Р 84); коли бьі сА то дБяло около свАта нарожБнья бо(ж)єго 
оужє проминоулого тогдьі коли єсмо очивистє с вами оу 
кнАзьствб вБлико(м) бьіли ижбьіхо(м) длА того о(т)сюль 
пєвньїи паньї радьі кролє(в)ства к на(м) до литвьі призвали 
бьши коу внслоуханью обнчаєвь доро(г) и посрБдковь 
(Брест Куявський, 1447—1493 ЛКБВ); иа том соимб оуси 
рБчи... которьш (в ориг. котоирьі.— Прим, вид.) сБ дАяли 
прєд посолством чєрєс... Яна Рьітвьїнского... до вєлємож- 

ного господарБ Стєфана воєводьі... и оуси инши имають 
бити соужєньї (б. Хотина, 1467 ВО II, 297). 

2. пас. чинитися, робитися (3): А далє(и) казаль єго 
мл(с)ть твоє(и) мл(с)ти повєдити ижь о(т)чьінє єго мл(с)ти 
зємля(м) граничьньїмь и поданьньшь єго мл(с)ти вєликии 
кривди и втиски дєються оть твоєє мл(с)ти зємли (б. м. н., 
1492—1493 ПВФЧ); а коли(ж) сАдоуть на соудБ тогдьі 
тьіи(ж) жалоби штос А прє(д) ними дбють имаю(т) тоужь 
соуди(т) а нндб (!) воставаючи сь соуда (XV ст. СЯ 43); 
и видєлосє на(м), што(ж) курилоу в то(м) кривда сА дБє(т) 
(Вільна, 1495 БСКИ). 

3. траплятися, бувати (1): І іег, 5ШЇ]а... ко!ога]а зіа 
йіе]’е1... ргіЬойа, к зийи не гпа]’еі:’ регей зеЬе ргі^ойШ, 
оІігЬу схегег хкагЬи ЬуІЬу па\*/есіеп (Луцьк, 1388 ЛРГ 106). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. сА діє(т) 1 (1495 БСКИ); зіа 

Йіфі 1 (1388 2РБ 106); 3 ос. мн. дєються 1 (1492—1493 
ПВФЧ); сА... діють 1 (XV ст. СЯ 43); перф. З ос. одн. 
с. сА діАло, сА діяло 6 (1386 Р 31; 1413 Р 84; 1419 Р 91; 
1421 Р 94, 96; 1430 Р 116); діялось 1 (1444 АрхЮЗР ІДИ, 

8); деялосе 1 (1389 РЕА І, 27); 3 ос. мн. сі дАяли (1467 
ВО II, 297); баж.-ум. сп. З ос. одн. с. коли бьі сА... діяло 
(1447—1492 ЛКБВ); ка(к) бьі... сА дієло (XV ст. СЯ 
42 зв.). 

^Д'бАТИ СА див. #Д^ЯТИ СА. 
ДЯГИЛ ч. (1) (особова назва): мой чоловек Дягил вьще- 

лал его своєю рукою, потому словет Дягилевь дубь (Во¬ 
лодимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 119). 
ФОРМИ: наз. одн. Дягил (1498 АрхЮЗР 119). 
ДЯГИЛЕВЬ, ДЯГИЛЕВ прикм. (3): тот дуб стоит на 

моей земли а словет Дягилев дуб (Володимир, 1498 
АрхЮЗР 8/1У, 119). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Дягилев, Дягилевь (1498 АрхЮЗР 

8/IV, 119). 
Пор. ДЯГИЛ. 
ДЯДИНАЯ, ДАДИНАА ж. (11) (дружина дядька) дя¬ 

дина: а тБжь дАдинаА моА кнАгини СємєноваА МарьА и 
зАть єи кнАзь Сємєнь Юрьєвичь слюбовали ми... ижь єй то¬ 
го имБньА подь мною не искати (Вільна, 1482 А8 І, 79); на 
тих же Горках и на половини Олеска маеть дядиная моя 
пани Козариновая — сто гривень на половини Горокь, 
а сто гривень на половини Олеска (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 
8/Ту\ 28); а што кн(А>г(и)ни СємєноваА натьшимвнА на- 
ложит, я маю кн<А)г<и)ни Сємєновой дАдинои своєи... 
накладні отложити (Черлехів, 1485—1500 АЗ І, 121). 
ФОРМИ: наз. одн. дядиная, дАдинаА (XV ст. АрхЮЗР 

8/IV, 28; 1482 АЗ 1, 79); дав. одн. дАдинои (1482 АЗ І,%79; 
1485—1500 АЗ І, 120—121); знах. одн. дАдиноую (1485— 
1500 АЗ І, 120); ор. одн. дАдиною (1482 АЗ І, 79). 

*ДЯДКО дав. ДЯДЬКО. 
ДЯДЬКО, ДАДКО ч. (І!) (батьків або материн брат) 

дядько: а... би(л) при то(м)... пань ивашко дАдко дБтии 

кнзА юрьєвьі(х) (Острог, 1458 ОЖДМ); досталь сА дєвєрю 
моємоу кн(А)зю Семену и дАдкоу н(а)шємоу подь луц- 
кимь повєтомь Городокь (Манів, 1478 АЗ І, 76); а вь тую 
пивницу хоживаль дядько мой Симьха (Краків, 1489 РИБ 
431); И мьі пну Станиславу... прьівилє(и) дя(д)ка своєго... 
казали пєрє(д) нами положити которьі(м) отець нашь 
дя(д)ку єго тоє имєньє даль бн(л) (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: наз. одн. дядько, дАдко (1458 ОЖДМ; 1489 

РИБ 431); род. одн. дя(д)ка (1473 АрхЮЗР 8/А/, 
102; 1499 ВФ); дав. одн. дя(д)ку, дАдкоу (1473 АЗ І, 76; 
1499 ВФ); ор. одн. дядкомь, дАдкомь (1473 АрхЮЗР 8/IV, 
102; 1478 АЗ І, 76); наз. мн. дАдки (1494 АЗ І, 101); родімн• 
дАдков (1492 АЗ III, 23). 
Див. ще ДЯДЯ. 
ДЯДЬКОВИЧЬ ч. (3) (син дядька) двоюрідний брат: 

а вь тую пивницу хоживаль дядько мой Симьха и сьінь 
его, дядьковичь ... Нисань (Краків, 1489 РИБ 431); 
жаловаль на(м) бояринь смолєнски(и), коурило ивано(в) 
сьі(н) сємєнова на дА(д)ковичо(в) свои(х) (Вільна, 1495 ВК). 
ФОРМИ: наз. одн. дядьковичь (1489 РИБ 431); знах. одн. 

дядьковича (1489 РИБ 431); знах. мн. дА(д)ковичо(в) (1495 
ВК). 
ДЯДЯ» ДАДА ч. (15) (батьків чи материн брат) 

дядько: помню князя великого Витовта, дядю твоего 
(б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17); Сє азь рабь бжїи... сь 

своєю жєною... поклонихом сА оца своє(г) гробоу... и 
дАдь своихь гробо(м) (Київ, 1446 Р 154); жаловал кн(А>зь 
Михайло Васильєвич збаразкий на дАдю своєго кн<А)зА 
Семена Васильєвича (Луцьк, 1475 АЗ І, 69); а брати имь 
мито по старомоу какь здавна бьівало за дАди нашого за 
вєлико(г) кнАзя вито(в)та и за жьїкгимоньта (Петрків, 
1489 АМВ). 
ФОРМИ: наз. одн. дядя, дАдА (1454 АЗ III, 10; XV ст. 

АрхЮЗР ШУ* 28; 1482 АЗ І, 79); род. одн. дяди, дАди 
5 (1454 АЗ III, 10; 1475 АЗ І, 69; XV ст. АрхЮЗР «/IV, 
29; 2-а пол. XV ст. АЛМ 9; 1489 АМВ); зам. ор. одн. под 
княземь... Витовтомь дяди твоего 1 (п. 1444 АкЮЗР І, 
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17); дав. одн. дяди (1478 ЗРМ); знах. одн. дядю, дАдю 
(п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1475 АЗ І, 69); місц. одн. при дяди 
(2-а пол. XV ст. АЛМ 9); наз. мн. дАди (1484 #М); род. мн. 
дАдь (1446 Р 154). 
Див. ще ДЯДЬКО, 

ДЯКГОРДЬ ч. (1) (особова назва, лиш. Оаи^агсіаз): 
А при томь бьіли... пань Петрашь Монтикгордовичь... 
Дякгордь Дадаукшись и иньїхь много добрихь людей 
(Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106). 
ФОРМИ: наз. одн. Дякгордь (1451 АкЮЗР II, 106). 

*ДЯКЛОс. (3) (лиш. сійокіе, сіокіе) (подать натурою від 
урожаю і загального прибутку в селянському господарстві, 
крім худоби) дякло: И тоть яцко тьіхь ихь земль половину 
попродаль и сь той земли службьі намь не служьіваль 
и дякла не даваль... и мьі тьш земли Петку а Петру при¬ 
судили: нехай они твій земли держать а намь сь того служ¬ 
бу служать и дякла дають по давному (Вільна, 1495 РИБ 
602). 
ФОРМИ: род. одн. дякла (1495 РИБ 602); знах. мн. 

дякла (1495 РИБ 602). 
*ДЯКОВАТИ дієсл. недок. (4) (за що, з чого кому) дя¬ 

кувати (за що кому): 2а їо \уазгеу шііозіі сііакшет (Лип- 
нишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139); с того паноу воєводє 
дякуємь яко прьіятелєви нашому (Вільна, 1493 ОПВВ 
152): Ино за то тобє прьіятєлю нашому дякуємь, ижє єси 
вь томь нашомь дєлє посьілаль тамь кь нєму своєго посла 
(б. м. н., 1498 ВИ II, 413); 
д А куючи богу (вставні слова) (1) богу дякувати, 

слава богу: Сє я Ванко Скєрдвєвич... вьізнаваю, иж я 
в тот час дАкуючи б(о)гу здоров на д<у>ши и на твлє и 
с доброю волею и с полньїм розумом ... продал єсми... ввч- 
ную отчизну свою и двдину свою (Володимир, 1470 
І, 65). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. дякуємь, Факиіет (1433 ЗНТШ 

ЬХХУІ, 139; 1493 ОПВВ 152; 1498 ВО II, 413); дієприсл. 
одноч. дАкуючи (1470 АЗ І, 65). 
ДЯКЬ див. ДЇЯКЬ. 
ДАД див. ДИДЬ. 
ДАДИНАА див. ДЯДИНАЯ- 
ДАДКО1 див. ДЯДЬКО. 
ДАДКО2 див. ДЦТКО. 
*ДАДКОВИЧИ мн. (9) (назва присілка у Волинській 

землі) Дядьковичі: Я Ларио(н) игоумє(н) пєрєсопницки(и) 
вьізнаваю... мвнА(л) єсми с пано(м) пєтро(м) яновичо(м)... 
свои(м_)_имє(н)є(м).., на єго имє(н)є на дА(д)ковичи (Луцьк, 
1467 СП № 13); Я пєтрь янови(ч) староста лоуцки(и)..» 
вьізнаваю... мєнА(л) єсми с ьігумєно(м) пєрєсопницки(м)... а 
промєни(л) єсми ему тоє имє(н)є дА(д)ковичи, ввчно и нє- 
пороушно (Луцьк, 1490 Пам). 
ФОРМИ: наз. дА(д)ковичи (1490 Пам.); знах. дА(д)ковичи 

(1467 СП № 13; 1490 Пам.); місц. оу дА(д)ковичо(х) (1490 
Пам.). 

^ДАДКОВИЧЬ1 див. ДЯДЬКОВИЧЬ. 
*ДАДКОВИЧТ>2 ч. (2) (особова назва): исталасА торгув- 

лА межи добрьіми людми... ажє пани хонька васковая дАдь- 
ковича жєна... продала єсть тоть мунастнрь (Перемишль, 
1378 Р 25—26); мн бискупи мацви прємьіски... па(н) Ань 
двди(ч) тарнов(с)ки... глвбь дАдкови(ч) чинимьі знаємо... 
како ко(л) та рвчь... прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 
р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. дАдкови(ч) (1404 Р 70); род. одн. дАдь- 

ковича (1378 Р 25). 
*ДАДКОВСКИИ і прикм. (1): а тогдн маю(т) мнв тоє 

имє(н)є дАдковскоє подати та(к) доброє и нарАжьноє и 
с то(л)кими(ж) лю(д)ми моими (Луцьк, 1490 Пам.). 

ФОРМИ: знах. одн. с. дА(д)ковское (1490 Пам.). 
Пор. *ДАДКОВИЧИ. 
*ДАДК0ВСКИИ2 ч. (2) (особова назва): Я ларио(н)... 

игоумєн пєрєсопницки(и) вьізнаваю... мвнА(л) єсми с па- 
но(м) пєтро(м) яновичо(м)... тьі(м) свои(м) име(н)є(м)... на 
єго имє(н)є... котороє жь о(н) коупи(л) оу зємлАнина во- 
льі(н)вольі(н)ского (і) на имА оу ва(н)ка ста(н)ковичА дА(д)- 
ко(в)ского (Луцьк, 1467 СП № 13); Я пєтрь янови(ч) ста¬ 
роста лоуцки(и)... вьізнаваю... с господар А королА... до- 
зволє(н)є(м)... мєнА(л) єсми... тьі(м)... своимь имє(н)є(м)... 
котороє жь єсми купи(л) оу зємлАнина вольі(н)ского оу 
ва(н)ка ста(н)ковича дА(д)ко(в)ского (Луцьк, 1490 
Пам.). 
ФОРМИ: род. одн. дА(д)ко(в)ского (1467 СП № 13; 1490 

Пам.). 
*ДАДКОВЩИНА ж. (1) спадщина від дядька: и за 

тоую сто коп грошей широких продали єсмо... дворєц 
наш... которьіижє дворєц и земли вьіслоужил отець мои 
дАдковщиноу свою Микитино на кнАзи Йване Юрьєвичи 
(Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 
ФОРМИ: знах. одн. дАдковщину (1492 АЗ III, 23). 
^ДАДЬКОВИЧЬ див. *ДАДКОВИЧЬ2. 
ДАДА і див. ДЯДЯ- 
ДАД А 2 ч. (1) (особова назва): пєрвьіи поруч ни(к) кнА(з) 

михаило євнутєви(ч)... осипь дАдА исаи соколникь (б. м. н., 
1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. лАлА 11392 Р 471. 
*ДАКОВАТИ див. *ДЯКОВАТИ. 
ДАКЬ див. ДІЯ КЬ. 
*ДАЛ див. Д'ЙЛ. 

ДАЛЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): Тем мьі... (села)... на йме Прочєлничи... и ДАлєщїи 
на оусти Двли (б. м. н-, 1490 Вй 1, 434). 
ФОРМИ: наз. ДАлєщїи (1490 ВО І, 434). 
*ДАЛЬ див. ДІ> Л. 
*ДАСЄТИНА див. ДЄСАТИНА. 
*ДАТИ див. Д-ЬТИ. 
*ДАЯТИ СА див.*Д’ВЯТИ СА. 



*ЄВАГГЄЛИСТЬ див. *ЄВАНГЄЛИСГЬ. 
*ЄВАНГЄЛИ€ с. (10) (цсл. евангелие, гр. єйаууєХюг) 

євангеліє: застали єсмо оу стго спса на красно(м)... євань- 
гєльє кованоє (б. м. н., бл. 1429 Я 114); И мьі, великий 
князь* Щвьщригайло Олкгердовичь, сее осмотриль у СВЄ- 
томь евангелиеи Влодимерское церкви (Луцьк, 1444 
АрхЮЗР 1/УІ,8): а то есми и вь євангеліє уписаль, которое 
лежить на престолв у Церкви у Пречистое Богоматере 
(Вільна, 1499 АСД VI, 3), 
ФОРМИ: знах. одн. євангеліє, єваньгєлие. єваньгєльє. 

єу(г)лие (бл. 1429 Р 114; 1487 ААР\ 1496 ВО її, 402; XV ст. 
ВОРСР\ 1499 АСД VI, 3); місц. одн. вь (у, на) еваигелиеи, 
еван.гелии, еу(г)лии 3 (1444 АрхЮЗР І/V1, 8; XV ст. 
ВОРСР); вь ! евангелие 1 (1444 АрхЮЗР 1 /V1, 8); уевань- 
гелеи 1 (1444 АрхЮЗР і/VI, В). 

*€ВАНГ€ЛИСТЬ ч. (26) {цсл. євангелисть, гр. єиауу- 
еЛістт^) євангеліст: а доконалосА тоє двло оу годв 

(!) лучици в ндлю по (с)тмь ап(с)лБ марку євнглств (Лу- 
чиця, 1388 Я 39); в нєдьщв (!) в нєдвлю на завтрБє ст(г)о 

луки євнгл(с)та (Медика, 1404 Я 70); а кто бьі того не 

издрьжаль... таковьш да є(ст) проклвть о(т) ба и о(т) 

прч(с)тьіЖ єго мтрє, и о(т) чєтьіри єу(г)листи (Сучава, 1435 
Сові. II, 682); па(к) кто св покоуси(т) пороушити того... 
даанїА и потвьрж(д)єнїА, таковїи да єсть лроклА(т) о(т) 

га ба... и о(т) стьі(х) чєтири єу(г)гєлиста (зіс. — Прим, 
вид.) (Ясси, 1500 Сові. 3. 231). 

ФОРМИ: род. одн. євангєлиста, євнгл(с)та (1404 Я 70); 

місц. одн. по євнглстЬ 1 (1388 Я 39); єоуваньгєли(с)тьі 1 
(1436 Сові. II, 707); наз. мн. зам. род. єуаггєлисти, єу(г)- 
листи, євангєлисти, єу(г)листи 14 (1429 Со5^. І, 249; 1435 
Сові. II, 682; 1439 Сові. II, 59; 1457 ВО 1, 5; 1479 ВБ І, 
222; 1488 ДГСПМ; 1489 ВО І, 378; 1490 Вй І, 421; ОС 
149); іуаггєлисти 3 (1499 ВО II, 149, 155, 163); єу(г)листьі, 
єу(г)лїстьі 2 (1435 Сові. II, 689; 1448 Сові. II, 300); іуглисти 
1 (1439 Сові. II, 32); род. мн. єу(г)листь, єу(г)листь, єван- 
гєлисгь, єуглисть 6 (1435 Сові. II, 679; 1438 ОІД«А» 472; 
1443 ПГСММ; 1444 Сові. II, 208; 1446 Я 154; 1448 Сові. 
II, 366); наз. де. зам. род. мн. о(т)... чєтири єу(г)гєлиста 
1 (1500 Сові. 3. 231). 

^ЄВАНГЕЛІЄ див. *€ВАНГЄЛИ€. 
*ЕВАНЬГЕЛЕ€див. *ЄВАНҐЄЛИЄ. 
*ЄВАНЬГЄЛИЄ див. *ЄВАНГЕЛИЄ- 
*€ВАНЬГЄЛЬ€ див. *ЄВАНГЄЛИЄ. 
ЄВАЧЬ ч. (1) (особова назва): Моилони (!) Скурмань 

Шикомь уланомь... на имя Тємєшовь синь Євачь, добрій 
слуга мой тамь упаль (б. м. н., 1484 РИБ 351). 
ФОРМИ: наз. одн. Євачь (1484 РИБ 351)* 

*ЄВДОКИМОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Мьі кнА(з) 

двдь дмитриєви(ч) кнА(з) русань плакси(ч)... глвбь євдо- 
кимови(ч)... чинимьі знамєни(т)... како кєдьі в то врємА 
коли кнА(з) вєлєбньш дмитрии... володиславу... королеви 
польскому... вврность праваА и не изрушистаА слюби(л) 
а мьі... моча вши(х) (!) зємлАнь єго... ислюбуємьі за нєго 
(Лучиця, 1388 Я 38—39). 
ФОРМИ: наз. одн. евдокимови(ч) (1388 Я 38). 
жЄВЛАШКО ч. (1) (особова назва, пор. Євлампии): Я вол- 

чько бодє(н)ковьскии Исвоими дє(т)ми сь євлашко(м) а з 
романо(м) вьізнаває(м)... и(ж) єсмо то оучинили нижа(д)- 
ньі(м) припужєниє(м) ани звєдє(н)е(м) (Овруч, 2-а пол. 
XV ст. СПС). 
ФОРМИ: ор. одн. євлашко(м) (2-а пол. XV ст. СПС). 
*€ВЛАШКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Мн кнА(з) 

двдь дмитриєви(ч) кнА(з) русань плакси(ч) василии да- 
нильєви(ч) фєдорь євлашкови(ч) хвороща... чинимьі зна- 
мєни(т)... како кєдьі в то времА коли кнА(з) вєлєбньш дмит¬ 
рии... влодиславу... королеви польскому .. вврность пра¬ 
ваА и не изрушистаА слюби(л) а мьі... моча вши(х) (!) зєм- 
лАнь єго... ислюбуємьі за нєго (Лучиця, 1388 Я 38—39).’ 
ФОРМИ: наз. одн. євлашкови(ч) (1388 Я 38). 
*ЄВНУТЄВИЧЬ ч. (2) (особова назва): пєчАт кнАзА мі- 

хьілово (!) євнютєвича (Краків, 1386 СЕУ 9); пєрвьш по¬ 
ручник) кнА(з) михаило євнутєви(ч) (б.м.н.,бл. 1392 Я 46). 
ФОРМИ: наз. одн. євиутєви(ч) (бл. 1392 Я 46); род. одн. 

євнютєвича (1386 СЕУ 9). 
*ЄВНЮТЄВИЧЬ див. *ЄВНУТЄВИЧЬ. 
*ЄВПРАКСІЯ ж. (1) (особова назва, гр. Еояра|іа): 

Я Семень с колковь ... уписаль есми вь домь Пречистой 
Богоматери Печерскому монастьіру родители наши Іоа- 
на... Феодосію... Євпраксію (Київ, 1398 ДГПМ). 
ФОРМИ: знах. одн. Євпраксію (1398 ДГПМ). 
ЄВСЕЕВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіли 

добрьіе люди королевьіе бояре: Олександре Ходковичь... 
Ходко Євсеевичь... а еще дворяне и мвщане (Кобринь, 
1465 АкВАК III, 4). 
ФОРМИ: наз. одн. Євсеевичь (1465 АкВАК III, 4). 
*€ВСЕИ ч. (4) (особова назва, цсл. Евсевии, гр. Е6аг|Зіо£) 

Овсій, Євсей: ино мьі послальг вижа замку Браславского, 
пана Хацка до зємянь Браславскихь: пана Максьіма... 
пана Євсея и пана Кмьіту (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7). 
ФОРМИ: знах. одн. Євсея (1430 ГВКЛ 7, 8, 9). 
ЄВСТАТИЄ, ЄУСТАТЇЄ, ЄУСТАТЬІЄ ч., невідм. (7) 

(особова назва, молд., цсл. Євьстатии, гр. ЕйотдгЗіоЄ) 
Євстахій, Євстафій, Остап: ми пєтрь воєво(д)а... знамВнито 
чиньі(м)... ажє... дали єсмьі нашєм(оу) манастьірю о(т) 
побрати... идєжє є(ст) єгоумєнь єустатнє... чєтири чє- 
ля(ди) цигань (Дольний Торг, 1444 £>/Я«А» 481); да оу- 
твєрди(м) нашь монастирь о(т) корочина камєнв гдє є(ст) 
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архима(д)ридь (зіс.— Прим, вид.) молєбьникь (зіс.— Прим. 
вид.) на(ш), по(п) єустатїє (Сучава, 1462 Сові. О. 10). 
Див. ще *ЄУСТАТЇИ, СТАХЇЄ. 
*ЄВФ'ЯМИИ див. *ЄВЬФИМИИ. 
*ЄВХИМИИ див.*ЄВЬФИМИИ. 
*€ВТ>ДАДЬЄВЬ с. (1) (назва села в Київській землі): 

Село Євьдадьє(в) а в томь сєле шєсть члвка (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 91). 
ФОРМИ: наз. одн. Євьдадьє(в) (бл. 1471 ЛКЗ 91). 
*ЄВТ>ФИМИИ ч. (5) (особова назва, цсл. Єуфимь, гр. Ео- 

'Й'брюе) Юхим, Єфим: вь лв(т) 6849 сольянь бьі(с) колокь(л) 
сиі... игуменомь евьфимьемь (б. м. н., 1341 ОБРИ 75); 
А про лвпшую твєрдость тьіх верху писаних рвчєй просила 
єсми... єпископа туровского и пинского ЄвхимьА аби... 
пєчат свою приложиль (Степань, 1489 АЗ І, 89). 
ФОРМИ: род. одн. ЄвьеимА 1 (1489 АЗ 1,89); єфимьА 

1 (1385 Р 28); ЄвхимьА 1 (1489 АЗ 1,89); ор. одн. евьфимьемь 
(1341 ОБРН 75); місц. одн. при євфЬмьи (2-а пол. XV ст. 
СО). 

*€ВТ?вИМЬ див. *€ВЬФИМИИ. 
ЄГДА спол. (2) (цсл. єгда) (приєднує підрядні речення 

часу) коли а) (у постпозиції) (1): А кто о(т)имєть о(т) 

цркви стго ни колбі судите А со мною пєрєдь бгмь єгда при- 
деть правєдньш судии (б. м. н., бл. 1350 Р 8); 

б) (у препозиції) (1): а єгда похочєть архима(н)- 
дри(т)... да сове(р)ши(т) в Манастьі(р) Пєчє(р)скій митро- 
полить кїєвскїй архима(н)дрита їгоумєна прєзвитера, дья- 

кона ку евтой литу(р)гїй (б. м. н., 1481 ГПМ). 
*€ГОВТ> прикм. (4) (цсл. єговь) (належний йому) його: то 

село даль воєвода строєви и иванови... ємоу и двтємь 
еговвмь и<оу)ноучєто(м) єговв(м) и праоуноучєто(м) єго- 
вв(м) и праштоурвтомь (!) єговвмь (б. м. н., 1400 Сові. І, 
37). 
ФОРМИ: дав. мн. єговімь (1400 Сові. І, 37). 
ЄГОУМЄН див. ЄГОУМЄНЬ. 

*ЄГОУМ€НОВЬ прикм. (1): Ігуменів: А ин никто без 
єгоумєновоу волоу да не емвєт оу тотоу бранищоу ни ри- 
боу ловити ни товар пасти ни иноє ни жадноє дило робити 
(Сучава, 1490 ВО І, 421). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. єгоумєновоу (1490 ВИ І, 421). 
ЄГОУМЄНЬ, ЄГОУМЄНЬ, ЄГОУМЄН ч. (32) (гр. ууой 

рвУоЄ) ігумен: Мьі Илїа воєвода... чинимь знаменито.... 
ажє... дало єст господство ми єдноу поустьіню манастьірю 
от Полвньї, гдє єст єгоумєнь Досоеєи (Сучава, 1438 О В Ас 
27); мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє да¬ 
ли... єсмьі... монастироу о(т) нвмца... гдє єсть єгоумєнь 
(зіс.— Прим. вид.)... по(п) еєо(к)тисть, даанїє... двда 
нашєго, алєкса(н)дра воєводи (Ясси, 1500 Сові. 5. 230). 
ФОРМИ: наз. одн. єгоумєнь, єгоумєи, єгоумєнь, ! єєгоу- 

мєнь (1438 БВАс 27; 1444 481; 1459 514; 
1466 ВО ї, 105; 1467 МІН. Оос. 125; 1472 БО І, 170; 1482 
БО І, 263; 1489 ВО І, 377; 1491 ВБ І, 452; 1500 Сові. 3. 
230); дав. одн. єгоумєну (1452 Сові. II, 410; 1470 Л/Я«Л» 
523; 1488 ВО І, 348); ор. одн. єгумєиомь, єгоумєном (1447 
Сові. II, 288; 1454 Сові. II, 517; 1459 ВБ І, 29). 
Див. ще ИГУМеНЬ, ИЄГОУМЄНЬ. 
ЕДЕН числ. (243) 1. (кількісний) один (209): тАмжє 

ми... дали єсми єм(оу) оу нашєи зємли оу молдавскои... 
єдно село на имА поАна (б. м. н., 1400 Сові. І, 36); а мито 
своє правоє да платА(т), о(т) єдного тАрху, по чотьірє гроши 
(Устя Башія, 1435 Сові. II, 676); ми алєксандрь воєвода... 
чини(м) знаменито ис сБмь листомь нашимь... ожє тотьі 
истинни тизоанє, дочка конатасова... и сь своимь синомь, 
лєоуринцє(м), по своєю доброю (!) воли и прода(л) єдноу 
боукатоу землю (Сучава, 1452 Сові. II, 409—410); єдна част 
от того села да єст Мариць, дочки Симиноу (Васлуй, 
1495 ВО II, 53); ми етєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє... прїид(є прАд нами...) оть синь михаила оцєла гра¬ 

матика и сестри єго крєстина и аноушка... и продали... 
єдно селище на исписилє (б. м. н., 1500 ЗО 7); 

(один з двох або з декількох) один (22): Сє азь пань ра- 
доуль ... и жоупань... даємо ввдомо... ажє балица воєвода 
и драгь мєщєрь... дадошє о(т) своєго оурика три села ма- 
настирю... єдно село тєрєсь а дроуго кривчичь а третїє 
кроушєво (Сігет, 1404 ГМ)\ ми по их воли оучинили єсми 
и далисмо томоу нашємоу свАтомоу монастироу... чьтири 
села на Бистрици ж(є): єдно село Слоугани, дроугоє 
село Кикощєщи, третєє село Калїєнєщи, чьтврьтоє село 
Лацкани (Ясси, 1500 ВО її, 173); 

(тільки один) єдиний (2): тако ми с пани... смолвивши 
сА видАчи єдного бога прєдо очима а подлугь смолвн оста¬ 
вили єсми бвлєцко (!) при бвлцв (Львів, 1421 Р 94); Про- 
тож ненадобв никому вьступати ся и еден вВдаеть тое село 
владика орменьскии (Київ, 1445 ЗНТШ СХУ, 19); 

н и о у єдномь нити (1) див. *МИТЬ; х о т в 
о у є д н о (м) н и т и (1) див. *НИТЬ. 

2. (у знач. займенника) (із запереченням) жоден, ні 
один, ніхто (8): А такожь оу тихь вишєписаньїх митахь 
и от камєнь воскоу ни єдин таркань да нє боудєт... ни сь 
нашєи зємли ани с чоужєи, ни єдьньїм нашим листом (Бист¬ 
риця, 1457 ВО І, 4); Того ради никто николи да нє нмают 
(!) твгати, ани добоувати, на сїє наше привилїє, ни сь єд- 
ном привилїє (Сучава, 1490 ВБ І, 392); Про(тож) да нє 
имаєт тАгати ани добоувати <ни> єдними привилїАми на 
сїє наше привилїє (Гирлов, 1499 ВО II, 155). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. еден (1445 ЗНТШ СХУ, 19); род. 

одн. ч. єдного (1424 Сові. І, 162; 1435 Сові. II, 676; 1437 
Сові. II, 711); дав. одн. ч., с. єдному (1400 Сові. І, 37; 1490 
ВО І, 420); знах. одн. ч. єдного 3 (1421 Р 94; 1445 Сові. 
II, 236; 1453 Сові. II, 466); єднїи 1 (1409 Сові. І, 65); 
ор. одн. ч., с. єдиимь, єдним 2( 1459 ВО І, 32); 1485 ВО 
II, 372); єдьньїмь 1 (1457 ВО І, 4); ! єдном 1 (1490 ВО І, 
392); місц. одн. ч. оу єдномь (1447 Сові. II, 289; 1449 Сові. 
II, 744); наз. одн. с. єдно (1408 Сові. І, 61; 1427 О В Ас 
22); знах. одн. с. єдно (1400 Сові. І, 36; 1415 Сові. І, 116; 
1423 Сові. І, 156; 1442 Сові. II, 88; 1453 Сові. II, 467; 
1462 ВО І, 52; 1486 ВО І, 289; 1490 ВБ І, 390; 1495 ВБ 
II, 87; 1500 Сові. 3. 230 і т. ін.); наз. одн. ж. єдна, єдьна 
(1415 Сові. І, 122; 1425 Сові. І, 173; 1431 Сові. І, 325; 1446 
ПГСПМР; 1458 МіН. Бос. 122; 1466 ВО І, 105; 1479 ВАМ 
61; 1488 ВО І, 345; 1495 ВО II, 53; 1496 ВО II, 92 і т. ін.); 
род. одн. ж. єднои (1473 ВО І, 190; 1475 ВБ І, 203; 1483 
ВО І, 269; 1487 ВО І, 297; 1490 ДГСХМ; 1493 ВО II, 
З, 31; 1495 ВО II, 63, 64; 1499 ВЛ II, 153 і т. ін.); знах. 
одн. ж. єдиоу (1452 Сові. II, 409); ор. мн. єдними (1491 
ВО І, 491; Сові. Б. 37; 1492 Сові. 3. 162; 1499 ВО II, 
155). 
Див. ще еДИНЬ, ОДИНЬ. 
*ЄДИНАЦТВО с. (4) єдність, згода (2): брать и тесть 

нашь а твой свать, великий князь Ивань Васильєвичь, 
о томь кь намь всказьіваль, абьіхмо били сь тобою вь 
миру и вь єдинацьтвє (Троки, 1494 ВО II, 387);?и єстли би 
онь вамь по доконьчанью... правиль, и ти би сь нимь 
взяль мирь и вь єдинацтвє бьіль (б. м. н., 1498 ВО II, 
409); 
мети єдинацтво (1), р (1 п а с і ¥ о шіеіі 

(1) (з ким) бути в злагоді, в згоді: Про то господарь нашь... 
всказаль и твоєй милости аби... мєль би єси зь єго милос- 
тью приязнь вєчную и любовь, по тому какь и прєдьковє 
єго милости и отець єго милости мели приязнь и єдинацьтво 
сь прєдьки твоими (Вільна, 1494 ВО II, 387). 
ФОРМИ: знах. одн. єдинацьтво 1 (1494 ВБ II, 387); 

їегіпасїтсо І (1494 ВО II, 388); місц. одн. вь єдинацтвє, 
вь єдинацьтвє (1494 ВО II, 387; 1498 ВО II, 409). 
Див. ще *ЄДИНОЧЬСТВО, *ЄДИНСТВО, ЄДНАНЕЄ 1, 

*€ДНОСТЬ, *€ДНОТА, *едноцство, *одиноцьство. 
*8ДИНАЦЬТВ0 див. *ЄДИНАЦТВО. 
ЇЄДИННО див. ЄДИНЬ. 
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* ЄДИНОСУЩНЬІИ прикм. (П) (цсл. єдиносЖштьньїи, 
гр. 6^0'Й'бсноЄ) єдиносущний: В о ймя святьіе единосущньїе 
и нероздилимьіе Тройцьі Отца и Сьша н Светого Духа (Хрін- 
иики, 1472 АрхЮЗР 8/1II, 2); Вь имв отца и сьіна и свАтого 
доуха, троицє евАтаа и єдиноеьщнаа и нєраздєлимаа (Су- 
чава, 1491 ВИ І, 451). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. єдиносущна 1 (1490 ОС 146); єди- 

носьштнаа, єдиносУщнаа, єдиносоущнаА (1473 Ви І, 181; 
1488 ДГСВМЩ; ДГСПМ; 1489 ВО І, 376); род. одн. ж, 
единосущние (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 2); кл. ф. ж. єдиносьщ- 
наа, єдиносУщнаа, єдиносьщна (1488 ВИ І, 342, 347; 1490 
ВО І, 419; ДГСХМ; 1491 ВО І, 451). 

*ЄДИНОСЬШТНЬІИ див. *ЄДИНОСУЩНЬІИ. 
*ЄДИНОСЬЩНЬІИ див.*ЄДИНОСУЩНЬІИ. 
*ЕДИНОСХЩНЬІИ див. *ЄДИНОСУЩНЬІИ. 
*€ДИНОЧЬСТВО с. (1) (цсл. єдиночьство) єдність, згода: 

взАли єсмо приАзнь... зь ... казимиромь, королєвичємь... 
бнти оупрьіАзни и вь єДиночьствб (Сучава, 1442 Сові. II, 
716). 
ФОРМИ: місц. одн. вь єднночьстві (1442 Сові. II, 716). 
Див. ще *ЄДИНАЦТВО, *ЄДИНСТВО, ЄДНАНЬЄ 1, 

*ЄДНОСТЬ, *€ДНОТА, *€ДНОЦСТВО, *ОДИНОЦЬСТВО. 
*ЄДИНСТВО с. (1) (цсл. єдиньство) єдність, згода: тогдьі 

на роцв напрє(д) рєчєньїмь стронамь в мєдьіцБ... оу єдин(с)- 
твв воли нашєи... осудили єсмьі и осужАємь ажє г(с)дрь 
нашь кроль влодиславь... ближши єсть к тому мвсту... 
нижли тьіи пани Адвига и єи дввка алжбБта (Медика, 1404 
Р 70). 
ФОРМИ: місц. одн. оу єднн(с)тв;Ь (1404 Р 70). 
Див. ще *ЄДИНАЦТВО, * ЄДИНОЧЬСТВО, ЄДНАНЬЄ 1, 

*ЄДНОСТЬ, *ЄДНОТА, *ЄДИОЦСТВО, *ОДИИОЦЬСТВО. 
ЄДИНЬ, ЄДИНЬ, числ. (126) (цсл. єдинь) 1. (кількісний) 

один (98): Се азь пань радоуль вицашпань марамоурє(ш)- 
скьі(и) и жоупань ба(н)ко... даємо ввдомо... ажє балица 
воєвода и драгь мєщєрь... дадошє о(т) своєго оурика три 
села манастирю и єдинь млинь (Сігет, 1404 ГМ); а єщє 
єсмьі дали оброкь тому монастирєви... по дєсАть бочокь 
вина... и игумєну по єдинь поль поставь сврого сукна 
(Сучава, 1411 МіН. ЛІЬ.); знаменито чиним не сим нашим 
листом... ожє прїидє прАд намьі... слоуга наш Лоупшє... 
и продаль свою правоую отниноу... єдино село оу Нємєц- 
кои волости на Чорном потоцБ (Гирлов, 1499 ВО II, 144); 

(один з двох або з декількох) один (1): и ти(ж) слюбує(м) 
имь дати и поставити... на граници оу хотини и оу чєрнов- 
скои воло(с)ти два пани справє(д)лнвьі(х)... аби єди(н) 
бьі(л) на(м) старостою хоти(н)ски(м) а дроугьі чєрно(в)- 
ски(м) оустави(ч)ни(м) (Сучава, 1457 Со5/. II, 810); 

єдинь на дроугого (1) один на другого, один 
на одного: Ино за то не имаю(т) опоминати ни єди(н) на 
дроугого за тотоу миноу... и ни тБгати сб никто не имаєть 
(Сучава, 1442 Сові. II, 88); хот.А за єдинь волось 
(1) див. * ВОЛОСЬ; хотА за єдин грошь див. 
ГРОШЬ; ни за єдинь нить див. *НИТЬ. 

2. (спільний) один (1): О братіи щто єдинь мьлньїи (!) 
имаю(т) (XV ст. ВС 23). 

3. (у знач, займенника) (із запереченням) жоден, ні 
один, ніхто (20): Стєфань воєвода... пишє(м) вьевмь боя- 
ромь... варє*кто имаєть должника оу брашовв, що бьі ни 
єдннь залогь не оузАль на торговчАиьі о(т) брашова (Су¬ 
чава, 1435 Сові. II, 692); Сєго ради ни єдинь нашь бояри(н) 
или мьітни(к) да не имаю(т) нигдє позабавити монастирски 
возове ни оу чє(м) (Сучава, 1470 ОІЯ «А» 523); и тиж пак 
оу том промьіслили єсмо... та смо потврьдили им старїи 
закон, како ни єдин чловвкь от которих живоут оу Брьлад 
они абьі нє платили малоє мьіто тамо оу Брьладв, ни от 
єдинои трьговли (Бирлад, 1495 ВО II, 64). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. єдинь, єдинь, єди(н) (1415 Сові. 

І, 122; 1442 Сові. II, 88; 1449 Сові. II, 391; 1454 Сові. II, 
501, 508, 509; 1459 ВО І, 29; 1470 523; 1479 ОС 
141; 1481 ВО І, 257; 1497 ВО II, 100 і т. ін.); род. одн. ч. 

єдиного 2 (1458 ВО II, 262; 1492 ЗОЄ); ! єдин(н)о 1 (1452 
Сові. II, 759); знах. одн. ч. єдинь, єдинь, єдин 56 (1404 
ГМ; 1411 МіН. АІЬ.; 1415 Сові. І, 122; 1434 Сові. II, 668; 
1457 ВО І, 4; 1476 ВО І, 215; 1489 ВО І, 373; 1491 Сові. 3. 
157; 1495 ВО її, 63; 1499 ВО її, 147 іт. ін.); єдиного 1 (і466 
ВО І, 106); наз. одн. с. єдино (1491 ВО І, 464); знах. одн. с. 
єдино (1414 ОІД«.Ау> 441; 1432 ДГВІН; 1436 Сові. І, 481; 
1440 Сові. II, 65; 1448 ОІр № 10 в; 1463 ВО ї, 73; 1488 
ВО І, 325; 1493 ВО II, 21; 1499 ВО II, 144 і т. ін.); род. 
одн. ж. єдинои 1 (1495 ВО II, 64); єднои 1 (1497 БО II, 
119); знах. одн. ж. єдиноу 2(1462 Со5Л О. 10; 1463 ВО І, 
73); 1 єдино (полвноу) 2 (1491 ВО І, 451). 
Див. щет ЕДЕН, ОДИНЬ. 
* ЄДНАНЇЄ див. ЄДНАНЬЄ. 
*€ДНАЛЬНЬІИ прикм. (1): О листг єднальний 

див. ЛИСТЬ 1. 
ФОРМИ: род. одн. ч. еднал(ь)ного (1489 РИБ 433). 
ЄДНАНЬЄ с. (25) (стч.у стп. і'есіпапіе) 1. єдність, згода, 

(3): Ино ми видбвши их доброую волоу и єдьнаниє и за- 
платоу оусє готовими пинбзи, а ми такожє єсми дали и по¬ 
твердили... паноу Щєфоулоу Чєрнатоу, тоє вишєписанноє 
село Мотишєщїи (Сучава, 1463 ВО І, 74); ино мьі вндввши 
и(х) доброую волю и єднанїє и заплату а ми тако(ж) єсми 
далї и потвердили тоє прА(д)рєчєноє село на имА моунтє 
слоузв нашємоу иоанишю изварєцу (Сучава, 1466 Ш£?«А» 
519); 

єднанїє чинити (між ким) (1) приводити до 
згоди, примиряти (кого): ми оузнаваючи мвжи прїєтєли 
єднанїє чини(м) (XV ст. ВС 20 зв.). 

2. (дія) укладення договору за взаємною згодою (3): а 
та(к)жє на то(м) єднанню єсми остали пан (у) михаилоу 
пА(т)дєсА(т) гривень (Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, 
фотокоп,); А при томь нашємь єднаньи бьіли: кнАзь Ми¬ 
хайло Олєксандровичь, пан Янь Довойновичь намБстникь 
Волковьійский (Вільна, 1482 АЗ І, 80); а далє(и) бори(с) 
рєкь правда єсть да(л) єсми тоть запнсь ивашку владьїцє 
писару г(с)дрскому а з волею глБбовою остаеьєвича после 
є(д)наньА (Вільна, 1495 ВМБС); 

єднаньє покоя(б) укладення мирного договору: 
Єстли бьі мистрь сь свои(м) закоиомь... с нами оу котории 
хотвль оустоупити тадьінки о єднаньє покоя ижбьіетє з 
ва(с) нБкоторьіи паньї радний вибравши к на(м) рачили 
зослати к мариборкоу коу лоражБнью посполоу з радою 
короуньї о єднаньє покоя яко братьи и(х) и приятєли... 
а та(м) коли боудєтє прєзь ясноє досвєтьчБньє позна(и)тє 
єстлн мистрь подлоугь свои(х) листовь вась за срБДники 
єднаньє (!) покоя боудєть хотбтн мбтн (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ). 

3. договір (9): и да(л) имь паиь михаиль чА(ст) пинбзєи 
напрє(д), а остато(к), имає(т) имь дати, коли оньї виидоу(т) 
и оуздадоу(т) ємоу вє(с) хотарь стари тА(х) то еєлишчь, 
по(д)лоу(г) єднанїа (Сучава, 1452 Сові. II, 422); а кто-би 
тоє єднаньє з нась с обоу (в ориг. собоу.— Прим, вид.) 
сторонь оузроужнль, тоть маєт заплатити королю пАть 
соть копь грошин (Вільна, 1482 А$ І, 79); И тьіж нбкото- 

рьіх панов... с обох сторон их, длБ розници или сказьі, аби 
тїи вьси вьішєписаннїи наши єднані А и прїязни нє имают 
бити зламани анї прєстоуплєни (Гирлов, 1499 ВО II, 425); 

вьступити у єднай (ь) е (1) див. ВСТУПИТИ; 
мбти єднаньє (1) див. ИМ'ЯТИ; пристоупити 
оу єднаньє (1) див. ПРЬІСТУПИТИ. 
ФОРМИ: наз.одн.зам.род.срБдники єдианьє покоя (1447— 

1492 ЛКБВ); род. одн. є(д)наньА, едиаиья 3 (1489 РИБ 
433; 1495 ВМБС); єдианїа 1 (1452 Со5*. II, 422); дав. одн. 
єднанью (1447—1492 ЛКБВ); знах. одн. єднаньє 8 (1447— 
1492 ЛКБВ; І482 АЗ І, 79; 1489 РИБ 433; 1495 ВМБС; 
РИБ 620); єднанїє, єдьнаниє 4 (1463 ВО І, 74; XV ст. 
ВС 20 зв.; 1465 ОБ 176; 1466ЛША» 519); ор. одн. єднан<ь>- 
ємь 1 (1495 РИБ 620); ! єднани 1 (1462 ВО І, 55); місц. одн. 
на єднанню 2 (1458 Р 169; 1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фо- 



ЄДНАТИ — 346 — єжь 

топ.)*, при єднай ьи 1 (1482 АЗ І, 80); наз. мн. єднані А (1499 
ВИ II, 425). 
Див. ще *€ДИНАЦТВО, *ЄДИНОЧЬСТВО, *ЄДИН- 

СТВО, * ЄДНОСТЬ, *€ДНОТА, *ЄДНОЦСТВО, *ЗЬЄДНА- 
ньє, *одиноцьство, *ОУЄДНАНЇЄ. 
Пор. * ЄДНАТИ. 
*€ДНАТИ дієсл. недок. (3) {стч. іесіпаїі, стп. ]есіпас) 1. 

(що з ким) погоджувати (що з ким), домовлятися (про 
що з ким) (2): а на то сввдковє... пан доума браєвич... 
и пакь панове и радци ливовскїи, што тьімн часьі оу нас 
бьіли и с нами тотоу рвчь єднали (Сучава, 1456 Сові. II, 
791); и пакь панове брьгарє и радци Ливовскии, що 
тьімьі часи оу нас бьіли и с нами тотоу рвчь єднали (Сучава, 
1460 ВО II, 276). 

2. (що між ким) посередничати (між ким у чому) (1): 
коньдра(т) шєсть свє(т)ковь поставиль, по(д)лоугь при- 
казанїя соусоудьи (!) правий бьц'л) єкоубь коумь єго 
которьш же тоую рє(ч) межи ими прієтєльскьі една(л) 
(XV ст. ВС 20). 
ФииМИ: перф. З ос. одн. ч. єдна(л) (XV ст. ВС 20); 3 ос. 

мн. єднали (1456 Сові. II, 791; 1460 ВО II, 276). 
*ЕЦНАТИ СЕ див. * ЄДНАТИ СА. 
*€ЦНАТИ СА дієсл. недок. (4) 1. (договорюватися) єд¬ 

натися, укладати угоду (3): а остато(к) имає(т) имь дати, 
коли они... оуздадоу(т) ємоу вє(с) хотарь... по(д)лоу(г) 
єдианїа, заноу(ж) та(к) сА єднали и(ж) бьі прА(д)рєчє(н)- 
ньі па(н) мань з двтми своими да(л) по(д)бньі день паноу 
михаилоу, абьі вьішли с паньї и мєжиаши и сь и(х) старьі(м) 
привилиє(м), абьі дали и оузнамєнали паноу михаилоу 
тоть оувє(с) хотарь (Сучава, 1452 Сові. II, 422); а тое єд¬ 
нанеє, што Борись з Глвбомь едналь се неслушньїмь 
еднан<ь>емь, то есмо зрушили (Вільна, 1495 РИБ 620). 

2. об’єднуватися, згуртовуватися (1): вси королеве и вси 
хрєстияньскии господареве... єднають ся и готовять ся 
и хотєли бьі напротивь погань (б. м. н., 1498 ЯО II, 410). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. єднають ся (1498 ВО II, 410); 

перф. З ос. одн. ч. едналь се 1 (1495 РИБ 620); сА... едналь 
1 (1495 ВМБС); 3 ос. мн. сА єднали (1452 Сові. II, 422). 

ІЕО^СТ\УО див. *€ДИНАЦТВО. 
Див. ще *ЗЬЄДНАТИ СЯ, * ПОЄДНАТИ СА, ОУЄДНА- 

ТИ С'й 
єдно присл. (5) {стч., стп. ]ес!по) тільки, лише, лиш: 

а родитєль нашь, кнАзь великий, та(к>о(жє им>а(є>ть 
намь приятєлємь бьіти... и приАтєлємь нашїмь приАтєль 
бьгги, а нєприАтєлємь нашимь нєприятель, єдно вьінимаемь, 
нашєго господаря, короля полского противь єго и противь 
короунв, нє имаємь николи стояти (Сучава, 1435 Сові. 
II, 691); п рото (ж) коли (ж) бЖдє(т) братія або сестри во 
очинє раздєлєньї алюбо розно разлоучєньї и лригодитсА(ж) 
нєкоторомЖ ис тоє братїи оу жалобв двди(ч)нє возмє(т) 
на сєбв соужєнїє конечне потомь прїидє(т) бра(т) єго а 
хочє(т) то у іо обновити ми кладем ь ємоу мо(л)чанїє єдно 
оу своєи часті очиньї имєє(т) моць оу жалобв (XV ст. ВС 
22 зв.); А хотар той трєтои вьішєписаннои части от 
Бьєшєщи, али єдно оу село, почепши от берег Молдавв 
мало ниже от гдє вьіходит топлица от Молдави (Сучава, 
1499 ВО II, 136). 
Див. ще ОДНО. 
ЄДНОСТАИНО присл. (1) [стч. іесіпозіаіпе, стп. іесіпо- 

5Іа;по) однаково, так само: а протожь мьі казимирь бжію 
мл(с)тью коро(л) по(л)скьі(и)... узнали єсмо и(ж) по(д)- 
лоугь старьг(х) в зємли нашои, жалоби на соудє(х) не бьі- 
вали соужєньї єдностаино, але по(д)лоугь розоума голов¬ 
ного, и по(д)лоугь пріятєльства (XV ст. ВС 10). 

*ЄДНОСТЬ ж. (1) {стч. ]ес!по$1, стп. ]'есіпо5с) О п р и и - 
ТИ оу єдность див. ПРЇ'ИТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. єдность (1449 Сові. II, 746). 
Див. ще *€ДИНАЦТВО, *ЄДИНОЧЬСТВО, *ЄДИНСТВО, 

ЄДНАНЕЄ 1, *ЄДНОЦСТВО, *одиноцьство. 

*ЄДНОТА ж. (1) {стч.у стп. іесіпоіа) єдність, згода: на 
тии то остаточний рвчи досьі(т) єсть ємоу на то о(т)писано 
а особно нжє мьі доброую <з)авжди мвли єсмо... волю 
тако яко коро(л) хрєстья(н)(с)кии коу покоєви а коу єд- 
нотв (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: дав. одн. єднотЬ (1447—1449 ЛКБВ). 
Див. ще *€ДИНАЦТВО, *ЄДИНОЧЬСТВО, *ЄДИН- 

СТВО, ЄДНАНЕЄ Б "ЄДНОСТЕ, -ЄДКОЦСТВО, *ОДИ- 
НОЦЕСТВО. 

*ЄДНОЦСТВО г7.(3) єдність, згода (1): и слюбили єсмо... 
бити... с ним оу приАзни и оу єдноцствв (Ясси, 1445 Сові. 
II, 725); оузАти єдноцство (едночьство) 
(2) див. ОУЗАТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. єдноцство 1 (1445 Сові. II, 725); ед¬ 

ночьство 1(1447АкЮЗР І, 60); місц. одн. оуєдноцствЬ (1445 
Сові. II, 725). 
Див. ще *ЄДИНАЦТВО, *€ДИНОЧЕСТВО, *€ДИНСТВО, 

ЄДНАНЕЄ 1, * ЄДНОСТЕ, *€ДНОТА, *ОДИНОЦЬСТВО. 
*ЄДЬНАНИЄ див. ЄДНАНЕЄ, 
і ЄЄГОУМЄНЕ див. ЄГОМЄтЬ. 
*€ЖЄ спол. (24) {цсл. єжє) 1. (приєднує підрядні означаль¬ 

ні речення — у постпозиції) який, котрий, що (19): а кто 
би того нє задер жаль... таковьі да єсть проклАть о(т) гос¬ 

пода ба... и оучастїє да имаєть сь онвми, єжє вьзьпишє на 
владика х(ст)а (Бирлад, 1435 Сові. II, 679—680); мьі Стє- 
фан воєвода... чиним знаменито... ожє... даєм и потврьж- 
даєм... даанїє дида нашєго... Алєксаньдра воєводи... мито 
от Баковскаго трьга и от Тазловв... єжє из ввка прислоу- 
шають тоЖмита томоу монастирю (Бистриця, 1457 ВО І, 

З—4); Гноу и оцоу нашємоу виларєтоу архимандритоу 

пєчєрскомоу єжє о хв и(з) братиєю старци пє(ч)рска(г) 
монастьірА (б. м. н., 1498 ЧІАФ); А кто сА покоусит поро- 
ушити нашєго даанїА и потврьждєнїА, тот да боудєт про- 
клАт... и оучастїє да имаєт сь онвми Іоудїи єжє вьзьпиша 
на господа бога ісу христа (Гирлов, 1499 ВО II, 149); 

(в інтерпозиції) що (2): мьі алєксандрь воєвода... чи- 
ньі(м) знаменито... понєжє благопроизволи гсвоми... и вь 
задшиє стопочившємь родитєлємь нашимь... дадо(х) мона- 

стироу пана ивана дворника оуспєнїоу стои бци єжє є(ст) 
на хоморю єдио село на врьхь солонцА (Сучава, 1415 Сові. 
І, 116); тоє вьсє да бЖдєть томоу... манастьірю оурикь сь 

всвмь доходомь... задшЛ стопочившаго родитєлв нашєго 

єжє по стомоу дхоу їосифа (Сучава, 1438 ОІВ«А)> 472). 
2. (приєднує підрядні додаткові) що (3): мьг и (зіс.— 

Прим, вид.) алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... 
єжє дає(м) и потвєржаємь Даніє наши(х) родитєлии (зіс.— 
Прим, вид.) нашємоу монастирю о(т) побрати, о(т) полвньї 
(зіс.— Прим, вид.) (Сучава, 1449 Сові. II, 377—378); мьі 
стєфань воєвода... знаменито чини(м)... єжє... дали є(с)ми 

стои црвки (!) о(т) стого монастиря о(т) молдавици... тоги 
цигани на имв хрьма(н) и бера (и) бадоу (Дольний Торг, 
1458 ПГСММЦ). 
Див. ще АЖЄ1, АЖЬ1, €ЖЕ, ИЖ€^, ИЖЕ^ ОЖЄ, 

ОЖЕ, АЖЄ. 
ЄЖЬ, ЄЖЬ спол. (3) (цсл. єжь) 1. (приєднує підрядні 

означальні речення—у постпозиції) який, котрий, шо (2):Мм 

ильАшь воєвода... записуемьсА тьімь пношАмь што к намь 

з литьвьі приєхали на нашю службоу... пну станиславу 

з вронова... пну михалови иньшимь єжь суть с ними и бу¬ 
дуть єжь имаємь... имь жолдь платити (Сучава, 1433— 
1443 АРМ); па(к) кто св покоуси(т) пороушити того... даа¬ 

нїА... таковїи да єсть проклА(т) о(т) га ба... и да има(т) 

участїє и сь онвмьі іоудєиє, єжь вьзьпиша на га ха, крь(в) 
єго на ни(х) и на чєдА(х) и(х) (Ясси, 1500 Сові. 3. 231). 
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2. (з'ясувальний) (приєднує підрядні додаткові) що (1): 
Мьі нльАшь воєвода... записуємьсА тьімь пношАмь... єжь 
имаємь и слюбуємь имь жолдь платити (Сучава, 1433— 
1443 ЛРМ). 
Див. ще АЖЄ\ АЖЬ1, ЄЖЄ, ИЖЄ% ИЖЬ2, ОЖЄ, ОЖЬ, 

АЖЄ. 
ЄЗДИТ дієсл. недок. (8) (чим, у що, по чому, до чого, 

без додатка) (переміщатися за допомогою якихось засобів 
пересування, їздити в різні місця) їздити (7): Пани Ми- 
хайловаА повєдила, ижь за великого кнАзА Швитрикгайла 
коли мой пан сьіна крєстил оу пана ВасилА, Янка, дозво- 
лил через мост оу боудованє, оу дерево, сеножати єздит 
(Лукониця, 1478 АЗ III, 17); А которьш бьі гости хотєли 
мьіто нашо обьежьдчати новьіми дорогами, минаючьг мьіто 
нашо, и тьі бьі ихь оть того устегаль, нехай бьі ездили ста¬ 
рими дорогами (Краків, 1487 РИБ 226—227); а тамь 
є(з)ди(л) єсми до коузмина ставовь глмдети (б. м. н., XV ст. 
ИК)\ слоужєбнїци по зємли езДА(т) оубогьія кмєти... алюбо 
оубоги(х) зємлАньї оутїскають (XV ст. ВС 14 зв.— 15); 

їздити полювати (1): и дворанинь вашей милости пе¬ 
ред нами то князю Михайлу говориль и тьімь земяномь, 
абьі в дуброву Свинюскую не ездили и не пустошили ло- 
вовь (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/ТУ, 20—21). 
ФОРМИ: інф. єздит (1478 АЗ III, 17); теп. сп. З ос. мн. 

єздА(т), єзьдА(т) (XV ст. ВС 14 зв., 16); перф. 1 ос. одн. ч. 
/Бзлиль 1 (1498 АЛМ 163); є(з)ди(л) есми 1 (XV ст. ИК)\ 
безос. ф. и(х) много єздило (XV ст. ВС 17); баж.-ум. сп. З ос. 
мн. бьі ездили, абьі... ездили (1475—1480 АрхЮЗР 8/^, 
21; І 487 РИБ 227). 
Див. ще *ВЬІЄЗДИТИ, ВЬІЄХДТИ, *ЄЗЬДЖИВАТИ, 

*ПРИЄЖДДЖАТИ, *ПРИЄХАТИ, * ПРИЇЗДИТИ, *$ІЕСНА- 
ТУ 5ІА, *СЬ€ХАТИ, ПХАТИ. 

*€3€РО с. (9) (цсл. єзєро) озеро: дали єсми в потвдилї (!) 

даниа родителв нашєго стго почившаго алєксан (і) воєводи, 
щобьі не смвлиев оумьішати о(т) наши рв(д)ници и о(т) 
наша болври никто оу єзєра загорнви заноужє є(ст) Дано 
о(т) наши(х) пєрє(д)ко(в) монастирю о(т) нвмца (Нямц, 
1456 ОіДаА» 511); А хотар... да ест... от доуба на берест 
що ест на край лв(с)а, та... до поток до єзєрв (Ясси, 1497 
ВО її, 100). 
ФОРМИ: род. одн. єзєра 3 (1456 ОіР«А)> 511; 1458 ВО 

І, 20; XV ст. ВС 10 зв.); єзєрЬ 1 (1497 ВБ II, 100); ор. одн. 
езеромь 1 (1473 ШКН)\ єзБро(м) 1 (1459 Сові.3.22)\ род. 
мн. єзєр (1464 ОіР«А» 517); знах. мн. єзєра (1454 Со5^. II, 
513); місц. мн. о єзєрє(х) (XV ст. ВС 10 зв.). 
Див. ще ОЗЄРО, *ЯЗЄРЬ1. 
*єзєровь прикм. (1) О п ото кь єзєровь див. 

*потокьх. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. єзєро(в) (1453 Сові. II, 445). 
*ЄЗЄРГ£НЬ див. *ЄЗЄРАНЬ. 
*ЄЗЄРАНЬ. ч. (3) (особова назва, молд.. слов. єзєро): 

а на... по(т)вєрждєнїє... ввра пана пє(т)ра єзєрвна комиса 
(Байчани, 1454 ПГПММ)\ а панове наши по имєню... 
па(н) нА(г) кьі(м)пА(н)... па(н) єзєрА(н) коми(с)... и па(н) 
соломонь (Васлуй, 1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: наз. одн. езєрА(н) (1456 ЗСФ) \ род. одн. єзєрЬна 

(1454 Сові. П, 509; ПГПММ). 
*ЄЗЬ див. *ЯЗЬ2. 
"ЄЗЬДЖИВАТИ дієсл. недок. многокр. (1) їздити: мьі 

єзьдживали тоут в ловьі, коли дворєц Бєрєзкий над рє- 
кою Зєлвою на стадо своє пань Копач сєлит почал (Луко¬ 
ниця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. єзьдживали (1478 АЗ II1, 17). 
Див. ще "ВЬІЄЗДИТИ, ВЬІЄХАТИ, ЄЗДИТ, *ПРИЄЖД- 

ЖАТИ. *ПРИ€ХАТИ, * ПРИЇЗДИТИ, *$ІЕСНАТУ 5ІА, 
*СЬЄХАТИ, ЦХАТИ. 

*€ЗЬІКЕИЧЬ ч. (1) (особова назва): Пишеть король 
е. м.... абьі Петругь не вступал ся вв твій люди, на имя 

вь Єзьжеича зь двтьми, а вь Нєввра зь братею єго и зь 
двтьми (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: знах. одн. Єзьжеича (1498 АЛМ 169). 
*ЄЗНРО див. * ЄЗЄРО. 
ЄКИМОВИЧ див. ЯКИМОВИЧ. 
*€КОБ€СКОУЛЬ ч. (1) (особова назва): Сє азь... Іо 

Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша прАд 
нами... Мьрєна, жєна Лоука Єкобєскоула... и дроугая 
Мьрєна, нєпотаєи... и проминвли сь господство ми єдино 
село (Сучава, 1488 ВО І, 347). 
ФОРМИ: род. одн. Єкобєскоула (1488 Ви І, 347). 
ЄКОУБЬ див. ЯКОУБ1>. 
ЄКОУШАНЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): Ино св зостали нашємоу вврномоу паноу Щєфоу- 
лови прькьлабоу на єго части от тих отнини три села, 
одино село на имв Єкоушанїи (Сучава, 1480 ВО І, 241). 
ФОРМИ: наз. Єкоушанїи (1480 ВО І, 241). 
*€Л€НА ж. (2) (особова назва., гр. ’ЕХєуї]) Олена: Азь 

рабь бжїи... стєфань по прозвищоу винць коупи(х) сь тєт- 

раєу(г)ль за своЖ дшЖ... н сновь мои(х) димитра и михаила 
и марини... н єлєнЖ (б. м. н., 140-1 ЗКЄ)\ тАмьмьі... дали 
и потврьдили есмьі ємоу... о(т)ниньі и ди(д)ниньі жоньї єго 
єлєньї (Сучава, 1471 ОіРнА» 525). 
ФОРМИ: род. одн. єлєньї (1471 ОІР«.Аь 525); знах. одн. 

єленЖ (1401 ЗКЄ). 
Див. ще ОЛЄНА. 
*€Л€ЦТ> ч. (1) (особова назва): КнАзю Андрєю, БрАслав- 

скомоу намєстникоу л копь грошей... а дєсАть копь зь 
ЗвАгольскоє дани вь Єльца (Краків, 1489 АЗ III, 21—22). 
ФОРМИ: род. одн. Єльца (1489 АЗ III, 22). 
^ЄЛИЗАВЕТА ж. (1) (особова назва, цсл. Єлисавєть, 

гр. ’ЕЯ-юарєт, гебр. ЕІігеша): по<д>писана бисть сия 
капли(ца повелвні)емь... короля пресветлого Казимира... 
и его королевое... елизаветьі (Краків, 1478 ОБРИ 130). 
ФОРМИ: род. одн. Єлизавети (1478 ОБРИ 130). 
Див. ще АЛЖБНТА, *ЄЛИСА0Ь. 
ЄЛИКО займенниковий числ. (19) (цсл. єлико) (у знач. 

сполучника приєднує підрядні речення ступеня і міри — 
у постпозиції) скільки (16): мьі пєтрь воєвода... чини(м) 
знаменито... яко да оутврь(димь) на(ш) црьковь, монасти¬ 
рю о(т) бьістрици... и сь оусими озерами и гьірлами... о(т) 
червленого кешєнєва до ди(л) загорни, а вьішє нистромь и 
пониґж) и оуси пасикьі, єлико соу(т) оу томь хстарв (Су¬ 
чава, 1455 Сові. II, 531); И заплативше господство мьі вьсе 
исполна єлико вишє пишем (Гирлов, 1499 ВО II, 144); 

(у препозиції) (2): и такождєрє варе кто боудє(т) игоу- 
мє(и) оу то(м)... монастирю и єлико бЖдє(т) братєи а они 
имаю(т) грижати за спасенне доуши господства ми (Поля¬ 
на, 1448 Сові. II, 365); И єлико изрєкЖт вашєи милости от 
господства ми, а вьі о вьсєм ввроуитє (Дольний Торг, 
1475 ВО II, 336); 

(в інтерпозицй) (І): А кто св покоусит нашєго даанїа 
и потврьждєнїа, єлико ест вьішє писано, пороушити... та- 
ковїи да ест проклвть от господа бога (Сучава, ї 488 ВБ 
І, 357). 

*ЄЛИНСКЬ ч. (1) (назва присілка у Волинській землі): 
Повєдила перед нами старостинаА луцкаА... кн(А)г(и)ни 
Фєдка, штожь пан єєй (!) нєбощикь пан Олизар Шилович... 
даровал... єєй (!) имєнА свои на имА Здолбицоу с присєлком 
с Єлинском (Луцьк, 1487 А$ І, 240). 
ФОРМИ: ор. одн. Єлинском (1487 А$ 1, 240). 
*€ЛИСА0Ь ж. (2) (особова назва; цсл. Єлисаф, гр. ’ЕЛш- 

а|3єт, гебр. Е1іге\уа) Єлизавета: мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... Магда... 
п оуноуковє єи... и дали... єдно село на Виннои... та дали 
слоугам нашим Работь и сестри єго Сорь и братаничєм 
(их> Анноушки и Єлисаеи, дочкам Жоуржиним (Сучава, 
1493 ВО II, 14). 
ФОРМИ: дав. одн. Єлисаеи (1493 ВО II, 14). 
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Див. ще АЛЖБ'бТА, *ЄЛИЗАВЕТА. 
БЛИСКИ ч. (2) (особова назва, гр. ’ЕХіаааїоС, гебр. 

’ЕІіза ) Єлисей: господи помози самоилови кюзнєцю и ели- 
сБєви писцю и левонтбєви писцю (Краків, XIV—XV в. 
ОБРН 112). 
ФОРМИ; паз. одн. елисЬи (XIV—XV в. ОБРН 112); 

дав. одн. елисЬеви (XIV—XV в. ОБРН 112). 
*, Див. ще *ОЛИСЄИ. 
/ ЄЛІОКИМЬ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіли 
добрьіе люди королевьіе бояре: Олександро Ходковичь, 
Тьішко брать его, Єліокимь, князь Корецкій (Кобринь, 
1465 ЛкВАК III 4). 
ФОРМИ; наз. одн. Єліокимь (1465 АкВАК III, 4). 
ЄЛОВИЦЬКИЙ ч. (3) (особова назва): а при томь бьіли 

панове... пан Ивашко Єловицький... а пан Яиько Єлови- 
цький (Кременець, 1469 А$ І, 64); А при томь бьіли: кн(А>зь 
Михайло Вишнєвєцкий... а пан Ивашко Єловицкий (Кре¬ 
менець, 1497 АЗ І, 112). 
ФОРМИ: наз. одн. Єловицький 2 (1469 АЗ І, 64); Єло¬ 

вицкий 1 (1497 АЗ І, 112). 
ЄЛОВИЧ, ЄЛОВИЧЬ, ВЛОВИМ ч. (11) (особова назва): 

а при том бьіл пан Андрей Чаплич... пан Єско Єлович 
(Острог, 1464 АЗ І, 57); А при томь бьіла дочка моА кн(А>- 
г(и)нА Мар А СємєноваА РовєнскаА... пан Єнко Єлович... 
пан Бартош Юшкович (Ровно, 1488 АЗ І, 242). 
ФОРМИ: наз. одн. Єлович 8 (1464 А$ І, 57; 1465 

І, 57; 1481 АЗ І, 77; 1483 АЗ І, 82; 1487 АЗ І, 85; 1488 АЗ 
І, 88. 242); Єловичь 1 (1478 АЗ І, 76); Ьлович 2 (1466 Л5 
І, 61, 62). 

*ЄЛОВЬСКИИ ч. (1) (особова назва): а на то ввра моА... 
ввра пана станислава єловьского (Сучава, 1393 Сові. І, 14). 
ФОРМИ: род. одн. єловьского (1393 Сові. І, 14). 
*€МЄЛИНЬ ч. (1) (назва села у Львівській землі) Ямель- 

ня: а сє бортници патико бортикь и сь ємєлина юрко мош- 
ничь (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ род. одн. ємєлина (1370 Р 18). 
ЄНЖЄ займ. (1) (ста. ]епйе) відносний (приєднує підряд¬ 

ні означальні речення): о пороучникоу енжє сА мєнить 
прє(д) прєжнє (XV ст. ВС 8). 
ФОРМИ: наз. одн. єнжє (XV ст. ВС 8). 

ЄНКО ч. (7) (особова назвау цсл.Єнохь, гр. ’ЕушХ): и за¬ 
тим пан Єнко Чаплич поєхал... проч (Луцьк 1487, АЗ 
І, 86); 
ФОРМИ: наз. одн. Єнко (1487 АЗ 1,85,86; 1488 А5 І, 

242); ор. одн. Єиком (1487 АЗ І, 86). 

ЄНКОВАА ж. (5) (особова назва): и мьг припустили к то¬ 
му имєню п< а) ни Єнковую (Луцьк, 1487 АЗ 1,86). 
ФОРМИ: наз. одн. ЄнковаА (1487 А$ І, 85, 86); дав. одн. 

Єнковой (1487 А$ І, 86); знах. одн. Єнковую (1487 АЗ 
1, 86). 
^ *ЄНКОВЬ прикм. (1): ино после живота нєбожчика пана 
Єнкова и мьі припустили к тому имєню п<а)ни Єнковую 
п<а)ни ТатАну (Луцьк, 1487 АЗ І, 86). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Єнкова (1487 АЗ І, 86). 
Пор. єнко. 
ЄНЬКОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): при том бьіл владьїка 

володимерский Нона... а пань Федко Єньковичь (Воло¬ 
димир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 141). 
ФОРМИ: наз. одн. Єньковичь (1498 АрхЮЗР 1 /IV, 141); 

род. одн. Єньковича (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 142). 
еОЛЬГАТЬСКІЙ ч. (1) (особова назва): Єольгатьскій 

писарь писаль (б. м. н., 1484 РИБ 351). 
ФОРМИ: наз. одн. Єольгатьскій (1484 РИБ 351). 
*ЕПАРХИЯ ж. (2) (цсл. єпархия, гр. єлоф%єїа) 

єпархія, єпископія: Аще ли хто подь областию нашою 
вь епархией Луцкой и Острозской, гординею превозносяй- 
ся, сия предания отческая и повеления княжения нашего 
переступить дєрзнеть, десять тисечей рублей на нась и на 
єпископа (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); а болшє того ни= 

какоє власти да не имає(т) на(д) тє(м) мн(с)тьірє(м) пєчє(р)- 
скимь и прєдвли єго єпа(р)хїи а(р)хима(н)дритьі печє(р)- 
скоє, понє(жє) далече о(т) на(с) о(т)стои(т) констє(н)тино- 
поля патрїа(р)ховь (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: род. одн. єпа(р)хїи (1481 ГПМ); місц. одн. 

вь епархией (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
*ЄПИСКОПИА див. ЄПИСКОУПЇА. 
*ЕПИСКОПИЯ див. ЄПИСКОУПЇА. 
^ЄПИСКОПІЯ див. ЄПИСКОУПЇА. 
єпископь, ЄПИСКОПЬ, ЄПИСКОУПЬ, ЄПЬІСКОУП 

ч. (54) (цсл. єпискупь, єпископь, гр. Елїахоло?) єпи¬ 
скоп: Аще ли хто подь областию нашою вь епархией Луц¬ 
кой и Острозской... сия предания отческая... переступить 
дєрзнеть, десять тисечей рублей на нась и на єпископа 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3); А купиль єсть ивань губь- 
ка изь братомь своємь на вбки и ко стму їо(н)у єп(с)пи 

к селу гнбвновчи д(а)ли єІ гривень сєрєбра ввсного (Пе¬ 
ремишль, 1378 Р 26); Тоє вьсє... слюбоуєм... ись вьсвмьі 
архієпископи и єпископи... кралю полскомоу... моцнє 
и нєпороушєннє... дрьжати (Гирлов, 1499 ВИ II, 425). 
ФОРМИ: наз. одн. єпискоуп, єпискоупь, єп(с)коуп,! єпи- 

скоу, єпискоупь 13 (1401 ВІР; 1470 В В І, 150, 155; 1473 
ВО І, 186, 187; 1479 ОС 140; 1481 ВО І, 256, 257; 1486 
ОС 144; 1490 ОС 146); єпископь, єпископь, єп(с)пь, єп(с)кпь 
9 (1429 Р 114; 1470 ВО І, 141; 1488 ВО І, 342, 356; 1490 
ОС 147; 1499 ВО II, 425); єпьгскоуп 2 (1473 ВО І, 186—- 
187); род. одн. єпискупа 3 (1479 ОС 141; 1481 ВО І, 257; 
1490 ВО І, 420); єпископа, Іерузкора 4 (1465 О В 176; 1489 
АЗ І, 89; 1490 ВО І, 420); дав. одн. єп(с)пи 1 (1378 Р 26); 
єпіскопоу 1 (1488 ВО І, 356); знах. одн. єпископа 1 (1322 
АрхЮЗР І/VI, 3); єпискоупа 1 (1472 ВО 1,169); ор. одн. 
єпискоупомь, єпискоупом, епискоупомь 4 (1466 ВО І, 
105; 1470 ВО І, 150, 155; 1471 ДГСМПБ); місц. одн. при 
єп(с)пи 2 (1376 Р 22; 1480 ОС 9) ; при єпискоупі 1 (2-а пол. 
XV ст. СО); наз. мн. єпискоупи 3 (1472 ВО І, 170; 1479 ОС 
141; 1481 ВО І, 257); єпьіскоупїи 1 (1473 ВО І, 187); род. мн. 
єпископов (1499 ВО II, 425); дав. мн. епископомь (1498 
АрхЮЗР 1/УІ, 3); ор. мн. єпископи 2 (1499 ВО II, 419, 
425); єпискоупьі 1 (1473 ВО І, 186); епьіскоупьі 1 (1473 
ВО І, 186); єпискоупи І (1472 ВО І, І69). 
Див. ще БИСКОУПЬ, *І€ПИСКОУПЬ, *ПИСКУПЬ. 
*€ПИСКОУПЇЄ с. (3) (молд. єпископиє, цсл. єпискоупия, 

гр. елтЄхолл]) єпископія, єпархія: мьі Стєфа(н) воєвода... 
знаменито чиним и(с) симь листом нашим... ожє благопро- 
изволи господствами... и сь оусєА нашєА доброА волєА и 

о(т) ба помощїА и оучинилиєсмо вь задшиє ста почившихь 
прє(д)ковь и родитєлєи наших... Ако да оутврьдим и оук- 
рвпм (!) наше єп(с)коупїє о(т) Радовцє(х) идєжє є(ст) храм 
стго архиєра(р)ха и чюдотворца Николаа (Сучава, 1486 
ОС 143—144). 
ФОРМИ: дав. одн. є(п)скоупїю (1486 ОС 144); знах. одн. 

єп(с)коупїє (1486 ОС 144). 
Див. ще ЄПИСКОУПЇА. 
ЄПИСКОУПЇА ж. (22) (цсл. єпискоупия, гр. єтахоя-ї]) 

єпископія, єпархія: сє я кнАзьюріа холмьскии... придали 

єсмо к цркви бжои прєч(с)тои бгомтри... сєла стрижово 

слєпчє космово... к столцу єп(с)піи холмьскоє при бголкь 
бєзномь калисти єп(с)пи холмьскомь и бєльзскомь (Холм, 
1376 Р 22); Мьі Гєоргїє архїєпископьСоучавскьіи и зємли 
молдавскои, Василїє єпископь Долнви єпискоупїи Рома- 
нова трьга, Іоанїкїє єпископь Радовскои єпископїи.., с... 
І о Стєфаном воєводою... слюбили єсмо... королеви полско- 
му... вьсє моцнє а нєпороушєнно дрьжати и ховати (Гир¬ 
лов, 1499 ВО II, 425). 
ФОРМИ: наз. одн. єпискоупїА (1490 ВО І, 420); род. одн. 

єпископїи, єп(с)піи 4 (1376 Р 22; 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 
1499 ВО II, 425); єпискоупїи 2 (1490 ВО І, 420; 1499 ВО 
її, 425); дав. одн. єпископїи, єп(с)кпии 8 (1403 ДГАА; 
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1490 ОС 147, 148, 149); єпискоупїн 6 (1490 ДО І, 420; | 
ОС 147, 148); місц. одн. оу єп(с)копїи (1490 ОС 148). 
Див. ще *ЄПИСКОУПЇЄ. 
ЄПИФАНОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіли 

добрьіє люди па(н) васко люби(ч)... па(н) Сємашко Єпифа¬ 
новичь (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. Єпифановичь (1478 ЗРМ). 
ЄПЬІСКОУП див. ЄПИСКОПЬ. 
*ЄРАРХЬ див. ИЄРАРХЬ. 
ЄРЄМЄИ ч. (2) {особова назва, цсл. Иєрємия, гр. ’1єрєр,іа€, 

гебр. уігшеуаЬ). Єремія, Ярема: Тем мьг... дали єсми и(м) 
обомь посполно ... на милвтинв, селище... где бьі(л) єрє- 
мєи (Сучава, 1443 Сові. II, 144); и єщє єсми ему дали... 
села... где бьі(л) єрємеи (Сучава, 1445 Сові, II, 211—212). 
ФОРМИ: наз. одн. єрємеи (1443 Сові. II, 144; 1445 Сові. 

II, 212). 
Див. це ЄРЄМИА, ЄРИМИЄ, *ЄРЄМЇИ. 
ЄРЄМИА, ЄРЄМЇА ч. (9) (особова назва, цсл. Иєрємия, 

гр. ’|£рєрда£, гебр. уігшеуаЬ) Єремія, Ярема: мибоАровє... 
на имА па(н) нвгои... и ла(н) єрємиА... Авно чини(м)... 
гдьі(ж) ... пєтрь воєво(д) ... прєнаАснБишом(у)... паноу ка- 
зимировв... королеви полском(у)... повинного слоужбою 
вВчнє записа(л)сА... про тожь мьі кторою зь єго волию 
повинни єсмьі сА згодити (Хотин, 1448 Сові. II, 737—738); 
Мьі кнзь Сємєнь... о(з)на(і)моуємо... и(ж) мьі дєи змило- 
ва(в)ши сА но(д) (!) слоугою наши(м) оурожоньі(м) Єрємиєю 
Ша(ш)ко(м) которои на(м)ь вєликїє оуслоуги своє и ко(ш)- 
то(м) нємали(м) о(т)дає(м) про (т)о... єго при (в)сюи о(т)- 
чн(з)ив... зоставоуго (Прилуки, 1459 Р 171); а господство 
мьі аз оу том оустах та пожаловах нашоу слоугоу пана 
Єрємїю вистврника... и дадох ємоу тоє прАдрєчєнноє село 
(Гирлов, 1499 ДО II, 144). 
ФОРМИ: наз. одн. єрємиА, єрємїа (1448 Сові. II, 737; 

1456 ЗСФ; 1495 ДО II, 44; 1499 ДО II, 125, 444); род. одн. 
єрємїи (1483 Сові. О. 31); дав. одн. єрємїи (1495 ДО II, 43); 
знах. одн. Єрємїю (1499 ДО II, 144); ор. одн. Єрємиєю (1459 
Р 171). 
Див. ще ЄРЄМЄИ, ЄРИМИЄ, ЄРЄМЇИ. 
ЄРЄМЇЄІЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тв(м) мьі... дали єсми ему оу иашєи зємли оу мо(л)- 
давскои чєтьіри села на милвтини, на имА бєркишєщїи 
и єрєм'ієщи и попєщи и где є(ст) жоудє пашко (б. м. н., 
1425 Сові. І, 168). 
ФОРМИ: наз. єрємїєщи (1425 Сові. І, 168). 
*ЄРЄМЇИ ч. (135) (особова назва, цсл. Иєрємия, гр. ’Ієрє- 

рдаЄ, гебр. уігшеуаЬ) Єремія, Ярема: А на то єст ввра... 
боАр наших: в. п. Збиара... в. п. ЄримїА постєлника (Су¬ 
чава, 1479 ДО І, 221—222); а на то є(ст) ввра... болври 
наши, ввра пана думв... ввра пана єрємїа (Сучава, 1500 
Сові. 8. 234). 
ФОРМИ: род. одн. єремія, єрємїА, єрємїа 134 (1479 ДО 

І, 222; 1481 ДО І, 259; 1482 ДО І, 264; 1483 ДО І, 268, 
270; 1487 ДО І, 292, 294; Сові. О. 7; 1488 ДО І, 318; 1497 
ДО II, 96; 1500 Сові. 5. 234 і т. ін.), ЄримїА 1 (1479 ДО 
І, 222). 
Див. ще ЄРЄМЄИ, ЄРЄМИА, *€РИМИ€. 
*ЕРЕТЬІКЬ ч. (1) (цсл. єрєтикв, гр. аірєтіхбС) єре¬ 

тик: маеть... богомолець нашь Климентьій, владьїка Луц- 
кий и Острозский... еретьїковь и непослушньїхь клясти 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
ФОРМИ: знах. мн. еретьїковь (АрхЮЗР ] /VI, 3). 
ЄРИМИЄ ч.7 невідм. (2) (особова назва, молд., цсл. иєрє¬ 

мия, гр. ’Ієрєріа?. гебр. уігтеуай) Єремія, Ярема: БоА- 
рїи аноумє: Тьоутоул вєл. логофьт... єримиє вел. пост. 
(Сучава, 1491 ДО І, 453, 464). 
Див. ще ЄРЄМЄИ, ЄРЄМИА, *ЄРЄМЇИ. 
ЄРИМЇИ див. *ЄРЄМЇИ. 
ЄРЛА ч. (1) (особова назва): А при том бьіль вл(а)дьіка 

луцкий Ярофвй... а пан ЄрлА (Ровно, 1483 А8 І, 82). 
ФОРМИ" наз. одн. ЄрлА (1483 А8 І, 82). 

*€РМОЛИНИЧЬ ч. (1) (особова назва): жаловаь на(м) 
бояринь смолєнски(и), коурило ивано(в) сьі(н) сємєнова на 
дА(д)ковичо(в) свои(х) на о(р)тюха а на стєфана є(р)мо- 
линичо(в) (Вільна, 1495 Д/С). 
ФОРМИ: знах. мн. є(р)молиничо(в) (1495 ВК). 
ЛЕІШОІЛІЧС2І мн. (2) (назва села у Подільській землі) 

Ярмолинці: А іако баіешо і сіаіезгшо іеши ІЬиіи пазхи 
бісііпи па ішіе Легшоїіпсгі па гісгі ХУегсЬизгісгі V ЗшоіЬгіс- 
гко\уі (!) хуоіозШі (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 3). 
ФОРМИ: наз. Легшоїіпсгі (1407 АрхЮЗР 8/1, 3). 
*ЄРМОЛИЧЬ ч. (4) (особова назва): И степ а (н) єрмоли(ч) 

з братьєю своєю до кни(г) зє(м)ски(х) нєпослалисА (Вільна, 
1495 БСКИ). 
ФОРМИ: наз. одн. є(р)моличь, єрмоли(ч) (1495 БСКИ); 

знах. одн. є(р)молича (1495 БСКИ). 
ЄРОМОНАХЬ див. ІЄРОМОНАХЬ. 
*ЄРО@ЕЕВЬ прикм. (1): Биль намь чоломь окол<ь>- 

ничьш Смоленьскій... князь Олехно Василевичь Глазьша 
и просиль вь нась... села, на имя Давьідкова Сковородина 
и братаничовь его, Єроееевьіхь детей (Вільна, 1499 РИБ 
776). 
ФОРМИ: род. мн. Єроееевьіхь (1499 РИБ 776). 
Пор. ЯРОФНИ. 
*ЄРЬШЬ ч. (особова назва): мьі вєликии кнзь швитрик- 

га(л)... оузрввши єсмо знамєнитоую намь слоужбоу... 
Слоуги нашого вврного пана Єрьша тєрєшковича... дали 
єсмо ємоу сєло дольгиє шии в лоуцкомь поввтє (Луцьк, 
1452 Р 160—161). 
ФОРМИ: род. одн. Єрьша (1452 Р 161). 
*€САКЬ ч. (3) (тур. ^а5а^ «данина, податок», «кара, 

штраф») (податок натурою) ясак: А тоть пань богдань 
лєвковичь што люди завєдаєть почонь оть великого цара 
и досюлА намь єсакь даивали, а тьіє єсаки ажь мене бра- 
томь нарєчєшь вели дати (б. м. н., 1484 ДМ). 
ФОРМИ: род. одн. єсака (1484 ЯМ): знах. одн. єсакь 

(1484 ДМ); знах. мн. єсаки (1484 ЯМ). 
*€САЧНИКЬ ч. (1) (людина, що платить ясак): 

ясачник: кь Житомироу сєло бо(р)диновь а в томь сєлє 
чотьіри слоуги троє сочнико(в) НОВЬІЄ люди єщо воли нє- 

і вьісєдєли а коли волю вьісєдять они мають слоужити, 
А єсачники имоуть тАгльї тАгноути какь и иньїє люди 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
ФОРМИ: наз. мн. єсачники (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
Див. ще *€САЧНЬ!И. 
*€САЧНЬІИ прикм. (2) (у знач, іменника) ясачний (1): 

а сєло кь городоу длєзско(в) а в томь сєлє двана(д)цать 
слоу(г) на во(и)ноу ходять а подьімьщиноу не дають а єса(ч)- 
ньі(х) одина(д)цать члвка подьімьщиноу дають а горо(д) 
робАть (б. м. и., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); 

е с а ч н ьі и люди (1) (люди, що платять ясак) яеач- 
ники: А єщо моихь нєсколько єсачньїхь людє(и) оть єсака 
бєгаючи к тобє прихилилисА (б. м. н., 1484 ДМ). 
ФОРМИ: род. мн. єсачньїхь, єса(ч)ньі(х) (бл. 1471 ЛКЗ 

91 зв.; 1484 ДМ). 
Див. ще *€САЧНИКЬ. 
ЄСИФЬ ч. (6) (особова назва, цсл. Иосифь, гр. ’ісоадф, 

гебр. уозерЬ) Йосип: А той истньїй слуга нашь Бвдунь, 
на имя Єсифь, имаеть служити намь и нашимь двтемь 
изь того села дввма стрвлци (Судомир, 1408 АкЮЗн 1,6); 
мьі великий кнзь швитригаило... чинимь знаменито ... 
ижє видивь и знамєнавь службу нашого вврного слуги 
паиа єсиба чусьі... даємь и записуємь пану чуси имвнья 
оу луцкомь поввтє (Луцьк, 1434 Р 128). 
ФОРМИ: наз. одн. Єсифь (1408 АкЮЗР 1, 6); род. 

одн. єсива (1434 Р 128); дав. одн. Єсифу (1408 АкЮЗР 
1, 6). 
Див. ще ІОСИФЬ, ОСИЛЬ, ЮСИП. 
ЄСКО див. есько. 
ЄСТИ дієсл. недок. (1) їсти: а то на каждую нєдвлю каж- 

дому тєслв даваль по сми грои (!) широкихь и єщи к тому 
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истраву всьмь дава(л) н ести и пити (б. м, н., 1386—1418 
Р 35). 
ФОРМИ: інф. ести (1386—1418 Р 35). 
ЄСТЛИ, ЄСТЬЛИ, ЄСЛИ спол. (41) 1. (приєднує умовно- 

часові речення—у препозиції) якщо, коли (26): єстли 
мистрь подлоугь свои(х) листовь вась за срвдники єднаньє 
покоя боудєть хотьти мвти.« рада короуни вась твжь 
приимє (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ а єстли 
похочєт замоуж пойти, двти оставивши... тогдьі двти мои 
мают пєнєзи єй отдати (Кобринь, 1454 АЗ III, 10); а єстли 
А ис тоєи мєньї вьістоуплю... тогдьі А алюбо по мнв боу- 
доучии, королю двєстє роублє(в) заплати(т) (Луцьк, 1467 
СП № 13); А єстли боудємо сльїшати и видати никотороє 
нєпрїятєлство от которои стороноу на королв єго милости... 
имаємо єго милости дати виданїє (Коломия, 1485 ВИ II, 
372); а єстли (в ориг. є(с)тли.— Прим, вид.) дорозоумїем 
какоє зло от какьіх их милости нєпрїятєлєв, мьі имаєм 
им дати знати (Гирлов, 1499 ВВ II, 422); а єстли которьій 
с тьіхь не хотєл ємоу служити и он (о)ставивши имвнє 
едь проч зо всимь своимь статкомь (Вільна, 1499 А5 І, 118); 

(у сполученні єстли ж є, єстли ж) якщо ж, коли ж 
(10): єсть(ли) же кромє свадьі боудє(т) ранєнь, тогди пєтрь 
имаєть то присАчь свои раньї (XV ст. ВС 19 зв.); а єстьлї жь 
замє(ш)кає(т), алюбо нєо(т)баєть за пА(т)на(д)цє(т) годовь 
того освєчєнїя оучинить, тогдьі тоє двдьі(ч)ство изгинЖло 
(XV ст. ВС 21); 

(у сполученні єстли пак) якщо ж, коли ж (3); а єстли 
пак им бог двток нє дасть, ино тьш верху писаний имВньА 
вси мают бьіти по кн(А>зА єго милости животв св(А)тому 
Иоанну (Степаяь, 1489 АЗ І, 89); єстли пакь ваша мл(с)ть 
з г(с)дрємь наши(м) нє запишєтєсА в мироу и в прия(з)ни 
бьіти тогди... маю(т) тиє люди тАгну(ти) любо на королєвоу 
землю... або на вашу мл(с)ть оу вашоу землю (б. м. н., 
1496 ПДВКА)\ 

(у сполученні єстьлї аж є) якщо ж, коли ж (1): 
а єстьлї а же нє боудємь тамь тогдьі шєсть алюбо четьіри 
намєнь (!) прїлоучаємь су(д)и, алюбо по(д)соу(д)ковь 
(XV ст. ВС 12 зв.). 

2. (приєднує додаткове — у постпозиції, у формі за¬ 
лежного питання) чи (1): и кнгни ма(р)я ись сьіно(м) сво- 
н(м) кнзе(м) фєдоро(м) тьі(м) свє(т)комь на то(м) вєлєла 
присАгноути, єстли би то они справне свє(т)чили (Берестя, 
1496 ВМКФС). 

ЕСТЛИ БЬІ, ЄСТЬЛИ БЬІ спол. (58) (приєднує підряди і 
умовні речення — у препозиції) якщо б, коли б: ЛезІІіЬу 
^аяпозіі репіеге] рогусгопусЬ пе шсгіпііа, аЬу... зінїі 
з^оіеши, 1и]'и газіаиш окагаї (Луцьк, 1388 ІРЬ 107); 
Єстли би мистрь сь свои(м) закономь... оу которьш хотвль 
оустоупити тадьінки о єднаньє покоя ижбьістє з ва(с) 
ивкоторьш паньї радний вибравши к на(м) рачили зослати 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ єстли бьісА таА 
рє(ч) такь вда(в)нила, то(г)дьі би тоє двло мвло вжо во 
оупокои би(т) (Вільна, 1495 БСКИ)\ а єстли бьі дорозо- 
умили с которои сторони... какоє зло... а их милость тогди 
нам и двтєм нашим... тоє имают нам о у се оу казати (Гирлов, 
1499 ВВ II, 422—423). 

*€СЬ ч. (1) (особова назва, пор. Єсифь): продали єсмо 
мито володими(р)скоє... єсю (Петрків, 1489 АМВ). 

ФОРМИ: дав. одн. єсю (1489 АМВ). 
Див. ще ЄСЬКО. 
ЄСЬКО, єско ч. (21) (особова назва, пор. Єсифь): мьі 

кнзь фєдорь данильєви(ч)... єско романкови(ч)... поручАєм- 

сА по олєхна што(ж) служи(т) ему спдрю своєму коро(л) 
вєрно бєзо лети без хитрости (Луцьк, 1388 Р 42); продали 
єсмо мито володими(р)скоє... єськоу и єго братьи на чо¬ 
тири годи (Петрків, 1489 АМВ). 
ФОРМИ: наз. одн. єсько, єско (1388 Р 42; 1437 АЗ І, 

34; 1463 ГГЯ; 1464 АЗ І, 57; 1478 А5 І, 76; 1481 АЗ І, 77; 
1487 АЗ І, 85; 1488 АЗ І, 88; 1489 РИБ 431, 432); род. одн. 

Єська (1489 РИБ 432); дав. одн. єську, єськоу (1427 Р 
109; 1488 РИБ 222; 1489 АМВ; РИБ 432); знах. одн. Єська 
(1489 РИБ 432). 
Див. ще *ЄСЬ. 
*ЄУАГГ€ЛИСТЬ див. *ЄВАНГЄЛИСТЬ. 
*€УАНГ€ЛИЄ див. *ЄВАНГЄЛИЄ. 
*ЄУАНГЄЛИСТЬ див. *ЄВАНГЄЛИСТЬ. 
*€ОУВАНЬГ€ЛИСТЬ див. *ЄВАНГЄЛИСТЬ. 

ЄОУНУТИИ ч. (1) (особова назва, лит. Лаигшііз): Ввдаи 
то каждии члвкь кто на тин листь посмотрить ожє я кнАзь 
Єоунутии и кистюгии и любарть юрьии наримонтовичь 
юрьии корятовичь чиними мирь твердий ис королємь ка- 
зимиромь польскьмь (так.— Прим, вид.) (б. м. н., 1352 
Р 5). 
ФОРМИ: наз. одн. Єоунутии (1352 Р 5). 
*ЄУСТАТІИ ч. (1) (особова назва, цсл. Євьстатии, 

гр. ЕиатаОхое) Євстахій, Євстафій, Остап: а на то є(ст) 
ввра г(сд)вами... и ввра архимандрита наше(г), ку(р) єуста- 
тїА (Сучава, 1455 Сові. II, 544). 
ФОРМИ: род. одн. єустатїА (1455 Сові. II, 544). 
Див. и^е ЄВСТАТИЄ, СТАХЇЄ. 
*€ОУФИМКОВЬ прикм. (2)()еоуфимково с є - 

л о (2) (назва села у Волинській землі): кь володимирю о(т)- 
ступаєтьсА потолв по оуимицю по пвечании бродь по єоу- 
фимково село (б. м. н., 1366 Р 14). 
ФОРМИ: род. одн. с. єоуфимкова (1366 Р 14); знах. одн. 

с. єоуфимково (1366 Р 14). 
*ЄФИМИИ див. *€ВЬФИМНИ. 
ЄФРЄМЄИ ч. (2) (особова назва, цсл. Єфрємь, гр. ’Ефраїр, 

гебр. ЕГгаїт) Єфрем, Охрім: А при томь били: Владика 
Лоуцкии Єфрємєи, а кнАз Ивань Василєвич (Луцьк, 1446 
АЗ III, 5); А при томь бьіли владика луцький Єфремей, 
а княз Ивань Васильевич (Луцьк, 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 61). 
ФОРМИ; наз. одн. Єфрємєи, Єфремей (1446 АЗ III, 5; 

1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 61). 
Див. ще ЄФРЄМЬ, ЄФРИМЬ. ОХРИМЬ. 
ЄФРЄМЬ, ЄФРЄМ ч. (7) (особова назва, гр. ’Еффаір, гебр. 

ЕГгаїт) Єфрем, Охрім: Я Семень... по повелвнію госпо- 
дина цтя моего уписаль есми вь домь Пречистой Богома- 
тери Печерскому монастиру родители наши Іоана Ірину... 
Єфрема (Київ, 1398 ДГПМ); Биль намь чоломь богомо¬ 
лець нашь Єфрємь, владика Луцкий и Острозский (Город- 
но, 1498 АрхЮЗР 1/УІ, І); И оуставшє наш слоуга Єфрем 
та заплатил... двв ста злат татарскьіх оу роуки Олюшци 
(Сучава, 1499 ВВ II, 130). 
ФОРМИ: наз. одн. Єфрємь, €фрє(м), Єфрем (1488 

ДГСВМЩ; 1498 АрхЮЗР 1№, І; 1499 ВВ II, 130); дав. 
одн. Єфрємоу (1499 ВВ II, 130); знах. одн. Єфрема (1398 
ДГПМ). 
Див. ще ЄФРЄМЄИ, ЄФРИМЬ, ОХРІїМЬ. 
ЄФРИМЬ ч. (1) (особова назва, їмолд., цсл. Єфрємь, 

гр. ’Ефраїр, гебр. ЕГгаїт) Єфрем, Охрім: И оучинили 
єсми вь задоушїє свАтопочивших прєдковь и родитєлєи 
наших... Ако да оутврьдимь и оукрвпим нашь свАтїи 
монастирь... гдє єсть єгоумєнь молєбникь нашь кир попь 
Єфримь (Сучава, 1489 ВВ І, 377). 
ФОРМИ: наз. одн. Єфримь (1489 ВВ 1, 377). 
Див. ще ЄФРЄМЄИ, ЄФРЄМЬ, ОХРЦМЬ. 

ЄФРОСИНА ж. (1) (особова назва, цсл. Євфросиния, гр. 
Ебфроай\‘ї|) Єфросинія, Фросина: мьі Стєфан воєво¬ 
да... знаменито чиним... ожє тотьі истиннїи наши слоуги 
Жоурка Пинтєчє и брат єго Пєтримань... и дроугаА плє- 
мєница их Єфпосина... жаловали єсми их особною нацією 
милостїю (Сучава, 1495 ВВ II, 248—249). 
ФОРМИ: наз. одн. Єфросииа (1495 ВВ II, 249). 
ЄФТИМИИ ч. (1) (особова назва, цсл. Єфьтимь, гр. Ейд- 

бріо?) Євтим: а при томь бьіли еввдьци па(н) ивань жюр- 
жєвичь... и намветникь лавровьскии єфтимии (Погоничі, 
1422 Р 98). 
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ФОРМИ: паз. одн. єфтимии (1422 Р 98). 
ЄХАТИ див. ПХАТИ. 
еХАТЬ див. ПХАТИ. 
ЄЩЄ, ЄЩИ, ЄЩОт ЄШЧЄ, ИЩИ, ПЩИ, ПЩЄ присл. 

(207) 1. (крім того, до того) ще, іще (166): А сє А король 
казимирі»... даль єсмь слузв своєму иванови дворище зань- 
во матвичича... а и єщє даль єсмь нвзьі на днвстрв (Кази¬ 
мир, п. 1349 Р 3); А губка даль шюбу свою куничюю 

... за є гривень пани хоньци и єщє ва дали ві лисици пани 
хоньци (Перемишль, 1378 Р 26); а на то сввдкове, пань 
жюржь староста... пань Ацко и пань илїАшь чашникь а 
єщє при томь бьіли посльї сь Львова ((Сучава, 1408 Сові. 
II, 633); А різгеїе игазга тіїозі, іге Розої \Уазг і сігиЬуу 
Г\іетіскіу розот іесіиі іг Нішес зіисіу сгегег пазгиіи гетіи, 
згіоЬусЬот рак іезгсге ту, ігеііеЬо пазгеко розіа ргузіа- 
туі\\гзгу оіризіу 1 і ко кліагіи 5г\уіІгукЬау1и (Липнишки, 
1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139—140); еще надто, про лепшое 
сведоцство и твердость, и печать нашу казали есмо лри- 
весити кь сему нашому листу (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 
І/УІ, 8); Левону Шаломичу два жеребьи лустьіхь... А ещо 
Левону — жь Шоломичу призволили есмо Неверово 
село держати (Берестя, 1463—1478 РЕА І, 35); и на(д)то 
єщє 0є(д)ко сла(л)ся на пна миколая радивиловича воє- 
водоу виленьского... ижь тая рєчь имь зведома (Вільна, 
1499 ВФ); 

(у сполученні є щ *і и) ще також, ще і, і також (1): а гос- 
подство ми оу том благопроизволих... и дали єсмо... мо- 
настиро(у) от Ввликїи Тазлов... тотоу вишеписанною по- 
лвноу... и єщї и тоє вьішєписанноє село (Сучава, 1491 ВО 
І, 452—453). 

2. (до цього часу) ще, іще (25): а по томь вовсв дєсАть 

гривень приходить и і скуть того єсмьі єщи не брали 

(б. м. н., 1386—1418 Р 35); а пак ли бьі <є)щє єго не бьіло... 
тогдьі по єго оувханьв третин днь право має(т) бьіти (Галич, 
1435 Р 134); Село радосто(в) а в томь сєлє три члвки а 
чєтвє(р)тьі(и) отамо(н) а вси ещо воли не вьісєдели (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 91); И о сєм даю вам вєданїє, ажє до нинвш- 
ного часв (!) єщє єсмь жив (Торговище, 1481 ВО II, 358); 
вжо они два годи ко(р)чмн вари(ли) а трєтого годоу єщє 
нєварилн (Краків, 1489 АКВ)\ а какь полотна подвлив- 
ши, нани (!) ещо зь клвти не вьлнла (Вільна, 1498 АЛМ 
163). 

3. (з давніх часів) ще, іще (11): и потвердили єсмьі имь 
отнииоу и(х) єщє Даніє наши(х) стопочившихь прєдковь 
(Сучава, 1428 Сові. І, 202); Павє(л) землю дє(р)жить гла- 
зо(в)шиноу а стоє зємли хоживало дє(и) издавна колода 
мєдоу ино там зємлм вє(л)ми давно запоустєла бьіла, ино 
ещо грєжаньски(и) бєдько да(л) єму на полоукопьи онь 
тоє даєть (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ, л. 93 зв.); єго мл(с)ть 
пишєть... што(ж) Стєпань є(р)моли(ч)... повєда(л) єго 
мл(ст)и и(ж) о(т)цо(м) и(х) бьі(л) ДБЛЬ єщє за великого кнзА 
жьікгимо(н)та (Вільна, 1495 ВСКИ). 

4. (знов) ще, іще (3): и тьіми разьі тьіє мєщаиє вроуць- 
киє... просили нась абьіхмо ещо имьтьіє ко(р)чмьі на коль¬ 
ко годо(в) продали и мьі имь тьіе ко(р)чмьі єщо продали 
на шєсть годовь (Краків, 1489 АКВ). 

5. (при прислівниках у вищому ступені — в більшій 
мірі) ще (1): іоЬсіуЬу рго \ибі Іуіе пакіасіу пазгуіе гетіі 
а іезгсге ЬусЬто і опусЬ Оаппіко\у игубаїі, вгіо пат сіаіі 
зіа; гапіиг ІотЬу регетігуі опі Ьоізге Іисіеу зоЬе паЬуІі 
ргоіілу паз і Іут Ьу іезгсге ІгисЗпеу пат оі пісЬ Ьуіо (Лип¬ 
нишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 
Є0ИФАНОВИЧБ ч. (1) (особова назва): а при томь били 

наши вврная рада... киАзь ивань васильєвичь чєрторьш- 
скии... пань сємашко ебифановичь (Луцьк, 1445 Р 151). 
ФОРМИ: наз. одн. ебифановичь (1445 Р 151). 



Ж1 див. жь. 
! Ж2 <ЗТз> (1): землю шєпиньскоую... дароуємьі а воро- 

чаємьі ж (!) нашьіхь пановь и бояровь ввдаиєїмь (Львів, 
1436 Соні. II, 706). 
Див. ЗЬ. 
*ЖАБЬЄ с. (1) (назва поляни у Галицькій землі) Жаб’є: 

дали єсмо ему село на имА косово... а на рвцв на чєрємоши 
двВ полАнв березово а жабьє (б. м. н., 1424 Р 99). 
ФОРМИ: знах. одн. жабьє (1424 Р 99). 
*ЖАВОРОНКОВИЧЬ ч. (3) (особова назва): а се я паиь 

мацина воєвода їлвовьскьіи осввдчаю ть тьімь листомь 
каждому доброму... ажє пришєдь прєдь наше обличьє на 
имА ходоро шидловскьіи... и продала пану клюсови... дво¬ 
рище жАворонковича (Львів, 1400 Р 60—61). 
ФОРМИ: род. одн. жА воронковича 2 (1400 Р 61); жаво- 

ронковича 1 (1400 Р 61). 
* ЖАДАНІ Є див. *ЖАДАНЬЄ. 
*ЖАДАНЬЄ с (8) 1. прохання (7): а прото яко и перввй 

тако и тьіми листьі ва(с) рада короуни жаданье(м) вєлики(м) 
проси (!) (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); Тьіми 
разьг прьісьілаль... кь намь Штефань воєвода... просєчи 
и жадая нась, абьіхьмо... єго пословь казали чєрєзь нашьі 
зємли... пропустити Ино мьі на его жаданьє то вчинили 
(Вільна, 1498 ВИ II, 412). 

2. вимога (1): також и сими рази, по жаданію... кролз 
єго милости... миле пак слоубоуємь и обецахомь господа- 
рєви нашємоу... абьіхом св сь єго милости видвли и голдо- 
вали (Новин Град, 1479 ВБ II, 351). 
ФОРМИ: дав. одн. жадаиїю (1479 ВБ II, 351); знах. одн. 

жаданьє 3 (1447—1492 ЛКВВ; 1496 ВБ II, 407; 1498 ВО 
II, 412); жєданьє 3 (1496 ВО II, 405; ОПСВВ); ор. одн. 
жадаиьє(м) (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще * ПОЖАДАН ИЄ. 
Пор. ЖАДАТИ. 
ЖАДАТИ, ЖЄДАТИ дієсл. недок. (18) 1. (чого від кого, 

кого) просити (чого в кого, кого) (14); а коли мьі такожь 
огь нашого прьіАтєлА старшого боудємь какои помочи на 
нашьі нєпрьіАтєли жєдати... и великій кнАзь казимирь... 
такожь маєть намь помочь дати бєзь хитрости (Сучава, 
1442 Сові. II, 716—717); Такєжь пань воєвода всказаль 
к намь оупоминаючьі нась ижє старода(в)на прє(д)ковє 
нашьі зь єго прє(д)ки бьтли оу прия(з)ни и записьі мали 

3. (зробити що) жадати, бажати, хотіти (1): Не єсть то 
ди(в) ани новина ижє писа(л) такий рвчи которьш писа(л) 
ка(к) нашь нєприятєль... жадая а хотА своими льстивьіми 
писмьі мьісли ваши противоу намь завжди чисте а ввр- 
ньі... оувєсти оу вотпвньє (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ); 
права жадати (1) див. ПРАВО1. 
ФОРМИ: інф. жадати (1435 Сові. II, 692; 1468 ВО II, 

302; 1499 ВБ II, 424); теп. З ос. одн. жадаєть (1493 ОПВВ; 
ПОСВВ); 2 ос. мн. жадаєте (1447—1492 ЛКБВ); перф. 
З ос. одн. ж. жедала (1487 А5 І, 241); 1 ос. мн. жєдали 
І (1496 ВО II, 401); єсмо жєдали 1 (1496 ВО II, 402); 
З ос. мн. жадали (1453 Сові. II, 765); майб. 1 ос. мн. боу¬ 
дємь... жєдати (1442 Сові. II, 717); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. 
би... жадаль (1442 Сові. II, 716); дієприсл. одноч. жадаючи 
1 (1496 ПЧФГ); жадаючьі 1 (1496 ОПВВД); жадая 2 (1447 — 
1492 ЛКБВ; 1498 ВБ II, 412). 
Див. ще ПОЖАДАТИ. 
*ЖАДЕНЬ див. ЖАДНЬІИ. 
2АОІІУ див. ЖАДНЬІИ. 
*ЖАДЛИВОСТЬ ж. (1) (ста. г^сііі^озс) прагнення: ми 

илїа воєвода... знаменито чини(м)... како намисковь на- 
ши(х) наслидоуючи оу добротв обвтниць и(х) вврою дос¬ 
тойною и оуставичною жадливостїю и с ни(м) случити... 
пану владиславовьі, по(л)екомоу кролювн... тоу, оу лєво- 
вьг... голдь ... оучинили є(с)ми (Львів, 1436 Сові. II, 697— 
698). 
ФОРМИ: ор. одн. жадливостїю (1436 Сові. II, 697). 
! ЖАДНАЯ (КАЖНАЯ) (1): о соудв ко(л)ко жад¬ 

ная (!) имвєть имєть (XV ст. ВС 5 зв.). 
Див. *КАЖНЬІИ. 
ЖАДНЬІИ, ЖАДНИ, 2АОІ1М займ. (76) жодний, жоден 

(67): Теі и5Іа\уі1ііе$то, і£ £асііп... піе та)е1 ргізіаЬаіі па 
безіаіегот Ьохі ргікагапі, іо іезі кпіЬі Моізе]'е\уу (Луцьк, 
1388 £РБ 105—106); а не оустоупатисА оу тоє имвньє ни 
двтєм моим ани жадномоу природькоу нашомоу (Креме¬ 
нець, 1467 А5 І, 63); Я Василєй Волчкович из братомь 
своим Лвомь... вьізнаваєм... штож без жадного прину- 
жєн(А)... продали єсмо_кн(А)зю Костєнтину..._отчизну 
нашу на рєци на Пчичи (Ставків, 1491 АЬ' І, 96—97); И Бо¬ 
рись передь нами о томь на него жадного доводу не даль 
(Вільна, 1495 АЛМ 83); крал и братїя єго... не имают 

межи собою и межи землями и жадаєть нась абьі(х) и мьг такового чловвка прїимити, ани мвстца ани жадного по- 
такимь жо обьічаемь то межи нами потвєрьдили (Вільна, живлєнїА... да не имают емоу давати (Гирлов, 1499 ВО II, 
1493 ОПВВ); н писаль и всказаль кь намь, просечьі и жа- 420); ■ 
дая нась, абьіхьмо тьіхь єго пословь казали чєрєзь нашьі 
земли добровольнє пропустити (Вільна, 1498 ВО II, 412). 

2. (чого від кого) вимагати (2): И також нашим поддан- 
ньім, комоу св пригодит кривда от подданников кролв 
єго милости... тот також да имаєт жадати справедливосте 
от старости камєнєцкого (Гирлов, 1499 ВБ II, 424). 

ж а д н ьі м о б и ч а є м (2) див. ОБЬІЧАИ; 
ніхто (7): А іезШЬу газіаша... сгегег гок йеп Ьуіа, ро- 

іогп гасіпоши... пе гпаіеі ором^есіаіі, №<Ло, сЬосгет, ііЬу 
гасіпуф.. к гаріаіе газіаиу )еЬо беп пе ргіригаї 
(Луцьк, 1388 ІРБ 107); И такиж имаемь бьіти каждомоу 
королєвскомоу приАтєлю приАтєлє, а нєприатєлєвв коро- 
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левскомоу имаемь бьіти нєприАтєлє, жадного не вьіимоую- 
чи (Сучава, 1468 ЕЮ II, 301—302). 
ФОРМИ; наз. одн. ч. жадими, гасіпуі 2 (1388 2РЕ 105, 

107); жаде(н) 1 (1483 ВОРСР 178); гасііп 1 (1388 2РЕ 105); 
жадни і (1448 Сові. II, 737); род. одн. ч., с. жадного 20 (1388 
1РЕ 103; 1448 Сові. II, 734; 1455 Сові. II, 774; 1462 ВВ 
II, 293; 1468 ВВ II, ЗОЇ; 1487 А5 І, 240; 1491 АЗ І, 96; 
і495 АЛМ 83; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 118; 1499 Ви II, 420 
іт. ін.); жаднєго І (1439 Со5^ II* 714); жа(д)на(г) 1 (XV ст. 
ВС 32 зв.); жа(д)но(г) 1 (XV ст. ВС 16); ! жаднаа 1 (1456 
ЗСФ); ядного І (І445 Сові. II, 236); дав. одн. ч.жадномоу, 
гасіпоши (1388 2РІ 107; 1467 АЗ І, 63; 1469 А$ І, 64; 
XV ст. ВС 29 зв.); знах. одн. ч. жадньш (XV ст. ВС 32 зв.); 
ор. одн. ч. жадними, жа(д)ни(м) (1388 2РВ 104; XV ст. ВС 
20 зв., 27 зв., 1499 ВВ II, 424); наз. одн. с. жа(д)ноє (1457 
Сові. II, 809; 1479 ВС 141); місц. одн. с. о жадно(м) (1495 
БСКИ); наз. одн. ж. жадна 1 (1456 ПМВП); жа(д)ная 1 
(XV ст. ВС 31); род. одн. ж. жаднои 10 (1455 Сові. II, 774; 
1456 ЗСФ; 1462 ВВ II, 285, 290; 1468 ВВ II, 302; 1473 
АрхЮЗР 8/ІУ, 103; 1499 II, 422, 423, 425); жадноє 
9 (1389 РЕА І, 27; 1494 А$ І, 102; XV ст. ВС 11, 15 зв., 
24, 28 зв., 29, 36 зв.; 1495 АЛМ 83); жадної 2 (1448 Сові. 
II, 734; 1475 АЗ І, 69); знах. одн. ж. жадноую (1462 ВВ 
II, 292); наз. мн. жадний (XV ст. ВС 27 зв., 1487 А5 І, 
85); род. мн. жадн ихн (1389 РЕА І, 27; 1448 Сові. II, 734; 
1467 А$ І, 63; 1468 ВВ II, ЗОЇ; 1469 АЗ І, 64; 1491 
І, 94). 

*ЖАДОВСКИИ пракм. (1) (пор. Жадова на Буковині): 
та єсми дали... той стои нашеи єпискоупїн о(т) радовцє(х),,. 

В црко(в) жадовска и(с) попо(м) (Сучава, 1490 ВС 147). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. жадовска (1490 ВС 147). 
*ЖАКЬ1 ч. (2) (стч. гак, ста. гак) (молодший член цер¬ 

ковного причту) причетник: о жакоу алюбо о капланв, ко- 
тории(ж) держить очиноу свою (XV ст. ВС 12). 
ФОРМИ: місц. одн. о жакоу (XV ст. ВС 5 зв., 12). 
ЖАКЬ2 ч. (І) (особова назва): тбмь ми... дали н потвер¬ 

дили єсмн єго очи(н)оу... села на имв... волосини... и оу 
жакь и оу драгомань (Сучава, 1448 Сові. II, 342). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. оу жакп (1448 Со5^. II, 342). 
ЖАЛОБА ж. (52) (офіційна заява в суд) скарга (39): 

Колї хто прїчиною оумрє(т) алюбо оутонє(т) алюбо с древа 
спадвть о томи нє(т) жадноє жалоби оу праве (XV ст. ВС 
24); и положьі(л) пєрє(д) нами жалобу Ивашко сови(ч) на 
бориса Семеновича... (Вільна, 1495 ВМБС); Пишеть ко¬ 
роль е. м. ви листи своемн до пана Олехна, впоминаючи 
судь свой, што е. м. смотрвлн со всими паньї радою своєю 
подлб жалоби пана Остафя боярина Полоцкого (б. м. н., 
1498 АЛМ 169); 
жалоба очи на о ч и (1) скарга з приводу відда¬ 

них у заставу речей для забезпечення боргового зобов'я¬ 
зання: АбЖдє(т) ли жалоба очи на очи о пєнези о позьічьє 
алюбо в нєкоторо(и) речи запїсаньї а бЖдє(т) ли виноватьі(и) 
позва(н) пєрвьі(и) дроу(г)и третій на ро(к) а не станєть 
тогдьг сказоуємьі то(т) которьіи пєнези позича(л) алюбо 
торьі(и) (!) речи записаньї по трє(т)ємь рокоу имаєть модь 
продати алюбо оборотить коуда хочєть (XV ст, ВС 17 зв.— 
18); жалобу ж а л о в а т и (1) подавати скаргу: Го¬ 
ловний пановв зємль наши(х) на вєлїкьі(х) соимє(х) сєда- 
ю(т) о(т) на(с) на соудь(х) прє(д) которьімижь то паньї жа¬ 
лоби вєлїкии дбди(ч)ньі бьівали жаловани а и(х) сказанїя 
бьівало правдиво ка(к) бьі прє(д) нашєю облїчьснотью (!) 
то сд дБєло (XV ст. СЯ 42 зв.); жалобу стратити 
(2) програти справу в суді: а проволочє(т)лисА тая нємоць 
трєтєа правая тогдьі можє(т) трєтью о(т)ложїть ка(к) єщє 
нємоцонн бьі(л) тако(ж) єщо ємоу нєпоздоровєло какь чет- 
вєртомоу рокоу маєть стати алюбо алюбо (!) рє(ч)нїка по¬ 
сла^) а не бЖдє(т)лї тогдьі жалоби стратить (XV ст. СЯ 
39 зв.— 40); жалобу чинити (оучинїти) (6) 
(на кого) подавати, подати скаргу (на кого), скаржити, 

заскаржити (кого): жалобу чинили пєтрь на яна оуже (!) 
єго ранили, Янн о(т)повєда(л) же са(м) єго рани(л) а то хо- 
тєль гвєдє(ч)ство оуказать ємоу (XV ст. ВС 19 зв.); хочємь 
ачь хто єсть оу праве нємєцькомь а жалобоу оучннїть про- 
тївн вїноватомоу а виноватьш в томь праве не слоухаєть 
не оумєєть о(т)повєдать можє(т) кн своєму правоу рє(ч) 
о(т)ложить (XV ст. ВС 25); жаловати великою 
ж а л о б о ю (2) див. ЖАЛОВАТИ3; имєти за искан- 
ноє жалоби (1) див. ИМ'ЙТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. жалоба (XV ст. ВС 12 зв., 14 зв., 

і7 зв., 26; СЯ 43 зв.); род. одн. жалоби (XV ст. ВС І5 зв., 
19 зв., 20 зв., 24, 24 зв., 32 зв.; 1498 АЛМ 169); дав. одн. жа¬ 
лобі (XV ст. ВС ЗО зв.; СЯ 43 зв.); знах. одн. жалобу, жа¬ 
лобоу 10(XV ст. ВС6 зв., 12 зв., 13 зв., 17 зв., 19 зв., 21, 25; 
ся 43 зв.; 1495 ВМБС; 1498 АЛМ 169); ! жа 1 (XV ст. 
ВС 17 зв.); ор. одн. жалобою (1480 ВВ І, 239; 1481 БО І, 
258); місц. одн. оу (о) жалобі (XV ст. ВС 22 зв.; СЯ 9, 
43 зв.); наз. мн. жалоби (XV ст. ВС 10, 14 зв., 22; СЯ 42 зв.); 
род. мн. жало(б) (XV ст. СЯ 43); дав. мн. жалобами (XV ст. 
ВС 10); знах. мн. жалоби (XV ст. ВС 13, 17 зв., 21; СЯ 
39 зв., 40, 42 зв., 43, 43 зв.); місц. мн. ви (оу, о) жалобахи 
(XV ст. ВС 12 зв., 13, 17 зв., 22, 23 зв.; СЯ 43 зв.). 

*ЖАЛОВАНЬЄ с. (14) надання, пожалування (12): а на 
потвєржєньє того нашєго жалованья... и печать нашю 
вєлбли єсмо привБсити к сєму наїнєму листу (Київ, 1433 
Р 119); а єщє надн то на потвержєниє сєго нашого жалова- 
ньА... печать нашю казали єсмо привБсити к сємоу нашо- 
моу листоу (Луцьк, 1451 Р 157); 
жалованьє вчинити (2) надати, пожалувати: 

А єщє надобиА дєлА оу Стрета нисколько поставови єсми 
взАли каки жалованьє вчинили (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: род. одн. жалованья, жалованьА, жалованьа 

(1433 Р 119; 1434 Р 128; 1437 І, 34: Р 136; 1438 Р 139, 
141; 1445 АкЮЗР І, 18; Р 151; 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 
13; 1446 АкЮЗР І, 18; АЗ І, 43; 1451 Р 157); знах. одн. 
жалованьє (1484 ЯМ). 
Пор. ЖАЛОВАТИ2. 
*ЖАЛОВАТИ1 дієсл. недок. (5) 1. (чого) оплакувати (що, 

кого (І): а каза(л) твоє(и) мл(с)ти поведити... ижи с(т)ца 
нашого приятеля вашое мл(с)ти Казимєра короля по(л)с ко¬ 
го... боги доу ту... с того свєта собраль чогожь мьі тяжко 
яко сьіни о(т)ца жалуєми (б. м. н., 1492—1493 ПВФЧ). 

2, (кого, за що, чого) співчувати (з приводу чого, кому) 
(3): а вєримьі твоє(и) мл(с)ти приятелю нашому ижи тоє 
нашоє прьігодьі и жалостн боудєшь жаловати (б. м. н., 
1492—1493 ПВФЧ); Паки жалуєть вашу мл(с)ть за смє(р)ть 
о(т)ца вашое мл(с)ти своего прьіятєля казимєра што єго 
боги о(т) сєго свєта взя(л) (Вільна, 1493 ПОСВВ); 
жаловати жалости (1) висловлювати (свій) 

жаль (кому, з приводу чого): пришли... мужило бучацско- 
го... и... барто(ш) изи язловцв ... жалоуючи свои жало(ст) 
и свои смрти що сб стала на и(х) дбти и братїи, и ишкоду 
о(т) никоторьі(х) зра(д)цє(в) и злодїєви (Сучава, 1457 Сові. 
II, 808—809). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. жалуєть (1493 ПОСВВ); 1 ос. мн. 

жалуєми (1492—1493 ПВФЧ); майб. 2 ос. одн. боудєши 
жаловати (1492—1493 ПВФЧ); дієприсл. одноч. жалоуючи 
1 (1493 ОПВВ); жалоуючи 1 (1457 Сові. її, 809). 

*ЖАЛОВАТИ2 дієсл. недок. і док. (208) 1. (кого чим, 
кого) обдаровувати (обдарувати), нагороджувати (нагоро¬ 
дити), наділяти (наділити) (кого чим) (6): про то слюбую 
и слюбили єсмо нашєму г(с)дрю кролю влодиславу... 
служити вврну бьітн и послушну с тими со всБмн чи (!) 
мА жАловали (Віслиця, 1393 Р 51); а мьі есмьі жаловали 
наши слуги, балотоу и оанча и дали єсмьі ими тоє село 
(Сучава, 1432 Сові. І, 327); я, княгини Семеновая, Ульяна 
Кобрьінская, и си сьіноми своими... жаловали єсьмо и дали 
слузБ нашому, на имя Іудв: у Кобрьіни на городи — цер- 
ковь святнхь апостоли Петра и Павла, зо всими доходи 
и си приходи (Кобринь, 1465 АкВАК III, 4); Ми Кнегини 
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Швитрикгаиловая Кнегини Анна жаловали есмо слугу 
нашого Ходка землею єго отчиною, што бьіла лод Рянцем 
(Дворець, XV ст. СГЧА); А Обрагимь толвмачв на сє(и.) 
дорозє много томьли мєлв а и єго какв боудєшв жаловати 
вьі ведаєтє (б. м. н., 1484 ЯМ). 

2. док. (к кому) пожертвувати (що кому) (1): ми Стє- 
фан воєвод(а)... знаменито чиним... оужє... боАрин пан 
Юрїи Шєрбич и матерє єго Фєдка... жаловали кв богоу 
и првчистои єго матерє и дали от своєго оурика правою 
свою отниноу нашемоу монастирю от Хомора (Сучава, 
1467 ВО І, 120). 

3. док. (кого) зглянутися (на кого), змилуватися (над 
ким) (2): а жалова(л) мА кнА(з) скирикгаило тоє сєрєбро 
принести и дати с рублА (б. м. н., 1387 СП № 12); Такіо 
паш хгиапо регешігуа іа і ШазгаЬ гпіюзі гаіошаїі, зуїу 
Ьу іезіе паш іош пе сгупііі, і2Ьу паш регешігуіе $ піт 
сіеггаі (Липнншки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); 
жаловати милостию (198), милостию 

жаловати (1) (кого) виявити ласку (до кого): тв(м) 
єсмн ихв особною м<и)л(о)стию жаловали (Сучава, 1393 
Ст05/. І, 13); тАмжє мьі видввшє єго правою и вєрною слоу- 
(ж)боу до на(с) жаловали єсмьі єго оусобною мл(с)тїю 
и дали єсмьі єм(оу)... в сели оурикь сь оусємь доходомь 
(б. м. н., 1400 Собі, і, 36); твмь мьі видввши єго правою 
и вврною слоужбоу до на(с) жаловали єсми єго особною 
нашєю мл(с)тїю (Хотин, 1435 £>//?« А» 465); ТАм мьі видАв- 
шє єго правою и вврною слоужбою До нас, жаловали 
єсмьі єго особною нашєю милостїю (Гирлов, 1499 ВО II, 
140). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. жалова(л) (1387 СП № 12); 

1 ос. мн. жаловали єсми 117 (1420 Собі, і, 135; 1429 Собі. 
I, 266; 1438 Собі. II, 7; 1448 Собі. II, 300; 1459 ВО І, 27; 
1466 В.О І, ПО; 1472 ОІД«А» 528; 1487 ВО І, 294; 1493 
ВО II, 21; 1497 ВО II, 112 і т. ін.); жаловали єсмьі 75 
(1400 ОІНкА» 433; 1412 ОІЯ«А» 440; 1419 ОІЯ«А» 444; 
1428 Собі, і, 202; 1436 Л//?«А» 469; 1446 Собі. II, 238; 
1462 ВО І, 61; 1479 ВО І, 228; 1491 ВО І, 491; 1499 ВО 
II, 140 і т. ін.); жаловали єсмо (есьмо) 7 (1448 Собі. II, 
323; 1453 Собі. II, 472; 1465 АкВАК III, 4; 1467 ВО І, 
117; XV ст. СГЧА; 1469 ВО І, 134, 135); жалова¬ 
ли І (1448 Собі. II, 355); єсми... жаловали І (1393 Собі. 
І, 13); єсми жаловали 1 (1432 Собі, і, 327); 3 ос. мн. жало¬ 
вали, ж А ловали (1393 Р 51; 1467 ВО І, 120); майб. 2 ос. одн. 
боудєшв жаловати (1484 ЯМ.); ба ж.-ум. сп. 2 ос. мн. 
ШазгаЬ шііозі; 2а1о\*а1і (1433 ЗНТШ ^XXVI, 141). 
Див. ще * ПОЖАЛОВАТИ. 
ЖАЛОВАТИ3, ЖАЛОВАТИ, ЖАЛОВАТЬ дієсл. не- 

док. і док. (61) ї. (на кого, кому на кого, без додатка) 
подавати (подати) скаргу, скаржитися (43): А ивашко... 
и па(н) вилчА... слюбуємв... за романа, ажє... романв... 
на кнА(з) швитригаи(л) не имаєть жАловати (Берестя, 
1400 Собі. II, 617—618); ми кнА(з) Оєдорь любортови(ч) 
чинїми то знамєнїто... ажє... па(н) игна(т) облазнїцкии 
жалова(л) и позва(л) па(н) юрья двдошицкого кгоурь(гє)- 
шеви(ч) ажє ємоу взА(л) вєпрв вь єго доубровв чєрєсь 
границю (Зудечів, 1421 Р 95); Жаловалв намв... Луцькій 
Єсько Рабеевичь на дядьковича своєго, на Симьішина сина 
на Нисана (Краків, 1489 РИБ 431); Смотрвли єсмо того 
со кн(А)зьмии паньї вольїнскнми, штож жаловали г(о)с- 
<по)д(а>рю королю... зємлАнє (в орие. зємилАнє.—- Прим. 
вид.) крємАнєцкии на имА Цєцєнєвскии на кн(А)зА Олек¬ 
сандра Сонкгушковича (Луцьк, 1491 АЗ І, 94); Жаловали 
нами люди наши Берестейского поввту... на зємлянв Бе- 
рестейскихв... (Кам'янець, 1495 АЛМ 85); Жаловали намв 
кнгни фєдоровая Федоровича Соколи(н)ская исв сьіномв 
свои(м) ... на наместника мцє(н)ского и любу(ц)кого пана 
богдана сопєжича рєкомо бьі онв и(х) вьігна(л) з имєнє(и) 
и(х) о(т)чинвньі(х) (Берестя, 1496 ВМКФС); Пєтрв жало- 
ва(л) на яна и(ж) ємоу д раньї оучинилв (XV ст. ВС 19); 
жалова(л) намв писар в нашв намєствникв Стоклишвски(и) 

©єдько григорвєвичв на воеводича троцкого... штожв о(н) 
встоупається вв єго лови любєцвкии за нємвно(м) (Вільна, 
1499 ВФ); жалобу жаловати (1) ЖАЛОБА. 

2. (кому, перед ким, на кого, без додатка) жалітися, 
скаржитися (12): а того нАтсва романв не имаєть оуспоми- 
ка(т), а ки жАловати, ни предодньїмв (зіс.— Прим, вид.) 
чоловвкомв... гіакли бьі романв почА(л) и жАловалв прєд- 
кимв (зіс.— Прим, вид.) того нАтсва... тогдьі мьі имаєва 
того исного романа опАтв поставити и дати в руцБ нашєму 
милому г(с)дрю, кролю пол(с)кому (Берестя, 1400 Собі. 
II, 618); перед осподарєм королем єго м(и)л(о)стью жа- 
ловал кн(А)зь Михайло Васильевич Збаразкий на дАдю 
своєго кн(А)зА Семена Васильєвича о двлницю дАди своєго 
кн(А)зА Солтана (Луцьк, 1475 АЗ І, 69); мьі стєфан воє¬ 
вода... знаменито чиним... оже прїидоша прАд нами... 
мароушка, сестра влвчи батврєскоула, и братанич єи, 
нєгрило... н жаловали нам, ажє привилїє вєликоє, що имал 
влвча батврєскоула от двда нашєго... онн загоубили, коли 
пришли тоурци (Сучава, 1493 Собі. 3. 175). 

3. док. (о що) обвинуватити (кого в чому) (3): хто боу- 
де(т) жалова(н) о злодвиство бчо(л) (XV ст. ВС 19); 
жаловати великою жалобою (2) скаржи¬ 

тися з великим жалем: ми Стєфан воєвода... чиним знаме¬ 
нито... оже тоть истиннїи слоуга наш Мирча, синь Микоу- 
лов Оргоанє... жаловал намв великою жалобою, рєкоучи 
так: ажє (п)ривилиА дида своєго Щєфана Оргонє... а он 
загоубил тота привилиА коли прїихал царь тоурскїн та 
плАнил нашоу землю (Сучава, 1480 ВО І, 238—239); мьі 
Стєфан воєвода... знаменито чинимв... ожє прїидє прАд 
нами и прАд нашими оусими молдавскими боАри... слоуга 
нашь Михоуль Боузат и жаловал нам великою жалобою 
рєкоучи нам так: ажє привилїє, що он имал от наших оуи- 
ков... на своє правоє отниноу... а он загоубил тота приви¬ 
лїє коли пришли Али-бєг и брат єго Скєндєрь-бєг и сь Ца- 
палоушєм и поллєнили нашоу землю (Сучава, 1481 Вй 
І, 258). 
ФОРМИ: інф. жаловати І (1435 Собі. II, 692); жАловати 

2 (1400 Собі. її, 618); жаловать 1 (XV ст. ВС 23 зв.); шеп. 
3 ос. одн. жалоуєть 1 (XV ВС 8 зв.); жалоуєт 1 (1480— 
1484 ВО II, 369); 3 ос. мн. жалоуютв (1435 Собі. II, 677 
695); перф. 1 ос. одн. ч. жалова(л) єсми (1495 ВМБС); 
З ос. одн. ч. жаловалв, жаловал, жалова(л), ж А ловал ь 
(1400 Собі. II, 618; 1413 Р 82; 1421 Р 95; 1428 Р 111; 1462 
ВО І, 66; 1475 А$ І, 69; 1489 РИБ 431; 1495 АЛМ 83; 
XV ст. ВС 19; 1499 ВФ і т. ін.); «З ос. одн. я/с.жаловала 
(XV ст. ВС 36 зв.; 1494 РИВ 560); 3 ос. мн. жаловали 
(1413 01 48; 1491 АЗ ї, 94; 1493 Собі. 3. 175; 1495 АЛМ 
85, 88; ВМЗД; ВСоб.; 1496 ВМКФС); баж.-ум. сп. З ос. 
одн. ч. иж бьі... жалова(л) (XV ст. ВС 32); 3 ос. мн. щоби... 
жаловали (1435 Собі. II, 678); перф. пас. З ос. мн. ж. жа¬ 
лоби... бивали жаловани (XV ст. СЯ 42 зв.); майб. пас. 
З ос. одн. ч. боудє(т) жалова(н) (XV ст. ВС 19). 

*ЖАЛОВАТИ СЯ дієсл. недок. і док. (7) 1. (на кого, 
перед ким на кого) подавати (подати) скаргу (на кого) 
(4): илья влдка прємьішлєскьіи и самборьскии жало¬ 
валв сА прє(д) кролємв на стрвлковцв ажє оубивають 

сА оу землю оу црквную (Погоничі, 1422 Р 97); Лавринь 
жалоуєтсА на мартина ижь ємоу мтрь заби(л) (XV ст. ВС 
24 зв.); Жаловала сА пани ВасилєваА Копачєвича на пани 
Михайловоую Нацєвича, мовєчи, ижв она з ьімєнА своєго 
Зєлви за мост пєрєходєчи, сєножати косит и попасю пасєт 
(Лукониця, 1478 А5 III, 17). 

2. (на кого, кому) жалітися, скаржитися (3): а пе^е5- 
іее (!) пазгоу теїікоу кпеЬіпі ІиНапіе ргузіаЬІ ро гушоїе 
Ьгаіа пазгеЬо ШеІікоЬо Кпіагіа Шііо^іа Ьогопііу іеіе, 
іпо ипіа и піаізіш) \д/е1еі іеіе ишогуіу а іо зіа і мазгоу 
шііозіі ]аллті!о $іа Ьуіо гаіо^аіу (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
^XXVI, 139); приснлалв до на(с) Бгомолєць иашь архи- 
ма(н)дри(т) Пєчє(р)скїи с кїєва... жалоуючися иа митропо- 
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лита кїєвского и все я роусїє што(ж) и(м) иасилїє чини(т) 
(б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: інф. зіа.. гаіотеаіу (1433 ЗПТШ ЬХХУІ, 139); 

теп. З ос. одн. жалоуєтсА (XV ст. ВС 24 зв., 33); перф. 
З ос. одн. ч. жаловаль сА (XV ст. ВС 27; 1422 Р 97); 3 ос. 
одн. ж. жаловала сА (1478 А5 III 17); дієприсл. одноч. жа- 
лоуючися (1481 ГПМ). 
ЖАЛОВАТЬ див. ЖАЛОВАТИз. 
*ЖАЛОСТЬ ж. (6) горе, жаль, смуток (5): пікак пе шо- 

іет... 52ІоЬус1шіо ігп пе тзіуіі, гапіа7. гетііа пазза ризіа оі 
пісЬ а іугп ЬоІ520] гаїозіі ЬисЗеі (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 140); и оучинивши имь тую жало(ст) и ишкоду, 
а о(н) сА оувєрну(л) до нашєи земли мо(л)давскую ис тьіми 
то лиходвици (Сучава, 1457 Сові. II, 809); 
жаловати жалостн (1) див. ЖАЛОВАТИ К 
ФОРМИ: род. одн. жалости 2 (1492—1493 ПВФЧ; 1493 

ОПВВ); жало(ст) 1 (1457 Сові. II, 809); знах. одн. жало(ст) 
(1457 Сові. II, 809); місц. одн. ™ гаїозіі (1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 140). 
'ЖАЛОУДИЄ с.. зб. (1) жолуддя; а боудв(т) ли паства 

вєлїкая оу то(м) лвсв... тогди то(т) па(н) чїи то лв(с) 
имєєть своє жалоудиє браті алюбо спаствїть на три(д)ца(т) 
лако(т), обапо(л) дороги (XV ст. ВС 38). 
ФОРМИ: знах. жалоудиє (XV ст. ВС 38). 
Див. ще 'ЖОЛОУДЬ. 
*ЖАЛЬ предик. (1) жаль, шкода: Такьжє напоминає(м) 

тебе што єси приславши люди свои гопо(д) нашь браславль 
зжогь и мєсто вьіжогь и люди наши... оу свою землю звєль, 
прото аби єси намь то о(т) правил в такь какь бьі на(м) того 
нє бьіло жа(л) (б. м. н., 1496 ПЧФГ). 
ЖАМИРИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): твмь ми... дали и потвердили єсми ему у нашєи 
зємли мо(л)давскои... села на имв моимєщи и срьби н 
жамири повьі(ш) яского трьга (Сучава, 1472 
528). 
ФОРМИ: наз. жамири (1472 БІД«А» 528). 
ЖАМЬІРЬ див. ДЖАМЬІРЬ. 
'ЖАСКОВИЧИ мн. (3) (назва села у Волинській землі): 

Мьі великій князь Швитригайло, чинимь знаменито... ижь 
мьі... дали есмо село Жасковичи у Володимерскомь поввтВ, 
сестреницьі пана Немирьі, старостві Луцкого, пани Костюш- 
ковой Оетимви (Луцьк, 1452 АкЮЗР І, 26—21). 
ФОРМИ: дав. Жасковичомь 1 (1452 АкЮЗР І, 21); Жаш- 

ковичомь 1 (1452 АкЮЗР І, 21); знах. Жасковичи (1452 
АкЮЗР І, 21). 
ЖАСКОВИЧИ мн. (1) (назва села у Перемишльській 

землі): тогдьі мн, ись нашєю вврною радою дали єсмо и по¬ 
твердили есмо, его правого всєго именїа, пєрвое, имєнем 
рекучи, село бьібел и со присвлкьц пачковичВ, а жасковичВ 
(Судоми р, 1361 АСІ 6). 
ФОРМИ: наз. жасковнчВ (1361 АСІ 6). 
*ЖАСКОВСКИИ ч. (2) (особова назва): а то есми продал 

пану Волчку Жасковскому ввчистє (6. м. н., 1476 АрхЮЗР 
8/IV, 154)/ 
ФОРМИ: дав. одн. Жасковскому, Жасковьскому (1476 

АрхЮЗР 8/ІУ, 154). 
'ЖАСКОВЬСКИИ див. 'ЖАСКОВСКИИ. 
ЖАСЛАВСКИЙ ч. (1) (особова назва): Я кн<А)зь Юри 

Василевич Жаславский визнавань.. ижєт продал єсми 
пану Сємєноу Олизаровичоу имєне на Вольїни (Берестя, 
1466 АЗ І, 62). 
ФОРМИ: наз. одн. Жаславский (1466 АЗ !, 62). 
ЖАТИ дієсл. недок. (2) (що) (зрізувати стебла серпом) 

жати: а мещаиє вси на толокоу ходАть... жати и сєно ко¬ 
сити (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); а служба дей ихь тое 
три дни сена косАть, а три дни жита жнуть (Мереч, 1496 
АЛРГ 71). 
ФОРМИ: інф. жати (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); теп. З ос. мн. 

жнуть (1496 АЛРГ 71). 
•ЖАШКОВИЧИ див. 'ЖАСКОВИЧИ. 

'ЖБАВЬЛИНЇЄ с. (1) спасіння: мьі иляшь воєвода... 
знаменито чинимо... како... про о(т)цА нашєго жбавьлинїє 
души его... кролєви полскому ... за шкодьі передь рЄЧЄНЬІХЬ 
звм(л)ь И ВОЛОСТИИ, ТО ЄСТЬ КОЛОМЬІ(и)сКИXь и святинь- 
скихь... землю шєпииьскоую... дароуємьі а ворочаєми 
(Львів, 1436 Сові. II, 706). 
ФОРМИ: знах. одн. жбавьлииіє (1436 Сові. II, 706). 
*ЖГАСНУТИ дієсл. док. (1) (припинитися) згаснути: 

мьі иляшь воєвода... знаменито чинимо.-., како... аби тимь 
вятьшая вьра, котораА николи оу на(с) не бьіла жгасла, 
тому истино(м)... кролєви полскому... за щкодьї передь 
рєчєньїхь знм(л)ь... землю шєпииьскоую, котороую мол- 
давьская зємла (!) о(т) короуньї имила... дароуємьі а воро- 
чаємьі (Львів, 1436 Сові. II, 706). 
ФОРМИ: пперф. З ос. одн. ж. била жгасла (1436 Сові. II. 

706). 
ЖДАТИ, ЖДАТЬ дієсл. недок. (8) (кого, чого) ждати, че¬ 

кати, очікувати: іхо жє ждати имаєть намо о(т) тьіхо мА(с)- 
пусто за г лвта (Луцьк, 1388 Р 37); (а п)а(к ли> бьі па(н) 
того с(є)ле рєкль (ажь т)ого чоловіка нбть... тогдьі має(т) 
(ис)тєць ждати того чоловь<ка> другив три дни (Галич, 
1435 Р 134); А комоу дамо в нихь гроши зємАномь и дво- 
раномь наши(м) з мьіта нашого и тьш бьі ждали рокоу (Кра¬ 
ків, 1487 АМЛ)\ Протож кому коли подаемь в него пенАзи 
з мьіта, тьш бьі нехай року ждали (Вільна, 1498 АЛРГ 
83). 
ФОРМИ: інф. ждати 1 (1388 Р 37; 1435 Р 134); ждать 

1 (1489 РИБ 433); баж. -ум. сп. З ос. мн. бьі ждали 3 (1487 
АМЛ; 1498 АЛРГ 82, 83); жьдали би 1 (1487 РИБ 226); 
дієприсл. одноч. жьдоучи (1487 АМЛ). 
Див. ще 'ДОЖИДАТИ. 
ЖД€ част. (2) (цсл. жде) (ототожнююча) ж, же: и дали 

єсми юи (зіс.— Прим, вид.) оу иашєи зємли села иа <си)т- 
иои на имА дїякоулово село повніше строА и селище що 
оу томждє (зіс.— Прим, вид.) хотару єсть (Васлуй, 1438 
Сові. II, 14); се азь рабь владьїкьі моєго ісу христа, пань 
Игнатїє... благопроизволих нашєм благьімь произволєиї- 
ємь... дали єсмьітрои двєри от дамаскьг чрьвєнои... и нарЖк- 
вици от тоЖждє камхьі дамаскьі (Молдавиця, 1462 В Б І, 
70). 
Див. ще ЖЄ1 2, ЖО 2, ЖЬ 2. 
*ЖДЄЛОУЛ ч. (1) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): хота(р)... до... обрьшїє и кояждоул до об(рьшї)е 
мьгоура до об(рьшїє) ждєлоулоуи (Корочин Камінь, 1458 
МіН. Бос. 121 — 122). 
ФОРМИ: род. одн. молд. ждєлоулоуи (1458 МіН. Бос. 

122). 
ЖДОВЖЬ присл. (1) здовж, уздовж: Мьі Алексаидрь, 

або Витолдь... ведомо чьінимо... Ижь ... Городенскіе... 
До того копища ихь... подле пляцовь ... надь Городницею 
до самое речки Городницьі, а ждовжь до пляцу пана Йвана 
Федоровича... Сь которого того копища... яко и... набьі- 
тьіхь пляцовь... жадньїхь податковь а ни повинности до 
скарбу Нашого давати ие мають (Луцьк, 1389 РЕА І, 
26—27). 
Див. ще ВЗДЛУЖЬ.. 
ІЖДОУЮ (КАЖДОУЮ) див. 'КАЖДЬІИ. 
*ЖДЧАРЬІ мн. (І) (назва села у Волинській землі) 

Жджари, суч. Заставне: записую матце своей пане Ание 
Немириной... Ждчари (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27). 
ФОРМИ: знах. Ждчарн (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27). 
ЖЄ1 част. (626) І. (підсилювальна) же (549): Сє жє при- 

даль юрьиї болковичь... к цркви... землю пашиую 
(б. м. и., бл. 1350 Р 8); ажє самь нє можеть заплатити 
тоть истииьньїи што жє оуложать его оу вину хочєть ли 
самь король заплатити за нь а его двдичьство собв оузАти 
(б. м. н., 1352 Р 6); А то все пєрво вьшисаноє держати 
кн(А)зю Федору ввчно, непорушно никимже (Луцьк. 1396 

23* 



356 ЖЄЛ'бЗНАА НОГА ЖЄ 

АЗ І, 20); а хотарь твмь трїємь сєломь... да и(м) є(ст) нє- 
пороушєно николижє на ввкьі (Сучава, 1414 ОІ Д«А» 441); 
а во всвхб тьіхб имвниехь, которьіхь же єсмо поступили, 
ино не бьіло десяти члвка (б. м. н., і473 АрхЮЗР 8/IV, 
102); а єстлибьі хто хотєл вступати сА оу моє село ПьАнь... 
нєхайжє он отложит тридцат копб грошей широких гото¬ 
вих кн(А)зю Михайлу и кн(А)зю Костєнтину Ивановичом 
(Острог, 1481 А5 І, 77); и мьі во(д)лу(г) и(х) листу судового 
погорє(л)ски(х) же в то(м) єсмо оправили (Вільна, 1495 
ВМЗД)\ у гетіат іусЬ Іо1итагко\у Ьгапусіа шпе іезі... г 
рапогп Магкот Ьаи^гуїо^усгош г їоіипгкі іеЬо коіогуге 
оп гпаіеі росіїе тізіа ВегезІеузкаЬо у регию зіеЬо зІигеЬ- 
пука рапа пешігуп... коіогу ге Ьуі патізпукот (Тришин, 
1500 ДПЖН). 

'і. (ототожнююча, перев. з формами займ. 3-ї ос.) ж, 
же (22): котор'іи бьі єго не слоушали, мьі єго исказнимьі 
єгожє роукою (Сучава, 1401 ДІД 45); дали єсмо... село... 
Мутвитище вб Луцвкомв повете, а Клоча в Луцкомь же 
повете (Луцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12); А також 
єсми дали н потврвдили слоузв нашємоу Дашкоу и сестри 
єго Мали их же праваА отннна (Сучава, 1488 ВО І, 323); 
А по нашем животв, кто боудєть господарь нашєи зємли... 
тот бьі не пороушиль нашего даанїа... заноужє єсмн им 
дали измвноу за их жє правій отнини (Ясси, 1500 II, 
173—174). 

3. (у знач, сполучника) а) (єднальний) зв'язує члени ре¬ 
чення) і, а (26): маеть... Климентьій, владика Луцкий и Ост- 
розский... соблазньї творясчьіхь извєрзатн, церкви освесча- 
ти... еретьїковь и непослушньїхь клясти, никакожє паче 
благословеня его церкви созиждати (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1 /V1, 3); видввшє мл(с)ти нашего милого господарА, ко- 
ролА, до наеь и слюбоуємьі... слоужити вврно и приААти... 
на оусвкого єго нєприАтєлА, нєвьінимающи николи нико- 
гожє (Сучава, 1402, Сові. II, 621); Милостїю божїєю мьі 
Стефан воєвода... чиним знаменито и сим листом нашим 
вьсвм кто нан оузрит алибо єго чтоучи оуслишит, колижє 
того ащє комоу потрвбизна боудєт (Васлуй, 1497 Вй II, 
112); 
б) (приєднувальний) (приєднує прості й складні речення) 

і, а (26): Паки же, снаднейшого ради отправованя хвальї 
Божое прьі церкви соборной, даємо надто подь Острогомв 
тому господину отцу владьіце... село наше Бусчу (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2); протожє, никто, николи, ни сб 
єдпими прївилїами да не имаєт твгатн а ни добоувати на 
сїє наше прївилїє, николи, на вВки (Сучава, 1492 Сові. 3. 
162); Какь же розоумєємв на томв твоєє милости посоль- 
ствє, оть нєго ничого сє намь не стало (б. м. н., 1498 ВО 
II, 413); 

(приєднує вставні речення) і, а (2): слюбоуємь... ижє со 
имьА поспольсто(м) (!) пєрво(м), котрьшжє то с нє(м) нашь 
г(с)п(д)рь, петрь воєво(да), вбзовє(т) оу чи нити, ИЖЄ ТОТЬІ 

всВхв рвчєи на вєр(х) писанньі(х) тако(ж)... обьвоАжутсА 
и запишю(т)... здержати и тримати (Хотин, і448 Сові. II, 
738); Сє А кнАгини ИвановаА... записоуюмужєви своємоу 
кнАзю Иваноу Семєновичю на тьіх двух двлницах двдиньї 
и отчизньї моєв, которьіхжє єсмн ємоу не записала, двв 
тисАчи золотих оугорских, штож мужь мой кнАзь Йван 
вьідал двв тьісАчи золотих на та А моА имВньА (Добучини, 
1487 АЗ І, 239); 

(приєднує вставний дієприслівниковий зворот) і, а (1): 
и дадо(х) єго п(о)поу никїтв, да слоужи(ть) вб нє(м) до 
живота своєго и по сьмрьти єго да є(ст) двца(м) єго оставши 
же двца(х) да є(ст) вноучАто(м) єго (б. м. н., 1401 ЗКЄ). 
Див. ще ЖДЄ, ЖО, ЖЬ. 
ЖЄ2 спол. (21) 1. (приєднує підрядні речення) (до¬ 

даткові — у постпозиції) що (19): а іезіїіЬу пекоіогу] 
коп ЬуІЬу ... -кгасіепук сгегег скгезГіапіпа ЬуІЬу 
па]с!еп, ІоЬсІу_ \уІа5Іпоіи ргізіаЬоіи осгізШізіа та)еі\ 
гекисгі, гегп іоЬо копіа \у сіеп и^гіаі, коІогу]'ге га ре- 
піагі тоі іезі газіа^еп (Луцьк, 1388 2РЬ 108): чини(м) 

сввдомо вєлєбноі твоєі мл(с)ти жє єсми дали тому исти- 
ному пану варшовьскому г тисАчв фрА(ж)кого сєрєбра 
(Сучава, 1388 5А ); Жалобоу чиниль петрь на яна оу 
жє (!) єго раниль, янь о(т)поведа(л) жє са(м) єго рани(л) 
(XV ст. ВС 19 зв.); А перешедши верховину Ровця... за- 
сталисмо пана Максима Тьімковича, которьій повидиль, 
же одь верховинні на полудень у право грунть мой, а вле* 
во лись Мьіховь — пана Карпова (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 8). 

2, (наслідкове — у постпозиції) так що (1): Знаменїто 
намБ єсть ис права цєсарьско(м) (!) и(ж) пожєгбци имають 

злою смртїю гиноуть... а тєжь частокро(т) бьіваєть нмь 
пособа, алюбо правомь нємєцькьімь о(т)бьіваю(т) жє нє 
бьівають казнєньї (XV ст. ВС 25 зв.). 

3. (підметове — у постпозиції) що (1): пригожаєтсА 
частокроть жє наши(х) дворАнь алюбо иньши(х) прї на- 
шо(м) дворе боудоучи нагле и(х) позивають прє(д) соудьи 
(XV ст. ВС 14 зв.). 
ЖЄБЬІ спол. (10) (стп. геЬу) (зв'язує підрядні речення) 

і. (приєднує підрядні додаткові) а) що, щоб, щобн, аби 
(6): изіаичіііезто, ігЬу..., копе] розроІііусЬ сіеп іоіко 
газіа\іти та]иі Ьгаіі )а\Упо... і іег геЬу шупсагу \у кпіагзіме 
пазгот изіатепу, ... з іаізгі\ууті репегті, або г гесгті 
іпзгіші, заті... ІакошусЬ ітаіі пе зшеїіЬу (Луцьк, 1388 
2РБ 107—108); Мьі... сказоуємь ондрєєви абьі то досвє(ч)ль 
жєбьі то є(г) коуплєное (XV ст, ВС 31); и мьі Бориса спи¬ 
тали: МОВИЛБ лн еси на него тьіе слова, жебьі онб семь во¬ 
лостей нашихБ закраль (Вільна, 1495 АЛМ 83); 

(чергується з б ьі) (1): мьі хочемо бє(з) оураза бьі того 
хто тьіи свєткьі вєдв жєбьі соудья свидє(ч)ство и(х) прїнА(л) 
(XV ст. ВС 20); 

б) (з відтінком непевності) начебто, неначебто, буцім¬ 
то, нібито (2): а коли(ж) соу(д)я пьіта(л) слоу(же)бнїка 
тогдьі слоужєбникБ запрєлБ жєбьі нєвидв(л) тоє раньї тогди 
то(т) ЯНБ... рєкль свє(т)кьі повєсть штбьі (1) ВИДБ(л) тая 
раньї (XV ст. ВС 19—19 зв.). 

2. (приєднує підрядне умовне) якщо б, коли б (1) :а хтобн 
НМБЛБ ТОЙ ДБЛБ ИЗрОуШИТИ И С ТОГО ВЬІСТОуПИТИ, ТОТЬ би 
имвль п<є)рьвїє триста коп отложити и тьш наклади 
ктожь (в копії ктомоужь.— Прим, вид.) оу свою двлницю 
наложит: то, жебьі то имАло изроушано (!) бьіти (б. м. н., 
1475 АЗ І, 71). 

*Ж€ДАНЬЄ див. *ЖАДАНЬЄ. 
ЖЄДАТИ див. ЖАДАТИ. 
*ЖЄЖЄНЬІИ див. *ЖЬЖЄНЬІИ. 
ЖЄЖИОРА див. СУХАЯ ЖЄЖИОРА. 
ЖЄЖЇ Я ж. (19) (назва річки на Буковині) Жижія: а 

хотарь ємоу вьішє страхотвнв гори жєжиєю на ворловоую 
могилоу (б. м. н., 1400 Сові. І, 27); а мьрини, дочци жоур- 
жа жоумєтатє, єи св достало оу єн част, село... на жєжїи 
(Сучава, 1492 Сові. 5. 161); мьі Стефан воєвода... знаменито 
чиним... оже тотьі истиннїи Тацв... и плємєница еи Бас¬ 
ка... жаловали єсмьі их особною нашою милостїю и дали 
и потвьрдили єсмьі им оу нашєи зємли оу молдавскои... 
три... (села: єдно село) на Соучавв... н дроугоє село на 
Проутв... и третій село на Жєжїи (б. м. н., 1499 Вй ІГ, 
166—167). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. на жежїя (1431 Сові. Г, 

317); род. одн, жєжїи (1425 Сові. І, 173; 1438 БіД^Аь 
472); знах. одн. жєжию, Жєжїю (1400 Сові. І, 27; 1462 ВБ 
І, 52); ор. одн. жєжїю 2 (1462 ВО 1, 52); жєжиєю 1 (1400 
Сові. І, 27); місц. одн. на (по) жєжїи 9 (1429 Сові. 1, 266; 
1459 ВО І, 29; 1476 ВО І, 208, 209; 1480 ВО І, 241; 1491 
Сові. О. 37; 1492 Сові. 3. 161; 1499 ВО II, 167); на ! Жєжию 
1 (1487 ВО І, 294). 
Див, ще *ЗИЖА. 
*ЖЄЛЙЗО див. ЖЄЛ'БЗО. 
ЖЄЛІїЗНАА НОГА ч. (1) прізвисько Тимура: по тнхь 

посланню по идикгиєву посольству вьішоль на мене аксакь 
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тємирь жєлвзнаА нога о(т) Чорного пвска (б. м. и., 1392— 
1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: наз. одн. жєд-ЬзнаА йога (1392—1393 РФВ 170). 
ЖЄЛІіЗО с. (2) залізні вироби (1): А кто оусхочет тих 

люди соудити, или дицковати, или мито от иих брати, 
от оусєго их товароу: или от риба свижаа... или от платно 
или от жєлвзо... или боуд що имоутї (І) продавати, или пак 
гдє боудоут коуповатн... вєздє да ест имь слободно и без 
мито (Сучава, 1466 ВВ І, 96); 

плоужноє жєлизо(І) див. *ПЛОУЖНЬІИ. 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от жєлЬзо (1466 В В І, 96); 

наз. мн. жєлиза (1460 ВЕ) II, 273). 
ЖЄМЄРЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): и єщє єсми потвердили монастирю ншєм(у)... села 
монастирска на имв тєлєбвчинци... и на тополицв жємєрє- 
щїи (Сучава, 1470 £>//<?« А» 522). 
ФОРМИ: наз. жемєрєщїи (1470 Е)ІР«А» 522). 
жєминєщи мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): и дали єсми сє(с) ли(ст) нашь сєламь монастир- 
скимв о(т) нємцв, на имБ тємишещи... и жєминєщи (Сучава, 
1447 Сові. II, 288). 
ФОРМИ: наз. жєминєщи (1447 Сові. II, 288). 
ЖЄМОИТСКЬІ див. ЖОМОЙТСКИЙ. 
*ЖЄМОИТСКЬІЙ див. ЖОМОЙТСКИЙ. 
ЖЄМОИТЬСКИИ див. ЖОМОЙТСКИЙ. 
ЖЄНА, ЖОНА ж. (194) дружина, жінка, супруга (182): 

кета л ас А торгувлА... а же пани хонька васковая дАдьковича 
жєна... продала єсть тоть мунастьірь... иванови губцв 
(Перемишль, 1378 Р 25—26); А сє А пань бєнко... еввдчю 
то своимь листомь... ижє пришєдь пєредь нась пань гєр- 
вась и ввноваль н оправилв своюи жєнв варварв сто гри¬ 
вень (Коломия, 1398 Р 57); Ино мьі... тоє мветцє подле 
Рожества Христова... потвержаемь симь листомь нашимь 
ввчно, ему и его женв (Люблін, 1410 АкВАК XI, 5); А то 
все запнсуємь пану чусє.а по нємь ино єго жєнв (Луцьк, 
1434 Р 128); а кто вьсхочєть жєнв моєи и двтє(м) мои(м) 
слоужи(т) и они слоужа(т) сь тьі(х) имвнїи жєнв и двте(м) 
мои(м) (Київ, 1446 Р 154); Ино єстли бьі што на мене Бог 
допоустил и жєна моА киАгини УлиАна маєт еєдети на вдо¬ 
вим столци и з двтми моими (Кобринь, 1454 А5 III, 10); 
так єсми єму продал, ажєт нихто з ближних моих ни жона 
моА, ни дєтн мои... не мают в то сА вступати (Берестя, 1466 
А5 І, 62); Тежь жаловаль намь тоть Мартинець на Богда- 

1 на, штожь деи онь вь его невветки, у Проселковьі жоньї, 
пограбиль челядь (Вільна, 1498 АЛМ 159); и оуставши 
слуга на(ш), глигорь, и сь своєю жєною, а(л)бою, и запла¬ 
тили и(м) оуси тоти... пинвзи (Сучава, 1500 Сові. 3. 
234); 
жону (жену) пояти (понАти, поиАть) (6); 

п о н А т ь (п о А т и) жону (4) взяти собі Дружину, 
одружитися, оженитися: и волно ему вь здвшнемь паньст- 
вв нашомь жону пояти (Луцьк, 1438 Р 141); а єстли... по 
моєм животе кн(А>зь єго милость оусхочет собв иную жону 
понАти... ино тьіи имвньА вси кн(А>зю єго милости (Сте¬ 
пани, 1489 А$ І, 89); 
отдати за жону (1) див. ОТДАТИ; слюбьная 

жона (1) див. *СЛЮБЬНЬІИ. 
ФОРМИ: наз. одн. жона 19 (1440—1491 АкЮЗР II, 105; 

п. 1450 ПИ № 9; 1466 А8 І, 62; 1470 А$ І, 65; 1482—1491 
АрхЮЗР 7/П, 10; 1488 А$ І, 241; 1492 АЗ III, 23; XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 27; СЯ 40; 1495 ВМБС і т. ін.); жєна 14 
(1378 Р 26; 1432 Сові. 1, 330; 1454 л5 ПІ, 10; 1461 Ви І, 
45; 1467 ВВ І, 122; 1471 ВВ І, 164; 1480 ВВ І, 246; 1488 
ВЕ) І, 347; XV ст. ВС 39; 1499 ВВ ГІ, 147 і т. ін.); наз. одн. 
вам. род. от жєиа І (1479 ВАМ 6Ї); род. одн. жоньї І/ 
(1424—1425 В В Ас 19; 1434 Р 130; 1453 Сові. II, 472; 1462 
ВБ І, 55; 1471 525; 1482 І, 79; 1494 АЛМ 54; 
XV ст. ВС 24 зв.; СЯ 41; 1498 АЛМ 159 і т. ін.); жєньї 6 
(1385 Р 28; 1462 ВВ 1, 55, 67; 1472 0/Я«А» 528; XV ст. 
ВС 31 зв.; 1498 АрхЮЗР 8/^, 141); жони 2 (1456 Сові. 

II, 577; 1491 ВВ І, 456); дав. одн. ж єні 32 (1393 Сові. II, 
607; 1398 Р 57; 1410 АкВАК XI, 5; 1427 Со5*. І, 196; 1433 
Со5^. II, 594; 1446 Р 154; 1451 Р 156; 1461 ВВ І, 45; 1484 
В В І, 278; бл. 1500 ПИ № 2 і т. іи.); жонь 20 (1396 АЗ 
I, 20; 1421 Сові. І, 142; 1428 Сові. 1,221; 1440—1492 АкЮЗР 
II, 106; 1483 А$ І, 82; 1494 АЛМ 54; 1495 ВМБС; РИБ 
620; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27; 1500 АЛМ вин. 2, 58 і т. Ін.); 
жоиє 9 (1447 АрхЮЗР 8/IV, 11; 1466 АЗ І, 62; 1493 АЛРГ 
56; 1496 ВМКФС; 1497 ПКИП; ПМХ; РИБ 683; XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 29; 1499 РИБ 777); жєнє 11 (1444 І, 
40; 1454 А$ III, 9, 10; 1467 Вй І, 122; XV ст. ВС 8, 38 зв.; 
СЯ 40, 40 зв.; 1499 АЛРГ 94); жени 7 (1487 ВВ І, ЗОЇ, 
302; 1497 ВВ II, 116, 117; 1500 Сові. 3. 234); жони 2 (1433 
Сові. І, 353; 1455 Сові. II, 549); жонм 1 (1462 ВВ І, 55): 
жєньї 1 (1464 В!П«А» 517); знах. одн. жоиу 14 (1434 Р 130: 
1435 Р 132; 1438 Р 141; 1440—1492 АкЮЗР II, 105; 1459 
Р 172; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 1489 АЗ І, 89; XV ст. ВС 
28; СЯ 40 зв., 41: 1495 РИБ 620 і т. ін.); жену 7 (поч, 
XV ст. Р 76; XV ст. ВС 7 зв., 19, 26 зв., 28; СЯ 9; 1462 
ВВ І, 67); ор. одн. жєною 13 (1393 Р 52; поч. XV ст. Р 76; 
1426 ВАМ 21; 1446 Р 154; 1482 ВВ І, 262; 1483 ВВ І, 269; 
ВОРСР 178; 1487 ВВ І, ЗОЇ; 1492 III, 23; 1500 Сові. 3. 
234); жоною 5 (1440 Р 142; 1452 АкЮЗР І, 20; XV ст. 
СЯ 41; 1466 ВВ І, 106); місц. одн. о жєиє 2 (XV ст. ВС 
ЗІ зв.; СЯ 9); по жєнЬ 1 (п. 1450 ПИ № 9); по жоиє 1 (1496 
ВМКФС); наз. мн. жоньї 2 (XV ст. ВС 33; 1491 АЗ І, 97); 
жони 1 (1458 ВВ 1, 6); род. мн. жекь, жєнь (XV ст. ВС 7, 
25 зв.); дав. мн. жонам (1497 А5 І, 112); знах. мн. жоньї 
(1456 ЗСФ; 1497 А5 І, 112); ор. мн. жонами 3 (1496 ПЧФГ. 
1497 ПМХ); жєнами 1 (1446 Сові. II, 238). 

*ЖЄНЬІИ див. *ЖЬЖЄНЬІИ. 
*ЖЄНЬСКИИ прикм. (2) І. жіночий (1): прото мьі 

оуставлАємь которьш чло(и)кьі имєють соуди(т) напврвви 
о соуди(л)ство (І) женьскоє дроу(г)е о разбои доброволноє 
дорогьі... а вь (инь)ши(х) жалобахь нє маю(т) соуди(т) 
(XV ст. СЯ 43 зв.). 

2. жінчин (1): А боудвт хто злостївє алюбо неправа (!), 
нєхотАчи кь правоу стати а сьбвжить алюбо сьиД'Ьть а 
имєть щкодьг чинити зємли алюбо земьлАномь тогдьі .є(г) 
имвиїє двди(ч)ство вьінАвни (І) ввно женьскоє, имєєть 
бьітї вв(ч)но на на(с) оузАто (XV ст. ВС 38 зв.— 39). 
ФОРМИ: знах. одн. с. женьскоє (XV ст. ВС 39; СЯ 

43 зв.). 
ЖЄРАВЄЦ, ЖИРАВЄЦ ч. (12) (назва річки у Молдова 

ському князівстві): и дали єсми ємоу оу нашєи зємли мол- 
давскои оеємь сель на имА роз<к>а пєтрь на кобьілБ... 
лиєщи иа оусти жиравца и иа хоринчи кавадииєщи и ба(д) 
(Сучава, 1436 Со5^. І, 488); мьі Стєфан воєвода.., знаме¬ 
нито чиним... ожє тоти истиннїи шолтоузовє... прїидоша 
прАд нами ... и оу просили сєбв от нас, како абихмо им до- 
смотрили старій их хотар... Ино мьі єсмо им досмотрили 
и познамєнали коуда (б)ило и прислоухало издавна: почьн- 
ши ис верха от бєрєгь Брьлада... та оу Жєравєць, та ста¬ 
рою маткою Жєрав(ца д)олоу пониже от Хрьнєщи, до 
гдє оупадаєт Жєравєц оу Брьлад (Бирлад, 1495 ВВ II, 
62—63); ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє 
прїидє првд нами... Стана ... и продала свою правоую 
отниноу... єдно село на ЖєравцБ (Васлуй, 1497 ВВ II, 
114—115). 
ФОРМИ: наз. оди.Жєравєи 1 (1495 ВВ II, 63); зам. місц. 

село на Жиравєц2 (1491 СУВ 3); род. одн. жиравца 1 (1436 
Сові. І, 488); Жєрав(ца) і (1495 ВВ її, 63); жєравць і 
(1414 В[В«А» 441); зам. місц. на жєравца 1 (1436 Сові. 
І, 444); знах. одн. Жєравєць (1495 ВВ II, 63); місц. одн. 
на Жєравцї 2 (1497 ВВ її, 115); иа жєравцн 2 (1460 ВВ 
ї. 41). 

*2ЕІФ’ ж. (2) (назва річки у Волинській землі): Му \Уі- 
іоісі, \уе1укі кпіаг ІуІо\Узкіу... сгупіт гпатіпНо... іг сіаіі 
іезто 8ІЦ2І пазгопш... зеїізгеге... Мо\УОзіа\УСе... у к іотиї 
ргубаїі іезто 3\уіппиіи і Озігиіи Кисіи, а г сігиЬоіеу зіо- 
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гопу іусЬ зеіузгсг ро Киби З^іаіес у ро гуки 2егсіі осі зе- 
4уз2С2а АУогопо>лга погу гукоіи 2егсіуіи сіо \уегспи 2Ьог- 
пусЬ—МоЬуі (Ужів, 1420, А5 І, 25), 
ФОРМИ: род.. одн. зам. знах. ро гуки 2егс1і (1420 АЗ 

І, 25); ор. одн. 2еіч1уіи (1420 І, 25). 
*ЖЕРДЕВА ж. (1) (назва села у Київській землі) Жер- 

Дова: Милостю бо(жо)ю мьі князь Семена Александровичь 
дали єсмо село Жердеву боярину нашому пану Андрвю 
Морозови (Київ, 1459 ЗНТШ XI, ІЗ). 
ФОРМИ: знах. одн. Жердеву (1459 ЗНТШ XI, 13). 
•ЖЄРДЄНЄВ'Ь ч. (1) (назва селища у Київській землі) 

Жерденівка: К Житомироу жь сєлиїдо Жє(р)дєнєвь а в 

томь сєлищи три члвки все слоуги (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. Жє(р)дєнєвь (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
ЖЄРЄБЄЦЬ ч. (2) жеребець: дали Єму село оу тєрєбовль- 

скии вол ост и иовосєльцв а шиеть кобьіль и стада а жєрє- 
бєць (Вишня, 1393 Р 52); а тре(т)яка и четвертока (!) и пв- 
гака (!) хто забьеть ино по(д)лоугь дши чїи єсть жеребець 
(XV ст. ВС 36 зв.). 
ФОРМИ: наз, одн. жеребець (XV ст. ВС 36 зв.); знах. одн. 

жеребець (1393 Р 52). 
*ЖЕРЕБИИ ч. (2) (назва земельного наділу, без чітко 

окресленого виміру, розмір якого визначався днем оранки) 
жереб: Левону Шаломичу два жеребьи пустьіхь, а на тре- 
гемь два человвкн, дають сорокь грошей а три ручки меду, 
Ажеребьемь имя: Вороновь, Бьїковь, Блювиничи (Берестя, 
1463—1478 РЕА І, 35). 
ФОРМИ: дає. мн. жеребьемь (1463—1478 РЕА І, 35); 

знах. мн. жеребьи (1463—1478 РЕА І, 35). 
♦ЖЕРЕБЯТИЧЬ ч. (1) (особова назва): Сеньку Жеребя- 

тичу волость Лопатинь на сюю осєнь, на окупь сь татарь 
(б* м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 7/И, 9). 
ФОРМИ: дав. одн. Жеребятичу (1482—1491 АрхЮЗР 

7/ІІ, 9). 
*ЖЄРЄБА с. (4) лоша: которьш имєєть жеребАта неоукьі 

а щкодьі чинїть по полоу жїтоу (XV ст. ВС 8 зв.); Тв(ж) 
оуставлАємь хто комоу забьеть жереб А три грївньї маєть 
платить (XV ст. ВС 36 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. жєрєбА (XV ст. ВС 36 зв.); знах. мн. 

жєрєбАта (XV ст. ВС 8 зв., 37 зв.). 
*ЖЄРЄБАЧЬИ прикм. (1) лошачий: ТВжь оуставлАємь 

хто имаєть ста(до) (!) конная алюбо жєрєбАчья имаєть 
по(д)сторожє (!) паствить о(т) юрьєва днА до мїхаилова 
днА (XV ст. ВС 37 зв.). 
ФОРМИ: знах. мн. с. жєрєбАчья (XV ст. ВС 37 зв.). 
*ЖЄРОВЛЄВЩИНА ж. (1) (назва земельного володіння 

у Київській землі): ходо(р) землю дє(р)жить Жєро(в)лє(в)- 
щииоу а дани даєть дєсєть вєдє(р) мєдоу (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: знах. одн. Жєро(в)лє(в)іциноу (бл. 1471 ЛКЗ 

93). 
*ЖЕРСТВИЛО с. (4) прядильня вовни: твмжє мьі... жа- 

ловали єсми єго особною нашою мило(с)тїю и дали єсми 
єм(оу)... мисто наши(х) млиновь ... да оучини(т) собв 
млиньї и що коли боудє(т) єго волв, или жерствило, или 
валила, или боу(д) що (Сучава, 1448 Сові. II, 313); тоє оусе 
вишеписаннаа села и млинове и ставове и жорствила и па- 
сики и монастиревє и озера... да є(ст) монастироу нашємоу 
о(т) корочина камєна, о(т) на(с) оури(к), сь оуси(м) дохо- 
до(м) (Сучава, 1462 Со5^. О. 11). 
ФОРМИ: знах. одн. жерствило (1448 Сові. II, 313, 324); 

ор. одн. жорствило(м) (1462 Сові. Ь. 10); наз. мн. жорстви¬ 
ла (1462 Сові. П. 11). 

*ЖЄРОУЛЬ ч. (4) (назва річки у Молдавському князів¬ 
стві): твмь мьі... дали и потврьдили єсмо имь... села... 
на обрьшиа(х) жєроула (Сучава, 1448 Сові. II, 323); А пак 
оу озеро оу Брьлад, що на оустїє Жєроула, да имаєт сь 
паном Тоадєром писарем нашим оба чьтврьтоую част (Су¬ 
чава, 1496 БО П, 89). 

ФОРМИ: род. одн. жєроула (1448 Сові. II, 323; 1468 
ВИ. І, 130; 1496 ВО II, 89). 

*2ЕС2¥ дієсл. недок. (1) (що) палити: Как 2е і Іуті 
гагу, кибу КаИіа згІаЬ ісЬ, сегк\уі пазгу гЬІі (Липнишки, 
1433 ЗНТШ ^XXVI, 141). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. гНІІ (1433 ЗНТШ ^XXVI1 141). 
Див. ще *ВЬІЖЄЧИ,*ЗЖЄЧИ,*ПОЖЄЧИ, *ПОЖИГАТИ. 
ЖИВЄРТЬ ч. (1) (особова назва): мьі стєфа(н) воєво(д)а,.. 

знаменито чини(м) ссв(м) наши(м) листо(м)... ожє прїидо- 
шА прє(д) нами... живєрть и рома(н) о(т) козьрєщи... и про¬ 
дали свою правою о(т)ниноу (Сучава, 1479 Сові. 3. 98). 
ФОРМИ: наз. одн. живєрть (1479 Сові. 3. 98). 
* ЖИВИТИ СЕ дієсл. недок. (2) (чим) годуватися, живи¬ 

тися: тьімь мльїномь може(т) се городь живити хлєбомь 
(б. м. н., XV ст. ИК)\ І ]акге іезгпо к \уа$гоу тіїозіу пе 
осігю\уа рзаіі, вгїоі сіаппаіа гпізіа \узіа оіпіаіа паз; шесі, 
згеЬго, кипісу, \узіакаіа ба її петоісіаіу сгутЬузіа і сіо сі ту 
гу\уііу (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХА/І, 141). 
ФОРМИ: інф. се... живити 1 (XV ст. ИК)\ зіа... гу\уііу 

1 (1433 ЗНТШ ^XXVI, 141). 
*ЖИВОНАЧАЛНЬІИ прикм. (1) (цсл. живоиачальнь, 

гр. £(оархіко£) той, хто дав початок, начало життю, 
живому: А хто сєи на(ш) листь пороуши(т) и в наше при- 
да(н)є имєт сА устоупати то(т) сА с нами ро(з)соуди(т) пре(д) 
живоначА(л)ною тр(о)цєю (Київ, 1459 Р 174). 
ФОРМИ; ор. одн. ж. живоначА(л)ною (1459 Р 174). 
*ЖИВОТВОРАЩИИ прикм. (1) (цсл. животворАщии) 

животворний: мьі алєксандрь воєвода... чинимь знамени¬ 
то... ожє блгопроизволи г(с)вами... и дали єсми сє(с) ли(ст) 
нашь... монастирю о(т) горо(д)ника, идє(ж) є(ст) хра(м) 
чесного и животвор<и)щаго (!) вьзви(д)жєниє кр(с)та а на 
имв людє(м) о(т) балосиновци (Сучава, 1453 Сові. II, 492). 
ФОРМИ: род. одн. ч. ! животвор(и>щаго (1453 Сові. II, 

492). 
* ЖИВО'ҐЬ ч. (509) (цсл. животь) життя (І): Спо(л)на 

...олє(х)но имає(т) давати... хо(л)мскомоу даиь.,. 

доколи бгь пноу...живо(т) продо(л)жи(т) (Львів, 1478 ЗРМ); 
до живота (51) а) до смерті, до кінця життя (50): 

а што ми оускажє(т) осподарь мои тоє радь чиню... и до 
живота (б. м. н., 1386 Р ЗО); а на лихо єму королє(в) не 
гадати ио служи(т) єму королеви вєрно и до своє(г) живо(т) 
(Луцьк, 1388 Р 42); и присАгль єсмь бгу... ижь хочу вврне 
и пилко служить крулєви полско(м) ... до моєго живота 
бєзь пєрєстани (Черняхів, 1435 Р 133); а то все вьіше 
писаноє даемь ємоу до є(г) жьівота (Снятин, 1454 Р 163); 
имаємь бьі(т)... ис паномь Михаиломь оу вврной приязни 
до нашє(г) живота (Самбір, 1459—1460 ЗНТШ, СІЛИ, 
фотокоп.); Тоє да боудєт нєпрвмАнно до нх живота (Гир- 
лов, 1499 ВП II, 156); 

б) за все своє життя, на протязі всього свого життя (1): 
чомь коли єсми могь до живота, и я єсми даваль, а теперь 
єсми нєдоужь ничого давати бєзь вашоє милости (б. м. н., 
1481 ВЬ II, 364); в животе (1) при житті, в живих, 
серед живих: Ино тоть листь отца нашого в животе не за- 
сталь (Вільна, 1493 АЛРГ 55—56); за ж и в о т а (3) 
при житті, за життя: а коли оць за своєго живота дввкоу 
замоужь вьгдасть, а о(т)прави(т) ввномь тогдьі по смртї 
єго иная братїя є(г) нємогоу(т) иньше(г)лизьіска(т) алв в то 
нмєнїє имвтї досить в чомь о(т)прави(т) одь (XV ст. ВС 36); 
а моу(ж) мои па(н) василеи тьіи имє(н)я я(б)ло(н)но а по(л)- 
жи волє(н) за живота моєго и по животь моє(м) да(ти)... 
и коу своемоу лє(п)шомоу є(г) обєрноу(ти) гдв є(г) доб¬ 
рая воля боудєть (Луцьк, 1490 ЗХП)\ на (чий) жи« 
воть погадати (2), погадати на (ч и й) жи¬ 
во т ь (3) важити на чиє життя: а хто на ильи воєводи 
животь погадаєть, а забєжить оу нашю землю, и ми 
такожь имаємь того израдую с нашоє землн ильи воєводв 
видати (Троки, 1442 Сові. II, 719); по животв (405) 

по смерті: а по єго животь кого бь избьрєть н стьіи нихола 
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тому все (то) што к цр(к)ви прєдалв єсмь и своєю братню 
(б. м. н., бл. 1350 Р 8); А то все пєрво вьіписаноє держати 
кн<А)зю фєдору ввчно, непорушно никимжє, и до єго жи¬ 
вота, а по єго животе жонв єго и двтєм єго оу ввки (Луцьк, 
1396 А$І, 20); А не останут ли сА двти по лєнковє животв 
ино лєнькову ближєму а любо кому лейко прикажєть по 
свое(м) животв тому тако жь таА села держати ввчно не¬ 
порушно (Житомир, 1433 Р 127); А по животв Пна Ванв- 
ковв тая да(н) медовая оу сєле оу новгоро(д)чичо(х) пноу 
олє(х)ноу вечно нєпороушно (Львів, 1478 ЗРМ); А намв 
ся вже не надобв уступати вв тое... ани иншнмв наслвд- 
комь нашимв, которін коли по нашомв животв будуть 
(Вільна, 1499 АСД VI, 3); а по наши(м) животи, кто буде(т) 
г(с)п(д)рв нашєи зємли, а то(т) а би и(м) оутвв(р)ди(л) 
и оукрвпи(л) (Сучава, 1500 Сові. 8. 234); после (опос- 
л в) живота (6) по смерті: а записалв есми на своемв 
имвніи вв домв Пречистой в годв же вв годв, копу гроши 
взять вв Мойсиковичахв а вв лвсникахв при моемв живо¬ 
тв и опослв моєго животв (!) кто иметв тое имвнія (!) дер¬ 
жати (Київ, 1398 ДГПМ)\ ино после живота нєбожчика 
пана Єнкова и мьі припустили к тому имєню п<а)ни Єнко- 
вую п<а>ни ТатАну (Луцьк, 1487 А5 І, 86); при живо¬ 
тв (9) при житті, за життя: а се Азв чюрило бродовьскни 
даль єсм(в) село сво(є) бродово инАзу фєдору данильєвнчю 
и двтемв єго при своемв животв и по своемв ЖИВОТВ (б. М.Н., 
1385 Р 28); Снв прї животв Оца Свое(г) не имає(ть) пєча(ти) 
оцвьі пожїва(т) (XV ст. ВС 11 зв.); продал есми... село 
своє... ввчно и нєпороушно, при моєм животв и по моєм 
животв (Острог, 1466 АЗ І, 61); при животв по- 
др в ж а т и (1) залишити при житті, залишити живим: а то 
дали есмо оу до(м) Ствитр(о)ци на пАма(т) (зіс.— Прим, 
вид.)... св тцо(м) (!) праоцє(м) а на(м) на здоро(в)є кого 
бо(г) при животв подрьжи(т) а по животв та(к) же на пА- 
мА(т) (!) (Київ, 1459 Р 174); (сам) своимв живо¬ 
том в (8), своимв животомв (10), с в о и м и 
ж н в о т ьі (1), своємоу животоу (1) осо¬ 
бисто: а кнАзю дмитрию помагати королеви на всАкого 
нєприятєлА опрочє своєв братьв бєзо всАков хитрости 
и льсти своимь животомь (б. м. н., 1366 Р 14); слюбуємв... 
подлу(г) ихь стати своими животьі и со всєю нашєю мочью... 
и со всвмв поспольствомв зємли молдав(с)кои противу кро- 
лА оугор(с)кого (Сучава, 1395 Сові. II, 612); тогдьі А па(н) 
староста на той рокв своимв животомв вьівхалв на тоу 
границю (Галич, 1401 Р 65); И боудєт ли нам оусилно... 
тогдьі и сам пан наш иаимилостїввиши корол его милость 
и сам своимь животом подли нас имаєть стати (Сучава, 
1468 БО II, 302); своимв животомв помагати 
(1) помагати особисто: а коли бьі бьіла отв нвкоторьіхв 
нашихв непріятелей налога на нашу землю Перемьіскую, 
тогдьі имаетв слуга нашв Бвдунв... самв своимв животомв 
полагатн (!) со всвми своимн людми на оборонвня нашей 
землв Перемьіской (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); дати 
по своєм животе (3), по своєм животв 
дати (2) Оив. ДАТИ; здоров ьгмв животомв 
(1) див. ЗДОРОВЬ. 
ФОРМИ: род. одн. живота, живо(т) 20 (1386 Р ЗО; 1396 

А8 І, 20; 1402 Сові. II, 621; 1421 Сові. І, 142; 1439 Сові. 
II, 714; 1443 Сові. II, 185; 1460 ВО II, 270; 1487 А5 І, 86; 
1490 ЗХП; 1499 ВО II, 156 і т. ін.); жьівота 1 (1454 Р 163); 
живот-ь 1 (1398 ДГПМ); дав. одн. животоу (1449 Сові. II, 
746); знах. одн. животь, живот (1366 Р 14; 1395 Сові. II, 
612; 1401 Р 65; 1442 Сові. II, 716, 719; 1445 Сові. II, 726; 
1447 Сові. II, 289; 1449 Сові. II, 746; 1464—1496 ОН. 8.\ 
1478 ЗРМ); ор. одн. животомв, животом, животомь, жи- 
вото(м) 12 (1366 Р 14; 1400 Р 61; 1401 Р 65; 1408 АкЮЗР 
І, 6; 1439 Сові. II, 714; 1447 Сові. II, 289; 1455 Сові. II, 
770; 1457 Сові. II, 811; 1468 ВИ II, 302 і т. ін.); ! житомь 
1 (1447 Сові. II, 289); животомв 1 (1442 Сові. II, 716); 
місц. одн. по (при) животь, жївоть, животА 372 (1350 Р 8; 
1385 Р 28: 1400 Сові. І. 37; 1407 Сові. Г, 57; 1411 Сові. І, 95; 

1424 Сові. І, 162; 1432 Сові. І, 338; 1470 ВО І, 148; 1493 
ВО II, 27; 1500 Сові. 5. 234 і т. ін.); по (в) животе, животе 
20 (1396 АЗ І, 20; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139; 1444 1,40; 
1451 А$ І, 44; 1462 ВО І, 67; 1470 А5 І, 67; 1487 А$ І, 87; 
1491 СУО 4; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27; 1493 АЛРГ 55 
і т. ін.); по животи 12 (1403 ДГАА; 1423 Сові. І, 154; 
1428 Сові. І, 210; 1432 ДГВІН; 1446 Сові. II, 248; 1470 
А$ І, 67; 1480 ВО І, 245; 1484 Вй І, 279; 1490 ВО І, 398; 
1500 Сові. 8. 234 і т. ін.); по животоу І (1476 ВО І, 212); 
ор. мн. животьі (1395 Сові. II, 612). 
живь прикм. (16) ї. (нечленна форма в предикативній 

функції) живий (10): а тижь коли бьі которьіі нєприАтєль 
своєю силою облогло тото исньїи гро(д) галичь тогда тото 
исньїі воєвода и бра(т) єго и двти єхь нли которьі из нихо 
жи(в) останєть имають... того исного города боронити 
(Луцьк, 1388 Р 37); мьі алєксандрв воєвода... знаємо чи- 
ни(м)... и(ж) есмьі дали... сєрє(т) мисто... кнАгини пи(м)- 
гаилв... и к тому на каж(д)ьш го(д) шє(с)тсо(т) золотьі(х) 
дукато(в)... доку(л) она жива (б. м. н., 1421 Сові. І, 141 -— 
142); а о слоужбоу коли на воиноу пооити (!)тогдн А имаю 
за пана дробьіша застоупати докоуль є(с)ми живв (Острог, 
1458 ОЖДМ); А пак кто боудєт єпископь оу нашєн свАтои 
митрополїи от Романова трвга, св ввсвми братїами... а 
они покова боудемо мьі от бога живи, а онн да имают нам 
слоужити на ввсвких нєдєлвхь оу чєтврвток вечерь парак- 
лис, а вь пвток литоургію (Сучава, 1488 ВО ї, 356). 

2. (членна форма) (про бога) живий, безсмертний (2): 
а пат зеткгої ргузіаЬаІ, кіепазіа гу\уут Вокот і ^$іе 
ігіотіі (Липнишкн, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139); Мьі... Іо 
Стєфан воєвода... слюбоуєм ... кралю полскомоу... прєз 
бога живаго... имвти... мир (Гирлов, 1499 ВО II, 419—420). 

3. (членна форма у знач, іменника) живий, живущий 

(1): а кто о(т)имєть о(т) цркви стго микольї судитсА со мною 
пєрєдь бгмь єгда придєть правєдньїи судии хотА судити 
живьімь и мртьвьімь (б. м. н., бл. 1350 Р 8—9); 
О ж и в ьі и т о в а р в (2) худоба як предмет торгівлі: 

а тако(ж) тьі(х) люди да є(ст) и(м) слобо(д)но о(т) (!) добро- 
во(л)но ходити св хорнцо(м) или с солею или по рибу или 
живьі(м) товаро(м) имє(т) ходити или мртвьі(м)... а мито 
нигде да не да(ст) ни гро(ш) (Сучава, 1453 Сові. II, 461 — 
462); А кто оусхочет тих люди соудити, или дицковати, 
или мито от них брати от оусего их товароу:... или живих 
товарь или мертвих ... а имв ничто да (в ориг. никто даа.— 
Прим, вид.) не заборонено ... боуди... (Сучава, 1466 ВО 
І, 96); ж и в ьі А р в ч и (1) все живе: гдьі(ж) всАкоА при- 
рожьінье наслвдоує(т) свои(х) прє(д)ко(в), мьі кторьіи(ж) 
всА живьіА рвчи розоумо(м) прєвьішає(м) нв имаємв шлА- 
хєтньі(м) обьічаємь нашн(х) прє(д)ко(в) противити сА (Хо¬ 
тин, 1448 Сові. II, 733). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. живь, жи(в), живо (1388 Р 37; 

1458 ОЖДМ; 1481 ВО II, 358); знах. одн. ч. живаго (1499 
ВО II, 420); ор, одн, живьг(м), іутоут (3433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
139; 1453 Сові. II, 462); наз. одн. ж. жива (1421 Сові. І, 
142; 1463 АЗ І, 55); наз. мн. живи І (1488 ВО II, 356); 
живьі 1 (1449 Сові. II, 746); род. мн. живих (1466 ВО 1, 
96); дав. мн. живьімь (бл. 1350 Р 9); знах. мн. ж. живьіА 
(1448 Сові. II, 733). 
ЖИГМОНТЬ, ЖИГМОНТ, ЖЬІКГМОНТЬ, жьїкги- 

МОНТЬ, 7ІМ01ЧТ ч. (17) (особова назва, стп. Іуцтипї, 
лат. 5і§ізтипс1и5): А ргііото Ьуіі (у]'е зшеіко^е; кпіаі Ре- 
аог \лю]е\уосіа Ьискі], Ьішисгі шко сгази 2ітопі гусеге а 
ЬиЬа (!) Ьо]'аге г Ьіішу (Луцьк, 1388 2РЬ 108—109); Вгаї 
\уазг тепзгуу АУеІікуу кпіаг 2укЬітопі сгеїот Ьіеі (Лип- 
нишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 142); и о(т)писалв єсмь своєи 
жєнв кнгни Марїи... свою очиноу, и свою вьіслоугоу Ижє 
єсмь вьіслоужи(л)... на вели(ком) кнзи... жикгнмонтв (Ки¬ 
їв, 1446 Р 154); по(д)писана бьість сня капли(ца повелв- 
ні)емв... короля пресветлого казимнра... іс поколенья 
цв(са)рьского виоука пренанезвитяжнеішего цесаря Жі- 
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кгимонта (Краків, 1478 ОБРН 130); и & то(м) листу,., єго 
мл(с)ть пишєть... што(ж) стенань є(р)моли(ч), з братьєю 
своєю, повєда(л) єго мл(ст)и и(ж) о(т)цо(м) и(х) бьі(л) двль 
єщє за великого кнзА жьікгимо(н)та (Вільна, 1495 БСКИ)\ 
Такь иж межи нами н межи... кнєжатєм Жигмонтом... 
имаєт бьіти покоуи и мир ввчнїи (Гирлов, 1499 В Б II, 419). 
ФОРМИ: наз. одн. жьїкгмонть 1 (1389 РЕА І, 28); жьі- 

кгимонть, 2укНітоп1 2 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 142; 1496 
ПСВВ); жигмонть, жигмонт 2 (1499 ВИ II, 420, 423); 2і- 
шоп! 1 (1388 2РЬ 109); род. одн, Жікгимонта 1 (1478 ОБРН 
130); жьікгимо(н)та, жьїкгимоньта 2 (1489 АМВ; 1495 
БСКИ)\ Жигмонта 1 (1499 ВБ II, 419); дав. одн. Жигмон- 
тоу (1435 Сові. II, 691; 1499 ВБ II, 419, 425, 426); ор. одн. 
Жигмонтом (1499 ВБ II, 419, 420); місц. одн. на жикги- 
монтЬ (1446 Р 154). 
Див. ще *ЖИДИМОТЬ, *ЗИГМУНТЬ. 
*ЖИГЬЛЇЯ ж. (2) (назва потоку у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі стєфан воєвода ... знаменито чиним... ожє 
прїидоша прАд нами... іонь боузь и сестра єго, дрьгьлинь... 
и продали свою правою (І) отниноу... єдно село, на жигьлїє 
(Ясси, 1495 Сові. 8. 193). 
ФОРМИ: місц. одн. на жигьлїи, жигьлїє (1495 Сові. 8. 

193). 
ЖИГЬР'ЙНЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): твм (біс.— Прим, вид.) мьі... дали єсми и(м) оу 
нашєи зємли молдавскои села на имв боучоумвнїи... и по(д) 
боуковиною жигьрвнїи (Сучава, 1439 Сові. II, 41). 
ФОРМИ: наз. жигьрВкїи (1439 Сові. II, 41). 
*ЖИГЬЛЇЯ див. *ЖИГЬЛЇЯ. 
210 див. ЖИДЬ1. 
ЖИДЄЩЇЄ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тв(м) мь:... дали єсми ему два села оу нашєю землю 
оу молдавско(м) (!)... на имв жидєщїє и авєрєщиє (Сучава, 
1438 Сові. її, 7). 
ФОРМИ: наз. жидєщїє (1438 Сові. II, 7). 
*ЖИДИМОТЬ ч. (1) (особова назва, стп. 2у£типі, 

лат. Зі^ізтпипсіиз): а на то(м) ро(з)вздв бьі(л) па(н) калє- 
ни(к) а па(н) жидимо(т) (б. м. н., 1458 Р 168). 
ФОРМИ: паз. одн. жидеімо(т) (1458 Р 168). 
Див. ще ЖИГМОНТЬ, *ЗИГМУНТЬ. 
*ЖИДОВА жзб. (3) євреї: Іішузіііі іезто з рапу га¬ 

гаті пазгіїпі і да)і ргаша і моїпозіі \узе] 2іс1о\ує ^узге] 
шелепо і шезгкаіисгіш Іет рапзі^іе пазгогп (Луцьк, 
1388 2РБ 103); Продали есмо мьіто Берестейское и Доро- 
гицькое, и Бельское, и Городеньское жидове Луцькой... 
на трьі годьі (Краків, 1487 РИБ 226); Продали есмо мьіто 
Звягольское и корчму жндове Луцькой... на трн годьі 
(Судомир, 1488 РИБ 222). 
ФОРМИ: дав. 2ісктс, жидове (1388 2РБ 103; 1487 РИБ 

226; 1488 РИБ 222). 
Див. ьце_ ЖИДЬ1, ЖЇДОВИНЬ. 
*ЖИдивИНЬ ч. (!) яр, байрак, балка: А хотар томоу 

сєлоу... оу край доуброви от БрощАн... от толв по поуд 
дила оу жидовинь (Сучава, 1491 ВБ І, 449). 
ФОРМИ: знах. одн. жидовинь (1491 ВБ І, 449). 
*2ІОО\¥КА ж. (1) єврейка: І їег )ез1ПЬу сЬгезІіапіп, 

пекоіогоі гі(кжсе гикоіи кЬигаІІоичюіи гпеї згіо \ус2Їпііі, 
аЬо ^сіагії, гпаіеі Ьуіі кагап росІІиЬ ргате пазгоіе гетіі 
(Луцьк, 1388 2РБ 106). 
ФОРМИ: дав. одн. гі&тсе (1388 2РБ 106). 
*ЖИДОВСКИИ див. *ЖЇД0ВСКЬІИ. 
*ЖИДОВЧИЧЬ ч. (1) (особова назва): Мьі кнА(з) двдь 

дмитриєви(ч)... ива(н) жидовчи(ч)... чинимьі знамєни(т).., 
како кєдьі... кнА(з) вєлєбньш дмитрии... володиславу... 
королеви польскому... вврность праваА... слюби(л)... а 
мьі... ислюбуємьі за нєго (Лучиця, 1388 Р 38—39), 
ФОРМИ: наз. одн.} жидовчи(ч) (1388 Р 38). 
ЖИДЬ1, ЖЬІДЬ, 2Ш ч. (87) єврей: А іезІІіЬу хісі гісіа 

гапіК ™іпц зіісі’і 5^о)ети, ^осіїиіі оЬусга|а гетзкоЬо га. 

ріаіііі (Луцьк, 1388 ЕРБ 105); Продали есмо мьіто лоуць- 
коє жидови ша(х)ноу пєчоховичоу... на три годьі (Краків, 
1487 АМЛ); коли вашєй милости посоль, Богушь дьякь, 
бьіль оу нась, оньту знашоль оу одного жьіда одну паню 
оть Татарь викуплена и не мєль вашой милости посоль 
чьімь заплатити тоту паню оть того Жьіда (б. м. н., 1499 
ВБ II, 450). 
ФОРМИ: наз. одн. жидь, 2І<3 28 (1388 2РР 103, 104, 

105, 106, 107, 108; XV ст. ВС 39 зв.; 1466 А8 І, 61—62 
іт. ін.); жьідь 2 (1487 РИБ 228; 1489 РИБ 431); род. одн. 
Ша, жьіда (1388 1РЕ 106, 107, 108; 1499 ВБ П, 450); дав. 
одн. жидоу, гіди, жьідоу 5 (1388 2РЕ 103, 104; 1487 РИБ 
227; 1489 АМВ)\ жидови 1 (1487 АМЛ)\ 2і<Іо\ує 1 (1388 
1РІ 103); знах. одн. гід а (1388 1РІ 103, 104, 105, 106, 
107); наз. мн. жїдовє, жидове, іідоу/е 11 (1388 ІРЬ 104, 
105, 106, 107, 108; XV ст. ВС 28 зв.;' 1495 АЛМ 88, 89); 
жьідове 1 (1389 РЕА І, 26); род. мн. іідоу/ (1388 2РІ 
106, 108); дав. мн. жидом, іідот 6 (1388 2РБ 106; 1389 
РЕА І, 27; 1495 АЛМ 88); жидовомь, жидовом 4 (1407 
Сові. І, 57; 1408 Сові. І, 61; 1409 Г>/Р«А» 437; 1411 Сові. І, 
95); жидам 1 (1389 РЕА І, 26); знах. мн. жидовь 1 (1389 
РЕА І, 27); жьідовь 2 (1495 АЛМ 88; 1497 АЛРГ 79); 
ор. мн. гіду (1388 2РБ 106, 107); місц. мн. о жїдє(х) З 
(XV ст. ВС 9 зв., 27 зв.; СЯ 43 зв.); жїдЬ(х) 1 (XV ст. ВС 9). 
Див. ще *ЖИДОВА, ЖЇДОВИНЬ. 
ЖИДЬ2 4.(1) (особова назва): а при пєрвомь соудв. 

бьіль... па(н) михалко жидь ганоусовь зАть (Галич, 1401 
Р 66). 
ФОРМИ: наз. одн. жидь (1401 Р 66). 
*жикгимонтовь прикм. (1): печать жикгимонтоба(І) 

(Ковно, 1398 СЕУ 56). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. ! жикгимонтоба (1398 СЕУ 56). 
Пор. ЖИГМОНТЬ. 
*жикгимонтьа«в. жигмонть. 
ЖИКОВ 1 ч. (1) (особова назва): мьі Иліа воєвода... 

чинимь знаменито... ожє тот истннньї слоуга наш пань 
Влад Жиков слоужиль намь право и вьрно (Болгари, 
1441 БВАс 34). 
ФОРМИ: наз. одн. Жиков (1441 БВАс 34). 
*ЖИКОВЬ2ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): и дали єсми томоу стомоу нашємоу монастироу о(т) 
поутнои... малоє мито на соучавв що є(ст) оу жиковє (Су¬ 
чава, 1488 ДГСПМ). 
ФОРМИ: місц. одн. оу жиковє (1488 ДГСПМ). 
Див. ще ВИШНЇИ жиков, нижнїи жиков. 
ЖИЛЧИЧ ч, (1) (особова назва): продал єсми отчину свою 

и дєдиноу на имА... озєрєнскоє дворищо, што Жилчич дєр- 
жал (Острог, 1464 А8 І, 57). 
ФОРМИ: наз. одн. Жилчич (1464 І, 57). 
ЖИЛЬХОВСКЬШ ч. (1) (особова назва): а на ть свьдци 

пано Ашко мазовшанинь... михаль жильховскьш (Львів, 
1400 Р 61). 
ФОРМИ: наз. одн. жильховскьш (1400 Р 61). 
*ЖИМОИТСКИИ див. жомойтский. 
ЖИРАВЄЦ див. ЖЄРАВЄЦ. 
*ЖИРАВА ж. (1) (назва села у Львівській землі): а тьш 

старци... оуказали староую границю и врочища межи 
двдошичи а межи жирАвою (Зудечів, 1430 Р 116). 
ФОРМИ: ор. одн. жирАвою (1430 Р 116). 
*ЖИРАВЬСКИИ прикм. (3): а па(н) дмитрь данилови(ч) 

з роудьі заложил сА листьі оуказати свою границю жирАв- 
скоую (Зудечів, 1430 Р 116); 
жирАвьскии пут ь (1) (назва дороги у Львівській 

землі): а потолА заьхали имь по колтовєцкоє пєрєхрєстьє... 
а жирАвьскимь путємь на облазничь нивьі (Зудечів, 1411 
Р 79); дорога жирАвьская (1) див. ДОРОГА 1. 
ФОРМИ: ор. одн. ч.жирАвьскимь (1411 Р 79); род. одн. ж. 

жирАвьскоє (1430 Р 116); знах. одн. ж. жирАвскоую (1430 
Р 116). 
Пор. *ЖИРАВА. 
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* ЖИТАНИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) Жи- 
тані: записую жонв своей Мари: Стволовичи, село Житани 
(б. м. и., XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27). 
ФОРМИ: знах. Житани (XV ст- АрхЮЗР 8/IV, 27). 
ЖИТИ дієсл. недок. (28) 1. (бути живим) жити (1): 

Сє азь рабь бжіи кнзь ан(д)ре(и) владимирови(ч) привз- 

(д)иль єсмь вь кїєвь... и поклонихом сА оца своє(г) гробоу... 
и всвх стьіхь старцєвь гробо(м) вь пєчєрв и размисли(х) 
на своє(м) ср(д)ци Колико то гробовь а вси тни жили на 
сємь сввтв (Київ, 1446 Р 154). 

2. (у чім, на чім) жити, проживати, мешкати (24): пакь 
ли тоть кто имєть жити, у томь домв, бьі хотвль нвшто 
оть твхь держвти, тогдьі му-сить (!) сь мвстомь тєрпвти 
(Сучава, 1408 Сові. II, 633); а к город(у) к Вишнввцю 
достали сА тьіє села на имА: Олєксинвць... а гдв Мишко 
живвт, а гдв Юхно жьівєт (Вишневець, 1482 А8 І, 81); 
И благословляю вашу милость... что-бьі и ньінв вашимь 
опвканзмь та богомолья стояла с покоемь, а тоть бьі 
попь... жиль бьі туто и молиль Бога, никимь не оближень 
(Холм, 1440 АрхЮЗР І/VI, 5); па(к) ли єго попроси(т), 
а о(н) гдє имєть жити, оу нашеи зємли, тамь да живє(т) 
слободно, на волоско(м) законв (Доланий Торг, 1445 Собі. 
II, 236); а тьіе двв части того именіа, на которомь есми 
мвль самь жити, запродаль есми (Луцьк, 1449 АЛМ 8); 
Я кн(А)зь Юри Василєвич Жаславский вьізнаваю... ижєт 
продал есми пану Сєменоу Олизаровичоу имєнє на Вольїни 
своє власноє из людмн своими, коториєж в том имєни жи- 
вут (Берестя, 1466 АЗ І, 62); И тнж пак оу том промьіслили 
єсмо... како нн єдин чловвкь от которих живоут оу Брьлад 
ани абьі не платили малоє мито тамо оу Брьладв, ни от 
єдинои трьговли (Бирлад, 1495 ВВ II, 64). 

3. (з ким) (бути у взаємовідносинах, співіснувати) жити 
(2): алє нжь вєлможньш стєфань... воєвода зємлв молдав- 
скои... просидь на(с) а бьіхомь ему о(т)пустилн слюбуючи... 
с нами... вврнв безо лети и без хитрости жити а мьі... про 
то жь єго... правого чиними (Ланчиця, 1433 Р 121); Штожь 
одннь слоуга мо(и) вже осмьі годь оу вашь оулоусь вьпаль 
а (з)дє такь сльїшимь штожь добрь здоровь єсть ино мьі 
с вами коли сАкь живемь оу сласти хотА бьі сто такихь 
било постоупилнсА бьіхмо (б. м. к., 1484 ЯМ). 

4. (чим) живитися, годуватися (1): Пишемь вашей мн- 
лости, ижь биль намь чоломь попь Бавила... а еказьіваеть, 
чтоже дей обидь чиниться ему вельми миого, да и садь 
дей церковньій у него обирають, а нимь то онь у тое церьк- 
ви жьівєть (Холм, 1440 АрхЮЗР 1ДЛ, 5). 
ФОРМИ: інф. жити (1433 Р 121; 1449 АЛМ 8); теп. З ос. 

одн. живєт 1 (1482 АЗ І, 81); жьівєть 1 (1440 АрхЮЗР 
ІДИ, 5); живєть 1 (XV ст. ВС 32 зв.); живє(т) 1 (1443 Сові. 
11, 119); живіт 1 (1482 АЗ 1, 81); 1 ос. мн. живємь (1484 
ЯМ); 3 ос. ми. живуть, жївоуть З (XV ст. ВС 5 зв., 10 зв., 
32 зв.); живут, живоут 3 (1466 І, 62; 1470 ВВ І, 140; 
1495 В£) II, 64); ! жи 1 (XV ст. ВС 10 зв.); перф. З ос. мн. 
жили (1446 Р 154); майб. З ос. одн. имєть жити 2 (1408 
Сові. II, 633; 1456 Сові. II, 791); имєт жити 2 (1434 С05/. 
II, 670; 1460 ВВ II, 276); имєть жити І (1445 Со5^. II, 
236); боудє(т) жити 2 (1458 ВІР«А» 512; 1470 ВВ І, 140); 
баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. жиль бьі (1440 АрхЮЗР 1 /VI, 5); 
З ос. мн. щобьі... жили (1470 ВВ І, 140); нак. сп. З ос. одн. 
да живє(т) (1445 Сові. II, 236); дієприкм. акт. теп. дав. 
одн. ч. зам. род. мн. от оусих братїа живащомоу (1470 
Ви і, 155). 
ЖИТИЧИНСКИЙ прикм. (1) (пор. Жидичнн у Волин¬ 

ській землі): А при том бьіль... архимандрит житичннский 
Тихон (Ровно, 1483 л5 І, 82). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. житичинский (1483 АЗ 1, 82). 
ЖИТО с. (ЗО) ї. збіжжя (27): и тако(ж) коли прїидє(т) 

мє(д) н жито нашєго монастьірв о(т) побрать на цоцори(н) 
6ро(д) що бьі провозиици провозили єго без иикоторого 
мАшкаиїа (Побрата, 1448 ДГПР): а мєщанє вси на толо- 

коу ходАть жита жати и еєно косити (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
91 зв.); а хто не вьсхочеть по мнь давать того жита, су¬ 
дить ему богь (Березовець, 1486 АкЮЗР І, 295); колї 
которо(г) пана алюбо мєщанїна... сл^Яга оу ночї нєкоторо(г) 
кмет жїто бврє(т) годи(т)сА г(с)дрю то(г) жїта бороніть 
(XV ст. ВС 29); и они мають тьіе двь копв грошей давати 
и петнатцать бочокь жита солянок на соборную церковь 
(Вільна, 1499 АСД VI, 3). 

2. (рослина) жито (3): и записала єсми... десятину кь 
светому Спасу кь Кобрьіню... десятую мврку оть жита, 
десятую копу вь КобрЬІНИ, и оть яриньї всякое — десятую 
копу у Кобрьіни жь (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); а паш- 
нА єсть жита и пьшєница и овє(с) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
91 зв.); Се я па(н) олизарь кирдеевичь... запи(соу)вае(м) 
ись... своєго двора десятиноу, оу поли нсь озимн н сь яри¬ 
ньї и сь жита и сь пшеници и сь овса и сь ячменю... и кь 
стомоу спсоу на красное (б. м. н., 1487 ВОРСР 178). 
ФОРМИ: наз. одн. жито (1448 ДГПР; бл. 1471 ЛКЗ 

92 зв., 93); род. одн. жита, жїта (1401 АкВАК ПІ, 2; 1470 
І, 67; 1486 АкЮЗР І, 295; 1487 ВОРСР 178; XV ст. 

ВС 29, ЗО; ИК; 1499 АСД VI, 3); знах. одн. жито, жїто 
(1453 Со5*. II, 461; XV ст. ВС 7 зв., 25, 29; ИК; 1486 
АкЮЗР І, 295): ор. одн. житомь (1471 ВВ І, 159); міси. одн. 
в жїтї» (XV ст. ВС 7); наз. мн. жита (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); 
знах. мн. жита (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.; 1496 АЛРГ 71). 

*ЖИТОМИРСКИИ див. ЖИТОМИРЬСКИИ 
*ЖИТОМИРЬ ч. (14) (назва міста у Київській землі) 

Житомир: А пса(н) в граде житомири... (Житомир, 1433 Р 
127): Горо(д) житомн(р) а на городе чотири поушки вели¬ 
ких) а пАть тораснн(ц) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92). 
ФОРМИ: наз. одн. житоми(р) (бл. 1471 ЛКЗ 92); дав. одн. 

житомироу 9 (бл. 1471 ЛКЗ 92,92 зв.); кь житомири 1 
(бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); місц. одн. в (оу) житомири (1433 
Р 127; бл. 1471 ЛКЗ 92). 
ЖИТОМИРЬСКИИ прикм. (3): Даєм и дали єсмо тому 

прєдрєчєиому Каленнку оу житомирском повєтє село Боур- 
ковцьі (Київ, 1437 АЗ І, 33—34); а нато(м) ро(з)вздв бьі(л)... 
па(н) жидимо(т) (!) Старо(с)та житомирьскии (б. м. н., 
бл. 1458 Р 168); Што король е. м. волости даваль боярамь 
житомирскимь вь Клодовв, апрвль 2 дн., индикть 5 
(б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 7!II, 9). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. житомирьскии (бл. 1458 Р 168); 

місц. одн. ч. оу житомирском (1437 АЗ 1, 33); дав. мн. 
житомирскимь (1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 9). 
Пор. *ЖИТОМИРТ>. 
*ЖИТЩИНА ж. (1) податок від збіжжя, житщина: и то, 

господар у, помню: д а вивали пятдесять куниць кия гики 
великой Витовтовой, сь дьіма по куницьі, а по трьі гроши 
житщиньг (б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: род. одн. житщиньї (п. 1444 АкЮЗР 1, 17). 
*ЖИЦА ч. (1) (особова назва): тв(м) мьі... дали и потвер¬ 

дили єсми ему, оу нашєи зємли, оу молдавскои, село на 
тутовв, на имв грьдєщи... и па<д)ина єго о(т) жицв (Су¬ 
чава, 1455 Сові. II, 543—544). 
ФОРМИ: род. одн. жиці (1455 С05/. II, 544). 
ЖЇВОТЇНА1 ж., зб. (12) худоба, скот: ачь хто комоу по¬ 

травить жїто жївотїною а на чїєй щкодє боудєть занАто 
оуставлАємь платіть чїя жївотїна с ка(ж)ноє жївотїньї чєт- 
вєрта(А) часть пєнєзєй имєєть заплатить (XV ст. ВС 25); 
Сє я кнАзь михаил... придаю с(с)томоу (!) Сп(с)у и своєго 
дворьца... о(т) животиньї и о(т) гоусии о(т) коурь... и о(т) 
веєго приплодька дєсАтоє (Луцьк, 2-а пол. XV ст. СО). 
ФОРМИ: наз. жївотїна (XV ст. ВС 25); род. животини, 

животїни, жївотїньї 4 (XV ст. ВС 25, 28, 35 зв.; 2-а пол. 
XV ст. СО); животи(н) 1 (XV ст. ВС 25); знах. жївотинж, 
жївотїноу (XV ст. ВС 17, 25 зв.); ор. животиною, жївотї- 
иою (XV ст. ВС 7,25); місц. прї жївотїні (XV ст. СЯ 
40 зв.). 

*ЖЇВОТЇНА2 ж. (3) худобина, животина: а боудєть лї 
такий иайдєньї што нє о(т)баючи (!) а своє лакомьство по(л)- 
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нА ажь котороую жївотїноу ис тьі(х) истратА(т) тогдьі 
имаю(т) платїтї по томоу чїя боудєть (XV ст. ВС І1 зв.)* 
ФОРМИ: род. одн. жївотнньї (XV ст. ВС 25); знах. одн. 

жївотїноу (XV ст. ВС 8 зв., 1і зв.). 
*ЖЇВОТЬ див. *ЖИВОТЬ. 
ЖЇДОВИНЬ ч. (І) єврей: коли бьі до(л)жнике рєкль тоє 

имєнїє што тьі дрьжишь є(ст) мне бли (ж)шєє бо тоть што 
тобБ прода(л) а мне бьі(л) до(л)жєне пєпвіє ни(ж)ли тьі 
коупиль а колижь такьіи боудЕ(т) колі христїАни(н) алюбо 
жїдовинь мотіальтри лЕта и три м(с)ци тогдьі ємоу мо(л)- 
чаньї твори(м) на вєкьі вечньїи (XV ст. ВС 35). 
ФОРМИ: паз. одн. жїдовинь (XV ст. ВС 35). 
Див. ще *ЖИДОВА, ЖИДЬ1. 
*ЖЇДОВСКЬїИ прикм. (15) єврейський (14): Тег, ]езі- 

ІіЬу сЬІо как па зхкоіи гісІо^5ки;|и теїаї, їоі шаіеі’ зіаго- 
зіе пазготи гарІаШі <3\^а їипіу регси (Луцьк, 1388 2РЬ 
105); Ли(х)ва жїдовьская нє имає(т) нігде насьіщєніє 
(XVст. ВС 28 зв.); &гіо іезшу кируї... ІоІУ/агку хусіох^зкї 
у гегпІаш іусіт Іоіищгкош Ьгапусіа тпе іезі г Ьигтузігот 
(Тришин, 1500 ДПЖН)\ 
гакоп хісіо^зку) (1) див. ЗАКОНЬ Б 
ФОРМИ: наз. одн. ч. жїдо(в)скьш 1 (XV ст. ВС 39); 2і- 

скшг&кіі 1 (1388 ІРЬ 106); місц. одн. ч. гіскшзкот (1388 
ІРЬ 103, 106); знах. одн. с. яісіотозкоіе (1388 £РЬ 106); 
наз. одн. ж. жідовска І (XV ст. СЯ 43 зв,); жїдовьская 1 
(XV ст. ВС 28 зв.); жьідовская 1 (1389 РЕА І, 27); род. 
одн. ж. гісіотезкоіе 1 (1388 ІРЬ 103); І жндавскои 1 (1389 
РЕА І, 27); знах. одн. ж. гісіо^зкиіи (1388 ІРЬ 105)\місц. 
одн. ж. ожідовьскои 1 (XV ст. ВС 7 зв.); ! жи(да) І (XV ст. 
ВС 28 зв.); род. мн. жидовскихь (1389 РЕА І, 27); знах. мн. 
ч. 2ус1олу5кі]е (1500 ДПЖН). 

*ЖЇДЬ див. ЖИДЬ1. 
*ЖЇКГИМОНТЬ див. ЖИГМОНТЬ. 
*ЖЇТО див. ЖИТО. 
*ЖЛОМИТИ див. *ЗЛОМИТИ. 

ЖМУДСКІЙ, 2МИОЗКІ прикм. (2) (лат. йешаіііз) 
жмудський: Кахішіг, Вогоіи гпііозііи когої Роїзкі ^еіікі 
кпіах Ьііо^зкі, Ризкі, кпіах Ргизкі, хпзисізкі і іппусЬ 
(Луцьк, 1478 АрхЮЗР 4/1, 8); Самь Александрь, Божою 
милостью, великий князь Литовскій, Русскій, Жмудскій 
и инньіхе (Мозир, 1498 ГВКЛ 22). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Жмудскій 1 (1498 ГВКЛ 22); гшисі- 

5кі 1 (1478 АрхЮЗР 4/і, 8). 
Див. ще ЖОМОЙТСКИЙ. 
*ЖНИВО с. (1) жнива: и то, господару, помню... кь жни- 

ву три дии, и на ярь трижь дни (б. м. н., п. 1444 АкЮЗР 
І, 17). 
ФОРМИ: дав. одн. жниву (п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ЖО част. (12) І. (підсилювальна) же, ж (7): А толко нє 

приспєю на тогьднь ино ми платити оу дєсАторо (!) толко 
солжу как жо на сей грамоте написано (б. м. н., 1387 СП 
№ 12); мьі вєликии (кнАзь ка>зимирь, королевичь литовь- 
скии... чинимь знаменито... каждому комужо того будеть 
потрєбизна ажє взАли єсмо приАзнь с нашими паньї (Тро- 
ки, 1442 Созі. її, 718); Нє єст то ди(в) ани новина ижє пи- 
са(л) такий рвчи которьш писа(л) ка(к) нашь нєприятєль... 
жадая... мьісли ващи противоу намь завждьі чисте а вБрньї 
о которьі(х) жо нєпороушоньї вь вврє оуставичнЕ а вепол- 

не мьі доубамьь.. нвкотороє о на(е) оувєсти оу вотпЕньє 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); А дали есмо на- 
предь речоной паней Костюшковой ©єтимьи... зверху 
вьіписаное имБнье ей самой ввчно и непорушно... и ближ- 
нему ее, которьш жо будеть ближній КЕ тому ИМЕНЬЮ браТЕ 
ее (Луцьк, 1452 АкЮЗР І, 21); Што пишєте ке няме, иже 

перво сего писалЕ еси до насЕ за слугою своиме за МатбеемЕ 
о близкость именья тєтеки его ... штоже она его взела ке 
собе ве тое именье за сьіна место, на которомЕ жо именьи 
мужЕ ее первьш... ее оставилЕ (Краків, 1489 РИБ 
437). 

2. (ототожнююча) же (3): а писа(н) в олтушЕковв 

во вторни(к) оу тьш жо днь (Олтушків, 1424 ДГВВ); з но¬ 
вого места послано кнАзю великому т0е(р)скомоу шоуба 
соболь А... а в колодє мєдоу пресного... а й 6очоке овЕса 
на кони тамь жо а 0 сти(р)ть сена (б. м. н., 1488 УКТ); 
онь жо положиле личбу зе... мьіта Смоленского (Вільна, 
1499 РЕА III, 34). 

3. (у знач, сполучника) і а) (єднальний — зв'язує діє¬ 
прислівникові звороти) (1): и глЕбь рєкь, я в тєбє проси(л) 
того запису... и тьі мнЕ єго неда(л) ни видєти ани сльїшети... 
и принє(с)шьі єси єго до пана Йвана в Троце(х) бє(з) мене... 
са(м)жо єго зрЕзавшьі и в ого(н) вкинул (Вільна, 1495 
ВМБС); 

б) (приєднувальний — приєднує речення) а, і (1): И Со¬ 
нета реКЕ: бЬ]ЛЕ ЖО МНЕ О ТОМЕ судь и ЗЕ зятемь его кня- 
зєме РоманомЕ Лукомскимь, о тьш люди о Дексеневичи... 
передЕ господаремь... у Вилни (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
Див. ще ЖДЄ, ЖЄ1, ЖЬ. 
*ЖОИМОИЦКИИ див. ЖОМОЙТСКИЙ. 
*ЖОЛВЯЖЬ ч. (2) (назва волості у Київській землі): 

Юшку Попковичу волосгь Жолвяжь на годе после пєр- 
ВЬІХЕ... Влодьіце Попювичу волость Жолвяже на ГОДЕ 
после первьіхь (б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 9). 
ФОРМИ: знах. одн. Жолвяжь (1482—1491 АрхЮЗР 

7/II, 9). 
ЖОЛДОУНАРЬ ч. (1) вербувальник до війська: про- 

то(ж) ни єдине болБринв, ни дворниКЕ, ни ослоухарь, ни 
жолдоунарь... а ні ине никто о(т) наши(х) оурЕдниковЕ, 
да нє імаетЕ ни постати до того села (Сучава, 1444 Созі. 
II, 208). 
ФОРМИ: наз. одн. жолдоунарь (1444 Созі. II, 208). 
*ЖОЛДЬ ч. (10) (стч. гоїсі, стп. йоісі, мад. гзоісі, сен. 

Зої!) оплата найманим солдатам, жолд. (5): Мьі ильАшь 

воєвода... записуємЕсА тьіме пношАме... єжь имаємЕ и слю- 
буємЕ йме жолде платити (Сучава, 1433—1443 АРМ)\ а 
они да имают от нас великою тарканство и великою сло- 

бозию (!) за є лЕт... и да нє даст нам ни илиш, ни подводоу, 
ни посад оу, ни жолде (Сучава, 1466 ВВ 1, 95); 
на жолде ходити (3), о у жолде ходити 

(1), ходити на жолде (1) відбувати військову по¬ 
винність: да нє да(ст) тоє село ни да(н) нїилиша... ни на 
воиско и ніколи да нє ходЕте, ни на жол(д) и ни иноую 
никотороую нашоу слоужбоу (Сучава, 1444 Созі. II, 207— 
208); и тако(ж) оу посаду и на жо(лд) на(д)нистрЕ тотьі 
лю(д) да нє ходА(т) (Побрата, 1448 ДГПР)\ Щоби нє пла¬ 
тили да(н) ни посадоу ни по(д)водоу, ни или(ш) що би нє 
давали на(м) николи, ни на жо(лд) що би нє ходили (Сучава, 
1456 ГПХМ). 
ФОРМИ: род. одн. жолвду 1 (1433—1443 АРМ)\ жо(лду) 

1 (1447 Созі. II, 288); знах. одн. жол(д), жо(лд), жолде, 
жолдь, жоледь (І433—1443 АРМ; 1444 Созі. II, 208; 
1448 ДГПР; 1454 Созі. II, 517; 1456 ГПХМ; 1458 Созі, 
II, 815; 1466 ВИ І, 95); місц. одн. оу жо(лдоу) (1448 ВІВ«А)> 
491). 

*ЖОЛДЬ див. * ЖОЛДЬ. 
*ЖОЛНЕРЬ див. *ЖОЛНИРЬ. 
*ЖОЛНИРЬ ч. (2) (стп. гоіпіегг, стч. йоібпег, сен. зої- 

сіепіег) 1. кіннотник шляхетського стану (1): Прьітомь бьіли 
люди зацньїе: 0едорЕ княжа, на тоте чась Воєвода Луцкій; 
Рьшоне и Жьікгмонте, жолнере альбо бояре з Литви 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 28). 

2. (воїн-найманець) жовнір (1): а кролв єго мл(с)ти имаєтв 
на(с) оборонити и по(д)ле на(с) стати противЕ каждого 
нашєго нєпрїАтєлА, а ни жа(д)нєго нє вьшмуючи, а ни жол- 
нирєвЕ с короиьі кролєвства противко намЕ нашимЕ нє- 
прїАтєлє(м) нє пропустити (Бирлад, 1439 Созі. II, 7І4). 
ФОРМИ: наз. мн. жолнере (1389 РЕА І, 28); род. мн. 

жолнирєвь (1439 Созі. її, 714). 
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*ЖОЛОБОВО с. (1) (назва села у Волинській землі): 
записала есми н даль село... зь пусчами, зь лесьі и болотьі 
подь лесомь, зь ловьі, погонними и осочьньїми нашими 
Жолобовомь а Чудановомь, што иадь Стьіромь седять а 
стєрєгуть пунш нашое Ретовское (Луцьк. 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 1—2). 
ФОРМИ: ор. одн. Жолобовомь (1322 АрхЮЗР 1/УІ. 

1-2). 
*ЖОЛОБЬ ч. (1) видолинок, жолобинка, улоговина: 

а обрубь земленьш тому именицу моєму Лопавшомь по 
старине: от именя моего Хренникь... аж до верьхов тое 
Смижали, а оттол жолобомь до Пропастищь (Хрінники, 
1472 АрхЮЗР 8/111, 3). 
ФОРМИ: ор. одн. жолобомь (1472 АрхЮЗР 8/1II, 3). 
*ЖОЛТЬІЗЬ див. ШОЛТОУЗЬ. 
* ЖОЛОУДЬ ч., зб. (3) жолуддя: Сказоуємь тб(ж) хто 

коли свои свїньи оу чї(ж)и(и) (!) гай на жолоудь оугони(т) 
а то(т) застанете чїилБ(с) имаєть одно(г) вБпрА справомь 
забить (ХУ ст. ВС 37 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. жолоудь, жолоу(д), жо(лоу) (ХУ ст. 

ВС 8 зв., 37 зв.). 
Див. ще *ЖАЛОУДИЄ. 
*ЖОЛЬДЬ див. *ЖОЛДЬ. 
ЖОМЄГАТЄ див. ЖУМЄТАТЄ. 
*ЖОМЄТАТЄВИЧЬ див. *ЖУМЄТАТЄВИЧЬ. 
*ЖОМЄТАТЄВЬ див. *ЖОУМОТАТЄВЬ. 
жомойтекий, ЖЄМОИТЬСКИИ, ЖОМОИТЬСКИИ, 

ЖОМОИТЬСКІЙ, ЖОМОЙСКІЙ, ЖЄМОИТСКЬІ прикм. 
(37) (лит. гетаіііз) жмудський: Александерь, Божою ми- 
лостью король польскій, великій князь Литовскій, Рус- 
скій, княжа Пруское, Жомоитское и иньїхь (Люблін, 1410 
АкВАК XI, 5); милостью божьєю, мьі вєликии ^кнАзь 
ка)зимирь, королєвичь литовьскии, жемоитьскии, роускии 
и иньїх (Троки, 1442 Созі. II, 718); Казими(р) бо(ж)ею 
мл(с)тью коро(л) полскии Вєлнки(и) кїїзь литовьскии роус¬ 
кии кнжа проускоє и жомои(т)скии и иньі(х) (Брест Куявсь- 
кий, 1447—1492 ЛКБВ); Казимир Божю мил<остью) корол 
полений, великий ки<А)зь лит(о)вский, роуский, кн(А)- 
жа проускоє, жомойтекий и иньїхь (Луцьк, 1487 АЗ І, 

87); И мьі пну Станиславу старосте жомои(т)скомоу прьт- 
вилє(и) дя(д)ка своєго пана миха(и)ловь казали пєрє(д) 
нами положити (Вільна, 1499 ВФ). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. жомойтекий, жомои(т)скии, жомо- 
итьскии, жомоитьский 18 (1447—1492 ЛКБВ; 1487 АЗ 
І, 87; 1492 АЛМ ЗО; 1495 АЛМ 85; 1496 ПДСВВ; 1497 
РИБ 683; 1498 АрхЮЗР 1/УІ, 1; ВО II, 413; ГВКОО; 
1499 АЛМ вип. 2, 36; АЗ І, 117 і т. ін.); жомойскій 1 
(1454 АЛМ 12); жемоитьскии 1 (1442 Созі. II, 718); жє- 
моитскьі 1 (1445 Собі. II, 725); ск. н. жо(м) 1 (1496 
ВМКФС); жомои(т) 1 (1499 ВФ); род. одн. ч. жомоитского 
1 (1453 Собі. II, 765); жимоитского 1 (1485 ВИ II, 371); 
дав. одн. ч. жомоитскомоу, жомои(т)скомоу, жоимонцкомоу 
(1462 ВП II, 289, 292; 1468 ВО II, ЗОЇ; 1479 ВО II, 351; 
1499 ВФ); ор. одн. ч. жомоитскимь (1442 Собі. II, 716; 
1447—1492 ЛКНКВ); наз. одн. с. Жомоитское (1410 АкВАК 
XI, 5; 1487 АЗ І, 240); род. одн. ж. жо(моитскои) (1499 
ВО II, 442); род. мн. жємоитскьіх (1499 ВО II, 443). 
Див. ще ЖМУДСКІЙ. 
*ЖОМОТАТЄВИЧЬ див. *ЖУМЄТАТЄВИЧЬ. 
*ЖОМОТАТЄВЬ див. *ЖОУМОТАТЄВЬ. 
ЖОМОТАТИЧЬ ч. (12) (особова назва): а на то є(ст)... 

ввра пана жоуржа жомьтатича (Сучава, 1433 Собі, і, 359); 
и дали есми ему... села.... що и(х) купи(л) о(т) мьі(н)дрБ 
жумататича (Сучава, 1455 Собі. II, 540). 
ФОРМИ: наз. одн. жомотатичь (1433 Собі. II, 650); 

род. одн. жомьтатича 1 (1433 Собі, і, 359); жумататича, 
жоумататича2 (1437 Собі, і, 515; 1455 Собі. II, 540); жоумь- 
татича 3 (1435 або 1436 Собі, і, 494; 1436 Собі, і, 460; 
1437 Собі, і, 542); жоумєтатича 1 (1448 Собі. II, 306); 

наз. мн. зам. род. одн. жоумьтатичи 2 (1441 ОВАс 38; 
1442 Собі. II, 93); жум-Ьтатичи 1 (1439 Собі. II, 52); жумЖта- 
тичн 1 (1438 Соз/. II, 15). 

*ЖОМОТАТОВЬ див. *ЖОУМОТАТЄВЬ. 
ЖОМОТАТА див. ЖУМЄТАТЄ. 
*ЖОМОТАТАВЬ див. *ЖОУМОТАТЄВЬ. 
*ЖОМЬТАТЄВЬ див. *ЖОУМОТАТЄВЬ. 
*ЖОМЬТАТИЧЬ див. ЖОМОТАТИЧЬ. 
*ЖОМЬТЬЦ'БНЬ див. ЖОУМЬТЬІУБНЇИ. 
ЖОНА див. ЖЄНА. 
ЖОНКА, ЖОНЬКА ж. (11) 1. заміжня жінка (5): ГдБ 

колі дБвка алюбо жонька алюбо вдова боудь(т) на поли 
алюбо в сєлБ боудБ(т) оусилована... тогдьі то(т) имєєть 
казнень по(д)лоу(г) вини, пїсани о сїльствє (XV ст. ВС 
36—36 зв,); а чєлАдн дво(р)ное што в городе г паробьки 
а чотири жоньки а двє девьце (б. м. н., XV ст. ИК). 

2. (особа жіночої статі) жінка (6): даємь ва(м) вьда(т) 
всбмь... и(ж) хто будє(т) ва(с) дєржа(т) чєлА(д) нємєцкую 
мужє(в) ли жоно(к) ли робАтли бьі есте при нашєи мл(с)ти 
воли... собравши всю тую чє(ла)дь вь шполи поставите 
на стго михаила дє(н) (Перемишль, 1447—1492 ЛКНКВ); 
Горо(д) житоми(р) а на городе чотири поушки... а чєлАдн 
в паробки а две жо(н)цє а троє дєтє(и) мальі(х) (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 92). 
ФОРМИ: наз. одн. жоика, жонька (XV ст. ВС 21, 36, 

36 зв.); знах. одн. жоику, жонькоу (ХУ ст. ВС 25 зв.); 
наз. мн. жоньки (XV ст. ИК; бл. 1471 ЛКЗ 31 зв.); знах. мн. 
жоно(к) (1447—1492 ЛКНКВ); місц. мн. о жонька(х) 
(XV ст. СЯ 9 зв.); наз. де. жо(н)цє (бл. 1471 ЛКЗ 92). 
ЖОРАВЬНИКИ мн. (2) (назва села у Волинській землі) 

Журавники: досьталося пану Барсану Аньдрьеви Жоравь- 
ники (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193). 
ФОРМИ: наз. Жоравьники (XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 193); 

дав. Журавьникомь (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193). 
*ЖОРАТЬ ч. (1) (молд. журат) присяжний: та есми дали 

и потврьдили той стои нашєи єпискоупіи о(т) радовцє(х)... 
црко(в)... оу костини оу жората драгомира (Сучава, 1490 
ОС 147). 
ФОРМИ: род. одн. жората (1490 ОС 147). 
Див. ще ДЖОУРАТОУЛ. 
*ЖОРСТВИЛО див. *ЖЄРСТВИЛО, 
ЖОСЛАВСКИЙ ч. (1) (особова назва): А при том бьіли 

светки: кн<А)зь Йван Юрєвич Жославский, а пан Єско 
Ьлович (Острог, 148І АЗ І, 77). 
ФОРМИ: наз. одн. Жославский (1481 Л5 І, 77). 
ЖОУДЄ, ЖЮДЄ, ЖУДІЇ ч. (35) (молд. жуде) урядник 

з адміністративними і судовими повноваженнями, суддя; 
и дали єсмь ему... села о(т)нина єго на имБ (оунгоурБн) и 
гдє домь єго... и нєгрилєщи и нБгь гдє є(ст) нбгьшь жудБ 
(Сучава, 1409 Собі. І, 64); Стєфань воєвода... пишє(м) 
вьсБмь бояромь и дворнико(м) и шо(л)тузомь и прьгарємь 
и жудемь и ватаманомь... що бьі ни единь залогь не оузАль 
на торговчАньї о(т) брашова (Сучава, бл. 1435 Со$/. II, 
692); мьі Стефан воєвода... знаменито чинимь... ожє прї- 
идоша прБд нами... архимандрить Бистричьскаго монасти- 
ра, и сь вьсБми яжє о ХристБ братіами... и дали господ- 
ствоу мьі пєть сель: єдно на Кракове иа имБ Каоучєлещи, 
гдє бьіли жоудєве Михаиль и Дїєнишь... дроугоє на Сє- 
рєтБ на имБ Гьідинци... три на Бистрици (Ясси, 1500 ВО 
II, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. жоудє ЗО (1425 Собі, і, 168; 1434 Собі. 

І, 386; 1448 Собі. II, 323; 1455 Собі. II, 540; 1488 ВО 1, 
362; 1493 ВО 11,27; 1495 ВО 11,57; 1497 ВО II, 115 і т. ін.); 
жуд-Ь 1 (1409 Собі, і, 64); жюдє 1 (1433 Собі. 11,594); 
наз. мн. жоудєве (1443 Собі. II, 179; 1500 ВО II, 173); 
дав. мн. жудемь (бл. 1435 Собі. II, 692). 
ЖОУДЄЧЇА ж. (15) (молд. жудечиє) (частина села, де 

знаходилася резиденція судді): и потвердили єемн ємоу 
оу нашєи зємли оу молдавскои... села на имБ боучюмБни.*. 
и на оусти стоуденца тємєшєщи обБ части жоудєчїє (Суча- 
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ва, 1434 Сові. І, 386); слоузв нашємоу, михоулоу пожароу, 
да є(ст) село, на имБ богдьиєщїи* и половина о(т) оа(н)- 
чииоу жоудєчїю, що є(ст) повишє могили (Сучава, І491 
Сові. В. 37). 
ФОРМИ: наз. одн. жоудєчїА (1434 Сох/. І, 398); знах. одн. 

жоудєчїю (1491 Сові. В. 37); знах. мн. жоудєчїи 6 (1436 
Сові. І, 467; 1439 Со5*. II, 41; 1442 Сові. II, 93; 1455 Сові. 
II, 540; 1458 ВВ І, 19; 1488 ВВ І, 356); жоудєчїє 3 (1434 
Сові. І, 386; 1436 ВІЯ«А» 469; Сові. І, 475); молд. жоудє- 
чїилє 2 (1488 ВВ І, 361, 362); жоудІічТи 1 (1458 ВВ І, 19). 
ЖУД'Й див. ЖОУДЄ. 
*ЖОУД'ЙЧІЄ див. ЖОУДЄЧЇА. 
*ЖУКОВЕЦКИИ прикм. (І) О Дорога Жуко- 

вецкая див. ДОРОГА 1. 
ФОРМИ: знах. одн. Жуковецкую (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2). 
Пор. *ЖУКОВЬ. 
*ЖУКОВЬ ч. (2) (назва села у Волинській землі) Жуків: 

и мьі... дали єсмо ємоу имєнє в Лоуцкомь повєтє оу Жоу- 
ковє село Альїшовь (Луцьк, 1446 АЗ III, 5); вь Жуковв 
одь воза по грошу, а одь коня не надобе (Степань, 2-а пол. 
XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. оу Жоуковє 1 (1446 АЗ III, 5); 

вь Жукові 1 (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
*ЖОУКЬ ч. (1) (особова назва): ми кнА(з) великий швид- 

ригаило... дали єсми и(м) рьічєговь... о(т)мвноу шлАхет- 
но(м)у ©є(д)ороу жоукови половиноу рьічєгова (Луцьк, 
1445 Р 148). 
ФОРМИ: дав. одн. жоукови (1445 Р 148). 
ЖОУЛА ч. (6) (іособова назва, молд., пор. Жулиє): Мьі 

Алєксандрь воєвода... чинимь знаменито симь нашимь 
листомь... оже єсмьі дали шолдань пєтрови и жєнВ єго 
дчери пана жули... едно село на шумузи (Сучава, 1411 
ВІРкА» 439); мьі стефан воєвода... знаменито чиним... 
оже тотьі истиннїи наши слоуги Жоурка Пинтєчє и брат 
єго Петримань... сьіновє Жоула Пьнтєчє... жаловали есмьі 
их особною нашею милостїю (Сучава, 1495 ВВ II, 248— 
249). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. Жоула 3 (1491 ВВ І, 451; 

1495 ВВ II, 248); род. одн. жули 2 (1411 ВІР«Ау> 439); 
ги)у 1 (1465 ОЬ 176). 
Див. ще ЖОУЛКА. 
ЖОУЛЄЩИ, ЖОУЛЄЩЇИ мн. (6) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): тв(м) мьі видввше пра<воу)ю и вврноую 
слоужбоу до на(с).,. дали єсми емоу... едно село на имв 
жоулєщїи (Сучава, 1437 Сові. І, 520); А хотарь томоу... 
селоу... на имв Жоулєщи да ест... по коуда из вька ожи¬ 
вали (Гирлов, 1499 ВВ II, 144). 
ФОРМИ: наз. Жоулєщи5 (1453 Сові. II, 472; 1455 Сові. 

II, 553; 1499 ВВ II, 144); жоулєщїи 1 (1437 Со5^. І, 520). 
*ЖОУЛИНЬ прикм. (2): Ио Стефан воєвод... знаменито 

чиним... ож прїидоша прєд нами... Нєгша... и пак наше 
слоуги Грозє и брат его Негриль... сьіновє Жоулини... 
И продали свою... отниноу (Сучава, 1491 ВВ І, 451); ТАм 
ми видьвшє єго правою... слоужбоу до нас... дали и по- 
тврьдили єсми ємоу... село... що бил коупил тоє село Ав- 
рам вистАрник от... Манчюл и от плєминник его от Іон 
Лога, сєстричичи Жоулини (Сучава, 1493 ВВ II, 21—22). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. жоулини (1491 ВВ 1, 451; 1493 

ВВ II, 22). 
Пор. ЖОУЛА. 
ЖОУЛИЧОУ ч., невідм. (1) (особова назва): а хотар- 

ни(к) бьіль оана жоуличоу (Сучава, 1453 Сові. II, 445). 
Див. ще *ЖОУЛИЧЬ. 
*ЖОУЛИЧЬ ч. (41) (особова назва, молд. Жоулич, лат. 

Іиііиз): мьі боАрє... алєксандра воеводьі... па(н) Аки(м) 
калїАнови(ч)... па(н) да(н)чу(л) жули(ч).,. знаємо чини(м)... 
и(ж) єсмьі дали... сєрє(т) мисто... сєстрВ господар А нашего 
королА (б. м. н., 1421 Сові. І, 141—142); А на то ест... 
ввра и доуша пана... Оана Жоулича (Баків, 1457 ВВ II, 
258). 

ФОРМИ: наз. одн. жули(ч) (1421 Сові. І, 142; 1445 
Сові. II, 730; 1453 Со5*. II, 458; 1455 Со5*. II, 562); род. 
одн. жоулича, жоули(ч)36 (1441 Сові. II, 138; 1443 Сові. II, 
156; 1445 ВІЯ«А» 483; 1447 Сові. II, 282; 1448 Сові. II, 317; 
1453 £>/Я«А» 503; Сові. II, 496; 1454 Сові. II, 501; 1455 
Сові. II, 526; 1456 Сові. II, 569; 1457 ВВ І, 4 і т. ін.); 
жоуличи 1 (1448 Сові. її* 355). 
Див. ще ЖОУЛИЧОУ. 
ЖОУЛКА ч. (1) (особова назва, молд., лат. Іиііиз, пор. 

Жулиє): мьі Стефан воєвода... знаменито чиним и сим ли¬ 
стом нашим... оже прїидоша прАд нами... слоуга наш Иван- 
ко Левич... и племєникь их Жоулка Пьнтєчє... и продали 
свою правою отниноу (Сучава, 1492 ВВ І, 509). 
ФОРМИ: наз. одн. Жоулка (1492 ВВ І, 509). 
Див. ще ЖОУЛА. 
*ЖУМАТАТЄВИЧЬ див. ЖУМЄТАТЄВИЧЬ. 
ЖУМАТАТИНСК ЬІИ ч. (1) (особова назва): Мьі панове 

господарю нашего, илїи воєводьі, на имА пань вилча о(т) 
липникьі... и пань мьіндрв жумататинскьіи... вьгзнаваемь 
тьімь то наши(м) листомь... колижь... господарь нашь... 
кролю по(л)скомоу... голдь... оучини(л)... мьі такожє... 
обицоуємь... тоть... голдь... королеви полскомоу... илїаша 
воеводьі... его листомь потвєржєнньш... ховати (Львів, 
1436 Сові. II, 701—702). 
ФОРМИ: наз. одн. жумататинскьіи (1436 Сові. II, 

701). 
*ЖОУМАТАТИЧЬ див. ЖОМОТАТИЧЬ. 
ЖУМЄТАТЄ, ЖОМЄТАТЄ, ЖОМОТАТА, ЖУМТАГЙ, 

ЖУМЬТАТЄ, ЖУМЬТАТЄ, ЖЮМЄТАТЄ ч., невідм. 
(21) (особова назва, молд. «половина»): А на то... ввра пана 
Жумєтате Иона (Сучава, 1403 Я5 338); а мьрини, дочци 
жоуржа жоуметате, єи св достало, оу еи част, село (Сучава, 
1492 Сові. 3. 161). 

* ЖУМЄТАТЄВИЧЬ ч. (27) (особова назва): а на то... 
вВра пана жумєтатєвича (Сучава, 1412 ВІН«.А» 440); а на 
то... ввра пана щєфоула жюмотатєвича (Сучава, 1448 
Сові. II, 300). 
ФОРМИ: род. одн. жоумьтатєвича 12 (1428 Сові. І, 218, 

224; 1436 ВАМ 34; Сові. 1, 488; 1437 Сові. І, 529; МіН. 
203; 1438 ВВАс 27; ВІВ«А» 472; 1439 Сові. II, 32, 35, 
42, 62); жумєтатєвича. жоумотатєвича 6 (1412 ВІ Р<< А у> 
440; 1428 Сові. І, 228; 1429 Сові. І, 267; 1436 Сові. І, 468; 
1439 Сові. II, 46; 1441 ВВАс 40); жоумататєвича, жумата- 
тєви(ч) 3 (1436 ВАМ 29; 1437 Сові. І, 536; 1438 Сові. її, 
7); жюмоутатєвича 2 (1436 Сові. І, 455, 481); жомєтатєвича 
і (1428 Сові. І, 207); жомотатєвича 1 (1428 Сові. І, 202); 
жоумєтатєвичА 1 (1419 ВІР^А» 444); жюмотатєвича 1 (1448 
Сові. II, 300). 

*ЖУМЄТАТЄВЬ див. *ЖОУМОТАТЄВЬ 
*ЖУМЄТАТИЧЬ див. ЖОМОТАТИЧЬ. 
*ЖОУМОТАТЄВЬ прикм. (25): а на то ввра... пана иона 

жумєтатєва (Сучава, 1403 ДГ А А); а на то є(ст)... ви(ра) 
жоумєтатєви(х) сновь (і) (б. м. н., 1425 Сові. І, 169); А на 
то є(ст)... ввра пана щєфоула жоумвтатвва (Сучава, 1442 
Сох*. II, 97). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. жомотатєва 7 (1428 Со5/. І, 221; 

1429 ДГОБК; Сові. І, 249, 270, 291; 1431 Сові. 1318; 1433 
Сові. І, 353); жоумотатєва 3 (1435 Сові. І, 424; 1436 Сох/. 
І, 484; 1442 Сові. II, 101); жоумьтатєва 3 (1436 Сові. І, 
473; 1439 МіН. 206; 1442 Сові. II, 88); жомєтатєва 2 (1427 
Сові. 1, 196; 1429 Сові. І, 259); жомотатова 2 (1426 С05/. 
І, 182; 1427 ВІДкА» 450); жомотатєва 2 (1427 Сові. І, 
196; 1429 Сові. ї, 259); жумєтатєва, жоумєтатева 2 (1403 
ДГАА; 1429 Сові. І, 280); жомьтатєва 1 (1429 Сові. І, 
239); жомотатАва 1 (1428 Сові. І, 234); жоумітатьва 1 
(1442 Со5/. II, 97); род. мн. жоумєтатєви(х) (1425 Сові. 
І, 169). 
Пор. ЖУМЄТАТЄ. 
ЖУМТАТ'б див. ЖУМЄТАТЄ. 
ЖУМЬТАТЄ див. ЖУМЄТАТЄ. 



ЖОУМЬТАТЄВИЧЬ — 365 — жоуржь 

*ЖОУМЬТАТЄВИЧЬ див.ЖУМЄТАТЄВИЧЬ 
*ЖОУМЬТАТИЧЬ див. ЖОМОТАТИЧЬ. 
ЖУМЬТАТ'б див. ЖУМЄТАТЄ. 
ЖОУМЬТЬЦ'КНЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському 

князівстві): а мьрини... єи сБ достало... село на имв жоумь- 
тьцБнїи (Сучава, 1492 Созі. 8. 161). 
ФОРМИ: наз. жоумьтьц'Ьнїи (1492 Созі. 3. 161); знах. 

жом’ьтьц'Ьнь (1492 Созі. 5. 161). 
*ЖУМ'£ТАТИЧЬ див. ЖОМОТАТИЧЬ. 
*ЖУМ'йТАТ'ЙВЬ див. *ЖОУМОТАТЄВЬ. 
*ЖУМжТЯТИЧЬ див. ЖОМОТАТИЧЬ. 
ЖОУПАНЬ, ЖЮПАНЬч. (62) (старшина, також титул 

молдавської феодальної знаті) жупан: а на то вира моА 
и моихь сино(!) вьра, вБра жупанаюги жю(р)жєвича вьра 
жюпана стєцкова и сь брати Ами єго (Роман, 1392 Со5/. 
1, 8); А <на бо)лшоую крБпост и потврьждєніє т<омоу 
вьсємоу... вєлБлн є>сми нашємоу вБриомоу жоу<паноу 
Тьоу>тоулоу логофєтоу писаті н нашоу <печат приввсити 
к> сємоу листоу нашємоу (Ясси, 1497 ВИ II, 97). 
ФОРМИ: наз. одн. жоупань 3 (1400 Созі. І, 36; ОІЯ«А» 

433; 1404 ГМ); жюпань 1 (1407 Созі. І, 56); род. одн. жу¬ 
пана, жоупана 9 (1392 Созі. І, 8; 1400 Созі. І, 37; 1414 
Созі. І, 111; 1422 ОїД їі£ 35; 1433 Созі. І, 350); жюпана 
4 1.392 Созі. І, 8; 1393 Созі. І, 14; 1407 Созі. І, 56); дав. 
одн жоупаноу, жоу(паноу) (1448 Со5/. II, 314; 1449 
Сох/. II, 380; 1453 Созі. II, 466; 1462 Созі. Г>. 12; 1484 
ВО І, 279; 1487 ВО І, 294; 1492 6Г> І, 511; 1493 ВО II, 
4, 6; 1497 ВО II, 97 і т. ін.); знах. одн. жоупана (1475 
ДО II, 336); ор. одн. жоупаномь (1411 Созі. І, 84). 

*ЖУРАВЬНИКИ див. ЖОРАВЬНИКИ. 
ЖОУРЖА1, ЖОУРЖА, ЖОУРЖ'Ь ч. (55) (особова на¬ 

зва, молд., пор. Георгїє, Гєоргїоу): а на тоє(ст)... вьра пана 
жоуржи фратов(ского) и дбтн его (Сучава, 1428 Созі. 
І, 224); И оуставшє слоуга наш Жоуржа ПоуцБноул та 

заплатил оуси тоти пинБзи р злат оу роуки слоугам на¬ 
шим (Васлуй, 1497 ВО II, 107). 
ФОРМИ: наз. одн. Жоуржа 2иг2а 13 (1465 ОЬ 176; 

1467 ВО І, 118; 1483 ВО І, 267; 1487 ВО І, ЗОЇ; 1488 ВО 
I, 354; 1489 ВО І, 367; 1493 СУО 6; 1495 ВО II, 46; 1497 
ВО II, 107 і т. ін.); жоуржА 3 (1449 Созі. II, 386; 1453 
Созі. II, 495; 1456 Созі. II, 568); жоуржБ 3 (1443 Созі. 
II, 179; 1453 Соз/. II, 459; 1456 МіН. 213); зам. дав. паноу 
жоуржа 3 (1460 Созі. 5. 33; 1487 ВО І, ЗОЇ, 302); род. одн. 
жоуржи, жоуржі (1428 Созі. І, 224; 1441 ОВАс 40; 1452 
Созі. II, 426; 1453 Созі. II, 446, 454, 462, 473, 496; 1454 
Соз/. II, 501; 1491 ВО І, 451 і т. ін.); дав. одн. жоуржи 
(1483 ВО І, 267; 1487 ВО І, 302; 1489 ВО І, 367; 1493 СУО 
6; 1495 ВО II, 59, 87; 1497 ВО II, 107, 116); знах. одн. 
дчоуржоу, дчоу(р)жоу 2 (1496 ПДСВВ); чжоуржоу, схиг- 
211 2 (1494 ВО ТІ, 386, 388); дчоурьжа Ґ (1496 ВО II, 407); 
ор. одн. Дчурьжєю, Дчуржою (1496 ВО II, 401). 
Див. ще ГЄРГЄ, *ЖОУРЖИКА, ЖОУРЖОУ, 
ЖОУРЖЬ, ЖОУРКА, ЖОУРКОВЬ, ЖОУР'Й. 
ЖОУРЖА2 ж. (2) (особова назва): И оуставши господ- 

ство ми и заплатили єсми оуси тоти вишєписанньїи пинБзи... 
оу роуки слоузБ нашємоу Данкоу.., и оу роуки сестричичи 
єго Жоуржи (Сучава, 1481 ВО II, 248). 
ФОРМИ: наз. одн. Жоуржа (1481 ВО І, 248); дав, одн. 

Жоуржи (148І ВО І, 248). 
ЖОУРЖЄВИЧЬ, ЖЮРЖЄВИЧЬ (8) (особова назва): 

а на то... вБра жупана юги жю(р)жєвича (Роман, 1392 
Созі. І, 8); а при томь бьіли свбдьци па(н) ивань жюржє- 
вичь па(н) пєтрь судин (Погоничі, І422 Р 98); а тому свБдь- 
ци пань миколаи спичникь... пань ивашко жчюрь(ж)вичь (!) 
(Галич, 1424 Р 106); ТА<м) мьі видБвшє єго правою и 
вврною слоужбою до нас... дали и потврьдили єсми ємоу... 
половина село (!) на имБ Жо у рже їди на Ставн ицб, що ж 
он коупил от Косте и от Стана, сьіновє Жоуржєвич(и), 

за п злат (Васлуй, 1465 ВО 1, 88). 

ФОРМИ: наз. одн. жоуржєвичь 1 (1436 Созі. 11, 701); 
жоуржєвичь 1 (1436 Созі. II, 701); жюржєвичь 1 (1422 
Р 98); ! жчюрь(ж)вичь 1 (І424 Р І06); род. одн. жю(р)жє- 
вича 2 (1392 Со5^. І, 8; 1393 Созі. І, 14); зам. дав. кь жюр- 
жовича 1 (1411 Созі. І, 84); наз. мн. Жоуржєвич(и) 1465 
ДО І, 88). 

*ЖУРЖЄВЬ прикм. (4): а на то... вБра... пана жюржє- 
ва (Роман, 1392 Созі. І, 8); тоє вт>сє вьішєписанноє да є(ст) 
имб о(т) па(с) оури(к) и еь вбсБмь доходо(м) имт> и ДБТЄМЬ 
жоуржєвимь (Сучава, 1456 Созі. II, 569). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. жюржєва 1 (1392 Созі. Г, 8); жур- 

жєва 1 (1429 Созі. І, 258); дав. мн. жоуржєвьімь 1 (1429 
Созі. І, 242); жоуржєвимі> 1 (1456 Созі. II, 569). 
Пор. ЖОУРЖОУ, жоуржь. 
ЖОУРЖЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): ТА(м> мьі видавши єго правою и вБрною слоуж¬ 
бою до нас... дали и потврьдили єсми ємоу ... половина 
село на имб Жоуржєщи на Ставницв (Васлуй, і465 ВО 
I, 88). 
ФОРМИ: наз. Жоуржєщи (1465 ВО І, 88). 
*ЖОУРЖИКА ч. (2) (особова назва, молд., пор. Георгїє, 

Гєоргїоу): и дали єсми ємоу... єщє сєло гдє би(л) мали(ч) 
оу жоуржики (Сучава, 1437 Созі. І, 541); а на то є(ст)... 
ввра пана жоуржики комиса (б. м. н., 1453 Созі. II, 496). 
ФОРМИ: род. одн. жоуржики (1437 Созі. І, 541; 1453 

Созі. II, 496). 
Див. ще ГЄРГЄ, ЖОУРЖА1, ЖОУРЖОУ, ЖОУРЖЬ, 

ЖОУРКА, ЖОУРКОВЬ, жоури. 
*жоуржинь прикм. (5): а мьі... єсмьі дали и потврь¬ 

дили... дочкам Жоуржиним... тоє сєло на Виннои (Сучава, 
1493 ВО II, 14); а мьі такождєрє и от нас єсми дали и потврь¬ 
дили... сьіном Жоуржином... сєло на имБ Нєдєяни (Ясси, 
І497 ВО II, 96). 
ФОРМИ: наз. мн. Жоуржини (1495 ВО II, 64); дав. мн. 

Жоуржиним 2 (1493 ВО II. 14): Жоуожином 1 П497 ВО 
II, “96). 
Пор. ЖОУРЖА1, ЖОУРЖА2. 
ЖОУРЖОУ ч., невідм. (10) (особова назва, молд., пор. 

Георгїє, Гєоргїоу): а на то є(ст)... вЬра пана жоуржоу 
жоумьтатєвича и дбти єго (Сучава, 1428 Созі. І, 224); 
дали и потврьдили єсми и(м)... на им£ ськоуянїи ... и доумб- 
рьвица, гдє би(л) жоудє жоуржоу (Сучава, 1491 Созі. О. 
37). 
Див. ще ГЄРГЄ, ЖОУРЖА1, *ЖОУРЖИКА, ЖОУРЖЬ, 

ЖОУРКА, ЖОУРКОВЬ, ЖОУР'Й. 
ЖОУРЖЬ, ЖУРЖЬ, ЖЮРЖЬ ч. (208) (особова назва, 

молд., пор. Георгїє, Гєоргїоу): Іо роман воєвода... чинимь 
то вбдомо... ожєтоть слуга наш тодорь ись своєю братиєю... 
жюржь слоужили намь ис правою вврою (Сучава, 1393 
Созі. І, 13); созналь то пєрєдь нами пань ходько своєю 
доброю волею... аже продаль свою половицю переросли 
брату своєму ж(ч)юржєви (Галич, 1424 Р 106); и оуставшє 
пан Жоуржь гоумєнник та заплатили оуси тотн вишєпи- 
саннїи пиньзи (Сучава, 1499 ВО II, 135). 
ФОРМИ: наз. одн. жоуржь 15 (1409 Созі. І, 64; 1421 

Созі. І, 141; 1426 Сові. І, 178; 1432 Сові. І, 343; 1433 Созі. 
I, 361; 1434 Созі. II, 665; 1439 МіН. 205; 1443 Сові. II, 
148; 1445 Созі. II, 218; 1470 ВО І, 153 і т. ін.); жоуржь, 
Жоуржь, журжь 14 (1418 Созі. І, 127; 1424 Созі. II, 956; 
1429 Сові. І, 242; 1432 Созі. І, 327; 1434 Созі. І, 398; 1454 
ПГПММ: 1456 Созі. II, 569; І47І ВО І, 164; 1499 ВО 
II, 135, 162 і т. ін.); жюржь 5 (1393 Созі. І, 13; 1407 Созі. 
II, 623, 629; 1408 Сові. II, 633); род. одн. жоуржа, журь- 
жа 142 (1412 440; 1420 Сові. І, 136; 1426 ВАМ 
22; 1431 Сові. І, 318; 1437 Созі. І, 536; 1442 Созі. II, 93; 
1452 Сові. II, 432; 1468 ВО І, 130; 1487 ВО І, 302; 1499 
ВО II, 135 і т, ін.); жюржА 6 (1407 Созі. І, 56; 1408 Созі. 
І, 61; 1409 £>//?«,4» 437; Сові. І, 69; 1411 439; 
Сові. І, 95); жюржа 6 (1403 ДГ А А; Р8 338; 1407 Созі. І, 
56: 1409 Созі. І, 65; 1411 МіН. АІЬ.\ 1436 Созі. 1, 481); 
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жюржї 1 (І411 Созі. І, 85); жоуржН 1 (1484 ВО І, 286); 
дав. одн. жоуржоу, гигіи 8 (1426 Созі. І, 182; 1429 Созі. 
І, 290; 1436 Созі. І, 444; 1460 Созі. 5. 33; 1465 ОБ 176; 
1471 БО І, 164; 1499 БО II, 135); ж(ч)юр(ь)єви, ж(ч)юр- 
жєви 2 (1424 Р І06); жоуржєви І (1434 Созі. І, 391); знак, 
одн. журжа (1432 Созі. І, 327; 1496 ПСБВ); ор. одн. жоур- 
жємь 1 (1458 БИ І, 6); ж(ч)юр(ж)мь 1 (1424 Р 106). 
Див. ще ГЄРГЄ, ЖОУРЖА1, *ЖОУРЖИКА, ЖОУР¬ 

ЖОУ, ЖОУРКА, ЖОУРКОВЬ, ЖОУР'Й. 
ЖОУРЖ'В див. ЖОУРЖАї. 
ЖОУРЖА див. ЖОУРЖА1. 
ЖОУРКА ч. (3) (особова назва, молд., пор. Гєоргіє, Гєор- 

гїоу): мьі алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє 
тоть истинньїи слуга нашь жоурка драготєскоуль слоужиль 
намь право и вЬрною службую (!) (Сучава, 1412 
440); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним ... ожє тоти 
истиннїи нашн слоуги Алєкса и Журка... слоужили нам 
право и вирно (Васлуй, 1495 БО II, 45—46). 
ФОРМИ: наз. одн. жоурка, Журка (1412 ОіР«А» 440; 

1495 БО II, 46, 248). 
Див. ще ГЄРГЄ, ЖОУРЖА1, *ЖОУРЖИКА, ЖОУР¬ 

ЖОУ, ЖОУРЖЬ, ЖОУРКОВЬ, ЖОУР'Ь. 
^ ЖОУРКАНЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): дали и потврьдили єсми им... их правоую отни- 
ноу, єдно сєло на имИ Жоурканїи (Сучава, 1495 БО II, 
84). 
ФОРМИ: наз. Жоурканїи (1495 БО II, 84). 
ЖОУРКОВЬ ч. (1) (особова назва, молд., пор. Гєоргіє, 

Гєорґіоу): и також єсмо дали:., томоу свАтомоу нашємоу 
монастироу а фалчоу и три фєртали винограда... що бьіл 
дал тотоу фалчоу и три фєртали томоу свАтомоу нашємоу 
монастироу пан Юга вистїАрник, що жє бьіл он коупил 
тот виноград от Жоурковь мАсникь, сьіна киш Ласльоу 

от Хрьлови, за ке златьі оугрьскьіх Червлиини (Гирлов, 
1499 БО II, 148). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от Жоурковь (1499 БО II, 

148). 
Див. ще ГЄРГЄ, ЖОУРЖАї, *ЖОУРЖИКА, ЖОУР¬ 

ЖОУ, ЖОУРЖЬ, ЖОУРКА, ЖОУР'Б. 
ЖОУР'ІЇ ч. (2) (особова назва, молд., пор. Гєоргїє, Гєор- 

гїоу): и дали єсми... монастироу... цигане на имИ: Лоука 
сьінь Лацков сь чєлвдєю ... и Жоури сь чєлвдєю (Сучава, 
1487 БО І, 312). 
ФОРМИ: наз. одн. ЖоурН (1487 БО І, 310, 312). 
Див. ще ГЄРГЄ, ЖОУРЖА1, *ЖОУРЖИКА. ЖОУР¬ 
ЖОУ, ЖОУРЖЬ, ЖОУРКА, ЖОУРКОВЬ. 

*ЖЧЮРЖЬ див. ЖОУРЖЬ. 
*ЖЧЮРЬ див. ЖОУРЖЬ. 
*ЖЧЮРЬЖВИЧЬ див. ЖОУРЖЄВИЧЬ. 
ЖЬ див. ЖЬ. 
*ЖЬДАТИ див. ЖДАТИ. 
2УАУІТУ 5ІА див. *ЖИВИТИ СЕ. 
*ЖЬІВОТЬ див. *ЖИВОГЬ. 
*2У\УУЛ див. ЖИВЬ. 
*ЖЬІДИЧЬІНЬ ч. (3) (назва села у Волинській землі) 

Жидичин: у того гостиниа кгрунть Теременский по левой 
руце, а пошравой Поддубецький, просто ку гостинцу до 
жьідичьша оть ольїки (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
ФОРМИ: род. одн. жьідичьіна (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
*ЖЬІДОВСКИИ див. *ЖЇДОВСКЬІИ. 
ЖЬІДЬ див. ЖИДЬ1. 
ЖЬІКГИМОНТЬ див. ЖИГМОНТЬ. 
*ЖЬІКГИМОНЬТЬ див. ЖИГМОНТЬ. 
ЖЬІКГМОНТЬ див. ЖИГМОНТЬ. 
*ЖЬІТИ див. ЖИТИ. 
*ЖЬІТЬЄ с. (2) згода, злагода, мир (1): Такєжь и панове 

рада наша намь повєдали штожь тьі писаль о томь кь намь, 
абьі намь мовили бьіхь били сь тобою вь жьітьи и вь доб- 
ромь прьіятєльствє (Троки, 1494 ВО II, 387); а тьши разьі 

до тебе твоими посли о(т)казали єсмо што пановь ради 
нашоє прьі нась супо(л)на не бьіло а жьі(т)я с тобою не 
о(т)мови(ли) єсмо и тьіми разьі (б. м. н., 1496 ПДСВВ). 
ФОРМИ: род. одн. жьі(т)я (1496 ПДСВВ); місц. одн. 

вь жьітьи (1494 БО II, 387). 
ЖЬ, ЖЬ, Ж наст. (605) 1. (підсилювальна) ж, жє (465): 

А сє А король казимирь... даль єсмь слузИ своєму иванови 
дворище заньво (так.— Прим, вид.) матИчича што жь слу- 
шаеть пєрємьіскоЬ волости (Казимир, п. 1349 Р 3); а што 
може причинити болшє межи тьми вжитки то на своє по- 
льпшьньє яко жь торговлА исталася (Львів, 1370 Р 18); 
мьі кнА(з) литовьскии кнА(з) олєксаньдро корьАтовичь... 
чинимь сввдочно своимь листомь всАкому доброму кто жь 
на сєи листь посмотрить што жь бьіль брать нашь... придаль 
млинь кь цркви (Смотрич, 1375 Р 20); А сє я пан Ивашько 
Дичько Васильєвич сознаваю симь моимь листомь каждому 
доброму комужь коли его потрібно боудєть видєти што жь 
бьіль брать нашь... придаль млинь кь цркви (Луцьк, 
1461 АЗ 1, 53); а коли(ж) кто моу(ж)оубоиство учи(т) (!) 
а нє вєдаю(т) єго староста нє имаєть прото жалоби чи¬ 

ни^) (XV ст. БС 24—24 зв.); у Ьгапусіи у шеги зашу іе$шо 
ргошегу зєЬє роїогуіу у корсу газураіу росгопзгу осі Іоіеу 
теїукоуі богоЬу..- V 1и]и гогрІиНи коіогиіих гпукіазг 
га^ойуі рапа петігуп патізпук (Тришин, 1500 ДПЖН). 

2. (ототожнююча, з формами займ. З ос.) ж, же (4): 
а сє здє ему жь сА манєвь досталь (Манів, 1478 АЗ І, 76); 
И пак оу том и оутотжє час прїидє прАд нами и прАд на¬ 
шими боярє НастА... по еиж доброи воли... и прода<ла> 
свою правоую отниноу (Гирлов, 1499 БО II, 147). 

3. (виділювально-приєднувальна) теж, також (39): коро¬ 
леви держати лвовьскую землю исполна а намь держати 
володимБрьскую... исполна жь (б. м. н., 1352 Р 6); про¬ 
симо вашєі мл(с)ти штобьі єстє оучинили иньїі листо... на 
г тисАчи подо кроловою жь печатию (Сучава, 1388 З Б); 
Про то я... записала єсми... десятину кь светому Спасу 
кь кобрьіню, и зь мльїна... десятую мИрку... и оть ярини 
всякое — десятую копу у Кобрьіни жь (Кобринь, 1401 
АкБАК III, 2); Ми... кнАзь Алєксандро... чинимь знаме¬ 
нито... ижєт... дали єсмо ємоу имєнє... сєло Альїшовь 
на рєцє на Стоублє... а Дєков на Стоублєжь (Луцьк, 1446 

III, 5); А ещо Левону жь Шоломичу призволили єсмо 
Неверово село держати (Берестя, 1463—1478 РЕА І, 35); 
Сєло радосто(в) а в томь селе три члвки а^чєтЕЄ(р)тьі(и) 
отамо(н) а вси ещо воли нє висєдєли оди(н) члвкь старьі(и) 
и тоть подьімьщиноу даєть а тьіє вьісєдє(в) волю подьімь- 
щиноу жь боудоуть давати (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91); 
Жаловали намь очивисто люди нашьі бортеве... на борти- 
на жь, на Яцка Ввштортовича (Вільна, 1495 РИБ 601— 
602); Такь жє ваша милость абьі єстє знали, бо послали 
єсмо нашого посла до Мєндли КгєреА цара Перєкопьского, 
вашєе жь милости тоєжь для пригоди (б. м. н., 1499 БО 
II, 449). 

4. (у знач, сполучника) (зв'язує речення) (96) а) (єдналь¬ 
ний) і (79): знаємо чинимь симь нашимь листо(м) каждо(м)у 
добро(м)у кто коли иа сєи листь оузрить или оусльшшть 
єго чтоучи ко(м)у ж то(г) листоу боудєть потрнбизна (Ме¬ 
дика, 1407 Р 72); мьі вьіликиї кнзь швїтрикга(л) свьдомо 
чинимь всАкому симь нашимь листомь кто во нь возрить 
или оуслишить чтучи комужь будеть того потрєбно (Жи¬ 
томир, 1433 Р 126); проть жь Азь... приступиль єсмь ку... 

па(н) володиславови бжиєю млстью королю польско(м)... 
ис тьіми горо(д) ись крємАницємь и сь братславлємь и сь 
иньїми городи и зємлАми штожь тьши ра(з) оу моюмь 
дєржАиию су(т) которьіЬ жь то ись (с)тара давна ку свАтои 
коруни пильскои (!) прйслухають (Кременець, 1434 Р 

130); Мл(с)тєю бжїєю мьі пєтрь воєвода г(с)п(д)рь зємлн 
мо(л)давскои чини(м) знаменито ис симь листо(м) иаши(м) 
каждому добромоу коли (ж) то(г) кому будєть потрибизна 
ожє... дали єсми сє(с) на(ш) ли(ст) наши(м) прїАтєлємь 
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(Сучава, І456 ПМВП)\ Чинимь знамєнитогсимь нашимь 
лйстомь, хто на него посмотрить, або чтучи єго всльшшть, 
комужь будеть того потреба вБдати (Кам’янець, 1494 АЛМ 
54); чинимо ведати симь лйстомь нашимь хто на него по- 
смотрить або чтучи его усльїшить ксмужь того потре¬ 
бу (!) будеть ведати (Троки, 1498 ГВКОО); 

б) (приєднувальний) а, і (17): кто жь коли зломи(т) 
нашю грамотоу су(д) пре(д) б(г)мь (Перемишль, 1390 Р 
176); коли жь бьіхомь хотбли тьш двБ селкщи любо сами 
оузАти оу него или кому призволили бьіхомь викупити 
и тогдьі имбємь дати ему за тьш двв селищи шєстьдєсАть 
копь тую подольскими полугрошники (Турейськ, 1429 
Р 112—113); Колиз/с всєго прирожєня постат своєго пєрєд- 
коу види на бьіванна наслАдовати, про тож и ми... от ро- 
дитєлєв наших обнчаєв цнотами ошлАхтєньїх и похвалиьіх 
отстоуповати не имаемо (Сучава, 1462 ВО II 283); И пани 
вошла вь клбть со мною посполу и велБла мнб передь со¬ 
бою полотна подьлити на нолн (!), и я подБлиль; поло¬ 
вину жь полотень собБ взяла, а половину велБла мнб по¬ 
слати до Крозь до сестри (Вільна, 1498 АЛМ 163); 

(приєднує вставне речення) і, а (1): И ми, промєжи 
нихь всихь тьіхь речей вислухавши и сь пани радою на¬ 
цією то помисливши, ижь то ест(ь) речь неслушная, не 
видевшьі записовь, всназивати третюю часть СовБ або вБно 
Борисовой жонБ на его поведанье, которнй жь самь 
записи поламаль, а передь тьімь третєє части Совб не по- 
ведаючьі (Вільна, 495 РИБ 620). 
Див. ще ЖДЄ, ЖІЄЧ ЖО. 
^ЖЬЖЄНЬЇИ прикм. (4) О сєребро жьжєноє 

див. СЄРЄБРО. 
ФОРМИ: знах. одн. с. жьжєноє, жєноє 3 (1408 Сові. II, 

632; 1456 Созі. II 791; 1460 ВО II, 275); жєжєноє 1 (1434 
Сові. II, 670). 

І ЖЬНЬІИ (КАЖНЬІИ) (І): колї шлА(х)тА шлА(х)тїчз 
забье(т) за головоу шєстьдєсА(т) гривень за жьньі(и) (!)* 
члонокь оутАтьш три(д)ца(т) гривень (XV ст. ВС 24 зв.). 
Див. *КАЖНЬІИ. 
ЖЮДЄ див. ЖОУДЄ. 
ЖЮМЄТАТЄ див. ЖУМЄТАТЄ. 
*ЖЮМОТАТЄВИЧЬ див. *ЖУМЄТАТЄВИЧЬ. 
*ЖЮМОУТАТЄВИЧЬ див. *ЖУМЄТАТЄВИЧТ>. 
ЖЮПАНЬ див. ЖОУПАНЬ. 
*ЖЮРЖЄВИЧЬ див. ЖОУРЖЄВИЧЬ. 
ЖЮРЖЄВИЧЬ див. ЖОУРЖвВИЧЬ. 
*ЖЮРЖЄВТ> див. *ЖУРЖЄВЬ. 
ЖЮРЖЬ див. ЖОУРЖЬ. 
*ЖЮРКОВЬ ч. (1) (назва села у Галицькій землі): 

А сє А пань бєнко староста галицький и снАтиньский свБд- 
чю то... иже пришєдь передь нась пань гєрвась и вБно- 
валь и оправиль своюи жєнб варварБ сто гривень на сво- 
юмь селБ на тольмачи и жюрковБ (Коломия, 1398 Р 
57). 
ФОРМИ: місц. одн. на жюрковБ (1398 Р 57). 
ЖЮСИЧЬ ч. (1) (особова назва): А пань Олєхно юрьє- 

вичь Жюсичь продаль есмь дБдиноу и отьчиноу свою* 
(Острог, 1458 ОЖДМ). 
ФОРМИ: паз. одн. Жюсичь (1458 ОЖДМ). 
*ЖАБОКРИЦКИИ ч. (1) (особова назва): Ми бискупи 

мацБи премнски(и) ... па(н) твориАнь подчАши(и) Ашко- 
рєшєв(с)ки(и) бБнко жАбокрицки(и)... чинимн знаємо... 
како ко(л) та рБчь... на многи(х) роцьхь пред на(м) води¬ 
ла^) (Медика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. жАбокрицки(и) (1404 Р 69). 
*ЖАВОРОНКОКИЧЬ див. *ЖАВОРОНКОВИЧТ>. 
*ЖАЛОВАТИ 1 див. *ЖАЛОВАТИ 2. 

*ЖАЛОВАТИ 2 див. ЖАЛОВАТИ 3. 



3і див. ЗЬ. 
! З2 <ЗА) (і): О пїсарє(х) зємьскн(х) ко(л)ко має(т) 

бра(т) з (!) записноє (XV ст. СЯ 43 зв.). 
Див. ЗА1. 
! 23 <2> (1): а і ту к ^азгоу тіїозіу (!) кеікіг (!) беї 

ргукагу^аіі, ргозіа \\-е1ті, $2ІоЬ і \ма$2а тіїозі розіо^ 
к пети пезіаіі (Липнишки, І433 ЗНТШ ЬХХУІ, НО). 
Див. ЖЬ1. 
ЗА1 прийм. (1372) І. (з род.) за (36) 1. (виражає часові 

відношення, вказує на час, протягом якого щось відбува¬ 
лося) (33): а таке(ж) оставлАємь (его) Ако за кнА(з) льва 
бьіли за руски(х) кнАжать (Медика, 1415 Р 87); но покоуль 
вода сА взольєть пото(л) пань дробьі(ш ) маєть се пожатими 
своими о(т)мЄнити волбьгревцє(м) какь бьіло за отца мсєго 
при витовте (Острог, 1458 ОЖДМ); А подьімьщиноу дє(и) 
даивали за великого кнзА витовта на трєти(и) годь (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 90); а брати имь мьіто по старомоу какь 
здавна бьівало за дАди нашого за вєлико(г) кнАзя вито(в)та 
и за жьїкгимоньта (Петрків, 1489 АМВ)\ и мьі листу того 
вьіслухавшьі и в то(м) листу... его мл(с)ть пкшєть... што(ж) 
стенань є(р)моли(ч), з братьею своєю, повєда(л) его мл(ст)и 
и(ж) о(т)иоґм) и(х) бьі(л) дель єщє за великого кнзА жьїк- 
гимо(н)та (Вільна, 1495 ВСКЩ\ а коли оць за своєго жи¬ 
вота девку замоужь вьідасть а о(т)прави(т) веномь тогдьі 
по смртї его иная братїя е(г) не могоу(т) иньшє(г) изьіска(т) 
(XV ст. ВС 36); Што твоя милость присьглаль кь иамь 
своихь пословь... и вьсказаль єси кь намь напоминаючьі 
нась, абьіхмо сь тобою прьіязьнь и мирь вєчкьш взяли... 
какь... за предьковь нашьіхь бьівало (б. м. н., 1496 ВИ 
II, 407). 

2. (виражає об'єктні відношення, вказує на особу або 
предмет, які є приводом чогось) (3): ОуставлАємь и(ж) 
пре(д) нашєю обли(ч)ностїю алюбо пере(д) нашими паньї 
алюбо прє(д) нашимь старостою соу(д)я соудАчи соудьі не 
можє(т) бьіти кора(н) (!) за зло(г) соуда бо не о(н) самь соу- 
дить але панове (XV ст. ВС 33 зв.). 
И. (зі знах.) (1273) 1. (виражає об'єктні відношення) 

(469) а) (вказує на особу або предмет, на які спрямована 
дія) за (147): Тьіе вси села... маеть держати... Климентьш, 
владьїка Луцкий... а за нась и чада наша Господа Бога 

молити (Луцьк. 1322 АрхЮЗР 1 /VІ - 3); просити му ба 
за королА и за королєвьі намвстькьі (Казимир, п. 1349 
Р 4); мьі панове, боАрє... слюби(л) єсми за нашє(г) г(с)дрА 
стєфана воєводу зємли молдавское (б. м. н., 1395 Сові, 
II, 609—610); а слюбуємь и слюбили єсмо за романа ажє 
имаєть романь служити... кролю владиславу пол(с)кому... 
бєзо лети и бєзхитрости (Берестя, 1400 Сові. II, 617—618); 
алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє то(т) ис- 
тинньш вєрига... тАгальсА сь ротьімпановьі сьіньї за хо- 
тарь (Сучава, 1423 ОІР«А» 447); И такожде ни паркалабо- 

вє от Нємце, ани старости от тою волости... за тадбе, ни 
за доушєгоубство... ани за которою дЄло... никто их да 
не емвют их соудити, лише сам митрополит или его оуред- 
ници (Сучава, 1466 БО ї, 95); маеть настоятель того ’мо- 
настнра... тую землю верху писанную, какь здавна бьіло, 
по тому заве дати, а за нась Бога просьгш (Мстиславль, 
бл. 1500 АСД її, № 4); 

(у знач. прийм. про) (7): а то есми ємоу дали оури(к)... 
ш.о бьі они и и(х) плємА за равасова села и за татарь, ни- 
коли нєоупомииали (Сучава, 1425 Созі. І, 173); И по еєм 
да знат ваша милость за работоу що етє поустили кь нам 
поклисари... а мьі вьсемоу добре оуразоумєхмо, вьсє по 
дробноу (Дольний Торг, 1475 ВИ II, 336); 

б) (вказує на предмет, в обмін на який виконується що- 
небудь, а також на ціну, за яку шрсь купується або продає¬ 
ться) за (306): аже самь не можете заплатити тогь истинь- 
ньш што же оуложать его оу вину хочєть ли самь король 
заплатити за нь а его дедичьство собе оузАти (б. м. н., 
1352 Р 6); игнаткови чєрнєви(ч) дали єсмьі о(т)мену за 
пєкули(ч) (Перемишль, 1390 Р 175); и мьі... оставили єсмьі 
воитка при сулимове бо воитє(к) за другую половину да(л) м 
ко(п) (Львів, 1412 Р 81); а не оусьхочет ли мА король его 
млеть при соколици оставить ино имаєть ми его мпсть дать 
ми о(т)мвну за соколець (Кременепь, 1434 Р 130): А пак 
господство ми дал єсмь Марини Лолкї за тоти два села 
єи, за Борилєщи и за Дрьготєщи, вьішеписанноє село Сє- 
ливєстрїи... оба коути (Сучава, 1481 ВО І, 248—249); 
и они рекли: так правда єсть, записьівали сА отцьі наши 
по нєволи, а пенАзей жадньїх за тое не брали (Луцьк, 1491 
Л5 1, 94); А по нашєм животе, (кто боудет господарь 
нашєи зємли).•• тот бьі им не иороушил нашего даан<їа 
и> потврьждєнїа... заноуже они соби (коупили) засвой 
правій пинвзи (Васлуй, 1497 ВО II, 103); И господство мьі... 
дали смо томоу нашємоу свАтомоу мснастероу Бистричь- 
скому измБноу за тоти вьішєписаннш села... на Бистрици 
ж(є) (Ясси, 1500 ВО II, 173); 

(у грамотах молдавських канцелярій, у знач, прийм. 
до) (1): И тиж за припасни що се знаидоут оу Радовцєхь 
и оу Коцмане... никто аби не имал ни жадноє дило (Сучава, 
1481 ВО І, 257); 

(у грамотах молдавських канцелярій, у знач. прийм. н а) 
(3): а на то єсмьі ємоу дали оури(к) за равасова села о(т) 
сочаве и о(т) жєжїи и за татарьі (Сучава, 1425 Сові. І, 173); 
Ино его лиши, за нашоу волю (Васлуй, 1476 ВО II, 337); 

(у грамотах молдавських канцелярій, відповідає безпри¬ 
йменниковій конструкції) (3): А кто що имит имати до их 
люд<и) боуд котороє дело, или великоє или за малоє, а 
их оу<р)єдник сам своєго чловБка да соудАт (Дольний 
Торг, 1458 ВО І, 9); Того ради молимо вас яко наши прїА- 

тєли добрїи, оучинитє за нашоу волю та вєриитє тоти Д 
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злат(и), понєже соут наши пинвзи (Сучава, і480—І484 
ВБ II, 369—370); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) за (2): а тако(ж) ивашко снь гораицєвь и єго 
бра(ти)... (да) нє имаю(т) оуспоминати за тоую половина 
села николи на вВкьі (Сучава, 1439 Сові. II, 36); И оустав- 
ши наши слоуги Тоадєрь и брат єго Доума... та дали свою 
част село половина от Броудоурєщи...нашємоу вврномоу 
паноу Доума ключникоу... а ои имь дал за тотоу половина 
от Броудоурєїди єдино село на имв Грозєщїи (Сучава, 1488 
БО І, 325). 

2. (виражає причинові відношення) за (281): А іезіїіЬу 
репехе] пегпеї, ІоЬйу га розіирок, іако рга^о па^еГ, 
таіеі Ьуіі кагап (Луцьк, 1388 ІРЬ 105); мьі великий кнзь 
швитрикгаиль... чини(м) знакомито... ижє даемь и дали 
єсмо тому прє(д)рєчєному пану андрвю за єго вврную 
службу село михлинь оу луцкомь ПОВБТЄ (Київ, 1433 Р 
118); Толко за свадоу торговскою и за татбоу, що св за- 
станєт лицем оу трьгоу, аби соудили дворници торговскои 
тоти люди от Радовци (Сучава, 1481 ВБ І, 257); и отець 
нашь е. м., зт> ласки своее, подаль Федку Гавриловичу за 
его службу 50 копь грошей на томь имвни (Кам’янець, 
1494 АЛМ 54); Биль намь чоломь бояринь нашь Ивашко 
Полозовичь и поведиль передь нами, штожь... кнегиня 
Маря Пинская, и сьінь ее... за его служьбу дали ему име- 
н<ь)ице на имя Теребенское (Городно, 1497 РИБ 683); слоу- 
жєбникь за вїноу нє имєєть позьівать кмєтА єго ани тєжь 
пана за виноу кме(т) (XV ст. ВС 13 зв.); Ино мьі... за 
его службу, тьіе люди... ему дали (Краків, 1500 АЛМ вип. 
2,58); 

{у грамотах молдавських канцелярій, у знач. прийм. 
з (чого) (1): И тьіми часьі єго милость вишєрєчєнїи крал 
за волю и на причиноу наияснВишего кнАжатє пана и пана 
Владислава... нам вьси мєрзАчкьі... отпоустиль (Гирлов, 
1499 ВИ II, 419); 

(у грамотах молдавських канцелярій—з іншими від¬ 
мінками) за (зі знах.) (3): а по нашємь животв... (що бьі 
имь нє пор)ушиль наше даанїА... за нужє єсмьі (имь) 
дали за ихь правою и вврною службою (Сучава, 1409 Сові. 
І, 65); А по нашємь животв кто боудєт господарь нашєи 
зємли... тоть що бьі имь нє пороушил нашєго даанїа, 
али що би имь оутврьдиль... за ихь правою и ввриою слоу- 
жбою (Сучава, 1443 ВАМ 41), 

3. (виражає кількісні відношення) за (254): а купиль 
пань пєтрашь за сорокь гривень (Перемишль, 1359 Р 10); 
созналь то передь нами пань ходько... ажє продаль свою 
половицю переросли брату своєму ж(ч)юржєви за тридь- 
цАть гривень (Галич, 1424 Р 166); Сє я кн(А)зь Юри Ва- 
силевич Острозского продал єсми двлницоу свою иван- 
скую... за полседманацат коп грошей (Берестя, 1448 А5 
І, 44); а продали єсмо ємоу ввчьно... за тридьцать копь 
широких грошей (Кременець, 1467 АЗ І, 63); А такожь 
намь маю(т) дати чоломь бить А находь... по камьцє штобьі 
стоАла за двадьцать копь г(р)ше (Краків, 1487 АМЛ)\ 
Продали єсмо мьіто берестейское, и дорогицкое... крако- 
вАнину Гендрьіху Карловичу на трьі годьі за тисАчу копь 
грошей и за чотьіриста копь грошей (Вільна, 1498 АЛРГ 
82—83); ми стефа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє 
прїидоша прв(д) нами...-наши слоуги... и продали свою 

правою о(т)ниноу... за лє зла(т) татарски(х) (Сучава, 1500 
Сові. 3. 233—234). 

4. (виражає відношення мети) за (221): Азь рабь бжїи... 
именємь стєфань по прозвищоу винць коупи(х) сь тєтрає- 

у(г)ль за своЖ дшА и подроуж'їа ми марети и ро(д)тєль 
мои(х) ан(д)рєа и марї^ (б. м. н., 1401 ЗКЄ); про то(ж) 
митрополи(т) кто боудє(т) оу нашєи зємли... да нє имає(т) 
ни єднодвло... до ти(х) попо(в), заноу(ж) єсми дали то(т) 
прихо(д) храмоу стого нїкольї, за наше здравиє и за дшоу 
нашн(х) родитєлии и братии иаши(х) (Ясен, 1449 Сові. II, 

392); пакь оу то(м) оучинили єсмьі вь за дшїє столочив¬ 
ши (х).прє(д)ко(в), двдо(в) и родитєлєи наши(х), и за наше 
здравїє и сп(с)єнїє и за здравїє и сп(с)єнїє г(с)пж(д)и нашєи, 
мрїи (Ясси, 1500 Сові. 3. 230); 

(у грамотах молдавських канцелярій, у знач, прийм. 
для) (2): а за болшєє потвєрждєнїє присВгали єсми межи 
собою и клвли св єсми на ч(ст)нии кр(с)ть (Сучава, 1435 
Сові. II, 682); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими відмін¬ 
ками) за (зг знах.) (3): ми илїа воєвода... чини(м) знамєтіи- 
то... ожє даємь сє(с) нашь листь и потвєржаємь даанїа 
о(т) нашєго родитєлв храмоу оуспєнїє свДтВи богородици 
о(т) бьіетрици за дша нашєго родитєлв (Устя Кракова, 
1439 Сові. II, 59); да боудєт от нас тоє произволєиїє, за 
вашА здравїємь и за вашАм доушамь (Путна, 1476 ВБ 
І, 211—212). 

5. (виражає часові відношення) (26) (вказує на відрізок 
часу, протягом якого щось відбувалося) протягом, на про¬ 
тязі (15): а городовь оу рускои зємли новьіхь нє ставити 

ни сожьжєного нє рубити доколА мирь стоить за В лБ(т) 
(б. м. н., 1352 Р 6); А глинарюмь што лвпвли (!) около 

дому а клепачь наємаль -3-єхь лвпило за -Д* нєдв(л) 
(б. м. н., І386—1418 Р 35); идїи о(т)повєда(л) жє то(т) 
фра(н)ци(к) бьі(л) с нимь во одно(м) селє в ночи и вь дйь 
а за две лете николї емА нє оупомина(л) сА ни одньшь 
словомь о тоє горожєнїє (XV ст. ВС 21); а они да имаютот 

нас великою тарканство и великою слобозию за є лвт о 
вьсВком наше даанїє и слоужбв (Сучава, 1466 ВБ І, 
95); 

(вказує на часову межу дії) після (6): по ишєствьи стго 

дха за В нє(д)ли лнтовьскимь кнАземь стати оу холмВ 
а королеви оу сточьцв (б. м. н., 1352 Р 6); мьі сказоуємь 
матєєви то(г) конА две нєдвли хова(т) а боудєть здоровь 
за тьіи две нєдєлї ино добро а нє боуде(т) здоро(в) щмєєть 
приєтєльскьш сА расправи(т) (XV ст. ВС 23 зв.— 24); иио 

єсми слюбили заплати(т) пан (у) михаилу по матцБ бжїи 
оу пА(т)кь К гривє(н) а тридєсА(т) гривень имаємь запла¬ 
ти^) п(о) рож(с)твв х(с)вв за чотири иєдвли (Самбір, 
1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.); 

(вказує на відрізок часу, що передував якомусь термінові 
або якійсь події) за (або відповідає безприйменниковій кон¬ 
струкції) (5): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє... пак слоубоуємь и обєцахомь господарєви нашємоу 
миломоу кролв (!) єго милости, абихом мьі на того диє и тьи 
час, що коли нам єго освєцєнною милость изАвлБєть по 
єго милости, посломь, пєрєж(є) того днє и пєрєж(є) нашєго 
соимоу за $ мВсАць, и на мисцв оу Коломии, абьіхом св 
сь єго милости видВли и голдовали (Новий Град, 1479 
ВБ II, 351); а дє(р)жати имь тоє мито до того жь рокоу 
за нєдєлю пєрє(д) свАтьки какь чоти(рьі) годи вн(и)доуть 
(Петрків, 1489 АМВ); а держати ему тьш мита три годи 
до того ж року до Матки Божее.днА первое за неделю (Віль¬ 
на, 1498 АЛРГ 83). 

6. (виражає просторові відношення, вказує на напрям 
руху або межової лінії) за (що), по той бік (чого) (10): я 
Любарть Кгедеминовичь... записаль єсми и даль село 
своє Рожьісче... соборной церкви у Луцку... почонь оть 
Песчаньки бродку... Бродницею берегь лесауподь Белую 
гору, Стьіромь, за монастьірь Дубинский (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР І[VI, 1—2); которьін то граньїци и за рику, так- 
же копци и грунть Карпа Мьїкулинского потверждаемь 
(Новоселиця, 1430 ГВКЛ 9); а тая землА пошла харько(в)- 
ская по кодє(н)скоую роудоу за трибвсовь (б. м. и., 
бл. 1458 Р 167); мьі стєфань воєвода... чини(м) знаменито... 
ожє... дали и потвердили єсми монастирю нашємоу о(т) 
нВмца... киприАнова пасика... по(ч)ншє о(т) прнходища 
моловатцу вода вишнивцу... за првко(п) на дВль (Сучава, 
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1470 БІЯ«Л» 522); И ми питали пани Михайловоє, по чо- 
моубьі она оу поущоу за рєкоу оуєждчала (Луконнця, 1478 
АЗ III, 17). 

7. (виражає модальні відношення) за, на (8): а припи- 
саль єсмь микитино дворище т кому (!) жь дворищю кь 
пєрємьшіьльскому ижь бьіло на двоє але А даль за одино 
(Казимир, п. 1349 Р 3); а кто тоє наше даниє пороуши(т), 
хотА за єди(н) волось, да є(ст) проклЕ(т) о(т) ба (!) (Ясси, 
1449 Сові. II, 392); А кто сЕ имєт покоусити черес сєс 
лист наш та возмет имь циноу, хотА за един грош, а тот ест 
противник нам (Сучава, І466 БО І, 96); и бьіль бьі твоя 
милость зь нашьімь господарємь... вь добромь прьіятєль- 
ствє за одинь на кожьдого єго милости нєпрьштєля (Троки, 
!494 БО II, 387). 

8. (виражає означальні відношення) (у грамотах молдав¬ 
ських канцелярій, у знач. прийм. д л я) (4): Тем ми... дали 
и потврьдили єсмьі ємоу оу нашєи земли... села... на имЕ: 
Фаоурие на Бистрици и сь мЕсть за став оу Бистрицоу 
(Сучава, 1468 БО І, 125); И пак дадох и помиловах господ- 
ство ми... сь єдино село... що ... прислоушно бЕ кь Бавов- 
ских дворов, и сь мЕсто за пасикоу через Сьрєт оу поусти- 
ни (Сучава, 1491 БО І, 464). 

III. (з ор.) (63) 1. (виражає просторові відношення, вка¬ 
зує на місце, де відбувалася дія або знаходилося щось) за 
(38): а потомь... увесь лесь Ретовь, за Ретовькою... до 
церкви Божое со всякими пожитками придаємо (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2); а придаль есмь ему озера рибнаА 
за днЕстромь (Казимир, п. 1349 Р 3); ми алєксандрь воє¬ 
вода... знаємо чинимь... оже... дали єсмьі цркви той двЕ 
сєлЕ... едно єсть лєукушовци... а другое єсть за молдавою 
(Сучава, 1408 Сові. І, 60—61); а одь леса ажь до урочища 
Вирной дольши, где засталисмо боярь Хмельницкихь... 
которьш признали по тую долину Вирную грунть Мьі- 
кульїнскій, а за долиною Багриновскій (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 8—9); Писань на прилоуцє за (д)нєпромь (Прилу¬ 
ки, 1459 Р 172); жалова(л) намь писарь нашь... на воєво- 
дича троцкого... штожь о(н) встоупається вь єго ловьі лю- 
бєцькии за немьно(м) (Вільна, 1499 ВФ)\ 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими відмін¬ 
ками, у знач, прийм. н а) (2): ми алєксандрь воєвода ... чи¬ 

ни (м) знаменито... оже тотьі истинни тизоанє... прода(л) 
єдноу боукатоу землю... монастирю нашємоу о(т) нЕмца... 
на имЕ за соухо(м) потоцЕ (Сучава, 1452 Сові. II, 409— 
410); Се азь... Іо Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
оже... дали и потврьдили єсми той свАтои нашєи црькви... 
двЕ села ка имЕ Лєвкоушанїи... и Драгомирещїи... за Мол - 
давЕ (Сучава, 1488 БО 1, 342). 

2. (виражає об'єктні відношення) (12) (вказує на особу 
або предмет, на які спрямована дія) за (9): и кто би ему 
нєпрїАтєль, тоть и намь нєпрїАтєль, о его кривди какь 
и о наши кривди за нимь стати (Дольний Торг, 1411 Сові. 
II, 637—638); которьш (ж) прїходА(т) сїлою алюбо кваль- 
то(м) кь соудоу за племєнемь алюбо за слоугамї (XV ст. 
БС 6); Мьі михаль бучацкьш... и кола судья галицкьіи... 
вьізнавамьі... ижь поидєть к<то) за своЕмь злодеємь горА- 
чи(м) пьіто(м) а где приидє(т) за нн(т) до к(о)торого села 
а которого чоло<вЕк)а обвини(т) злодеА своего оу (сєлЕ) 
тогдьі право ему маєт(ь бити трє)тии днь по его оуЕ(х)а- 
<ньЕ оу се)ло бе(з) о(т)волоки (Галич, 1435 Р 134); И та¬ 
кож за тьім єднанні и ток<мєж)и а (Ма)рєна... а она по 
своєиж(є) воли продала и своего правого оурика едно 
сєлишче... за седм десАт злат тоурєцьскьі(х) (Баків, 1462 
БО І, 55); 

(у знач, прийм. про) (2): Што пишеть кь намь, ижь 
перво сего писаль еси до нась за слугою своимь за 
Матееемь о близкость ймення тетьки его (Краків, 1489 
РИБ 437); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками, відповідає безприйменниковій конструкції) (і): а 
по нашє(м) животе, кто боудє(т) господарь нашєи зємли... 

то(т) би ємоу не пороуши(л) нашего даанїа... заноу(ж) 
есми ємоу дали за стомоу вьзнєсєнїю (Сучава, 1455 Сові. 
II, 564). 

3. (виражає модальні відношення) (4) за (3): И мьі то 
имь прьізволяемь: нехай они людей за себе зовуть и нановЕ 
за собою посадять на церковной земли (Мстиславль, 1500 
АСО II, № 3); 

(у знач, прийм. н а зі знах. або відповідає безприйменни- 
ковій конструкції з ор.) (1): и тьіи кнїгьі имєю(т) бити за 
трємї ключи замькноути (XV ст. СЯ 42 зв.). 

4. (виражає причинові відношення) за (чим), з (чого), 
через (що) (4): за повелиниемь великого князя Свьідри- 
гаила... мьі дворане господарскіе... бьілисмо у... пана Кар¬ 
па Ивановьіча Микулинского (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 
7); по(д)писана бьість сия капли(ца повелЕні)емь велико¬ 
державного короля пресветлого казимипа за божьею млтию 
короля польского (Краків, 1478 ОБРН 130); иномь (!) 
за чєлоби(т)ємь и(м) то єсмо в кнга(х) старьі(х) патрїа(р)- 
шєски(х) о(б)рєли и тоую Ста(в)ропигїю мн(с)тьірю пє- 
чє(р)ско(м) с предЕлами его ствє(р)жаємь (б. м. и., 1481 
ГПМ). 

5. (виражає відношення належності кому) за (3): Се 
здЕся просиль у нась дворянинь нашь Тишко Ходке- 
вичь землиць пустньїхь у Каменецкои волости... што дей 
за великого князя Витовта бьівали за бояри (Краків, 1454 
АЛМ 12); а тоть нєбо(ж)чикь бра(т) мо(и) а(н)дрє(и) о(т)- 
ходА з сего свЕта о(т)писа(л) мне имє(н)є о(т)чиньі своєє 
третюю часть... а на дву часте(х) име(н)А своего записаль 
жонЕ своє(и) вЕно, котораА тьіми рази за борисо(м) єсть 
(Вільна, 1495 БМБС). 

6. (виражає означальні відношення) за, з (2): и ми длА 
потвєрженА вьгшшє писаних рЕчєй дали есмо кн<А)зю 
Семену сей листь за нашими пєчатьми (Луцьк, 1463 АЗ 
І, 56); а длА памАти соудоу нашог(о> дали есмо кн(А)зю 
Семеноу (в ориг. Мєменоу.— Прим, вид.) Васильєвич(ю) 
сей нашь листь за нашими пєчатьми (Луцьк, 1475 А5 
I, 70). 

!ЗА 2 (ЗТ>) (1): О слоужєбнїко(х) што имоу(т) за зубїто(г) 
(!) члвка одєжоу дра(ти) (XV ст. ВС 7). 
Див. ЗЬ. 
ЗА3 част. (4) (підсилювальна) (у сполуч. що за) за: 

а мито своє правоє да платА(т)... по чотьірє гроши, о(т) 
гривни, що коли за товара ймуть купити, оу нашєи земли 
(Устя Башія, 1435 Сові. II, 676); А пак они що за привилїє 
имали староє на тех вьішєписанних сєл, от ДЕда нашего 
от Алєксандра воєводи, а ока ест скажена (Сучава, 1490 
БО І, 392). 

!ЗА4 (ЗАСА) (1): Колї шлА(х)тичь шлА(х)тичю лаєть 
до мтри а за (!) того того (!) не о(т)зовєтьалюбонєдоканаєть 
што говори(л) имєє(т) плати(т) за соромотоу ка(к) за голо- 
воу шєстьдєсА(т) ко(п) гро(ш)и (XV ст. БС 29). 
Див. ЗАСА. 
! ЗААПИСУ див. ЗАПИСЬ. 
ЗАБАВА ою. (14) перешкода, затримка: жалують намь 

брашєвлЕнє, ажє по ти(х) сторонь много ишкодьі чинАть 
людемь и(х) и торговцємь и(х) и забави (Устя Башія, 
1435 Сові. II, 677—678); да єст имь слободно и доброволно 
и безь забавЕ прїєхати до нашєи земли сь о у сим вашим 
торговлєю и товаром (Сучава, 1475 БО II, 329). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. ! безабава (1453 Сові. II, 

445); род. одн. забавЕ 5 (1437 Сові. II, 709; 1454 Сові. II, 
508; 1475 БО II, 329); забави 4 (1453 ПГОБ; 1454 Со5*. 
II, 513; 1457 БО II, 257; 1460 БО II, 269); забави 3 (1435 
Сові. II, 678; 1457 Со5*. II, 811; 1463 БО II, 295); знах. 
одн. зам. род. бє(з) забаву (1456 ПМВП). 
ЗАБАВИТИ дієсл. док. (1) (що) затримати (що), чинити 

перешкоду (чому): а не имає(т) тоти два вози никто забави¬ 
ти нигдЕ ни оу чо(м)... вь зємли г(с)твами (Сучава, 1446 
ОІП«А» 485). 
ФОРМИ: інф. забавити (1446 ОіркА» 485). 



ЗАБАВЛАТИ — 371 — *ЗАВЄСИСТЬІИ 

Див. ще ЗАБАВЛАТИ, ПОЗАБАВИТИ. 
ЗАБАВЛАТИ дієсл. недок. (1) (кого) чинити перешкоду 

(кому), затримувати (кого): а которьіи люди оусхотАт пойти 
ис того села за кн(А>зА Михайла и за кнАзА Костєнтина 
Иванович(ов) Острозких, тьш мают пойти доброволно, 
а тот их не маєт забавлАти нивчєм кто маєт тоє имєнє 
вьікупати (Острог, 1488 А5 І, 88). 
ФОРМИ: інф. забавлАти (1488 А5 І, 88). 
Див. ще ЗАБАВИТИ, ПОЗАБАВИТИ. 
*ЗАЕВЄНЇЄ с. (1) (цсл. забовєниє) 0 в ь забвєнїє 

оставити (1) забути, пустити в непам’ять: А кто по- 
роушит или вь забвєнїє оставит, таковьш да даст отвєт 
вь день страшного сьда христова (в ориг. х(с)ва.— Прим, 
вид.) (Гирлов, 1499 ВИ II, 156). 
ФОРМИ: знах. одн. забвєнїє (1499 ВО II, 156). 
Пор. ^ЗАБИВАТИ 2. 
*ЗАБЄЖАТИ дієсл. док. (6) утекти: а хто погадаєть на 

великого кнАзА живогь, а забьжьіть вь нашїоу землю, 
того зрадуоу (!) маємь вєликомоу кнАзю, зь нашоБ зємли 
вьщати (Сучава, 1442 Сові. II, 716); а хто на ильи воєводьі 
живогь погадаєть, а забєжить оу иашю зємлю, и мьі та- 
кожь имаємь того израдую (!) с нашоє зємли ильи воєводь 
вьщати (Троки, 1442 Сові. II, 719); а кто имєть погадати 
на наш(’ь) живогь и забєжить оу кнАзА великого зємлю, 
а кнАз, великій казимирь, имаєть того нашєго зрадуА (!) 
намь вьщати (Ясси, 1445 Сові. II, 726). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн, забєжить 2 (1442 Сові. II, 719); 

забєжить 2 (1445 Сові. II, 726); забьжьіть 2 (1442 Сові. 
II, 716). 
Див. ще *БЄГАТИ, *ПОБЄЖАТИ, ^ПОБ'бГНОУТИ, 

♦ПОБ'БЧИ, *С'ЬБГБЖАТИ. 
*ЗАБИВАТИ1 дієсл. недок. (1) (що) (всаджувати в що) 

забивати: ...иа Усоячи Ьзь забивають (б. м. н., п. 1444 
АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. забивають (п. 1444 АкЮЗР 1, 17). 
Див. ще ЗАБЬІТЬЇ. 
*ЗАБИВАТИ2 дієсл. недок. (2) (кого) забувати: И також- 

дєрє мене нє забиваєте (!), але варе как сБ вам видит наи- 
липшє, так оучинитє, щобих нє загибль (Торговище, 1481 
В£> II, 358). 
ФОРМИ: пак. сп. 2 ос. мн. забивайте 1 (1481 ВО II, 

358); ! забиваєте 1 (1481 ВО II, 358). 
ЗАБИТЬ дієсл. док. (28) (кого) убити: Тег іезШЬу... 

гаЬіІ, шаіеі Ьуїі кагап ]ако шппуі (Луцьк, 1388 2.РЕ 
104); Лавринь жалоуєтсА на мартина ижь ємоумтрь заби(л) 
(XV ст. ВС 24 зв.); и о(н) пєрє(д) нами повбди(л) што(ж) 
тоє вьішєписаноє село сомино... дєржа(л)... тишко и того 
тишка тьш(ж) лю(ди) соминци забили (Вільна, 1499 
ГОКІР). 
ФОРМИ: інф. забить і (XV ст, ВС 37 зв.); заби(т) 1 

(XV ст. ВС 37 зв.); перф. З ос. одн. н. забиль, заби(л) (XV ст. 
ВС 24, 24 зв.); З ос. мн. забили (1499 ГОКІР); майб. З ос. 
одн. забьєть 11 (XV ст. 6С7, 7 зв., 8 зв., 24 зв., 29, 29 зв., 36 
зв.); забьє(т) 4 (XV ст. ВС 7, 24 зв., 29 зв., 36 зв.); иза- 
бьє(т) 1 (XV ст. ВС 24); 3 ос. мн. забьють (XV ст. ВС 37 зв.); 
баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. Ьу (іезШЬу)... гаЬі! (1388 7.РЕ 
104, 106); 3 ос. одн. с. іезІИЬу... гаЬІІо (1388 ІРЕ 106); 
перф. пас. З ос. мн. бьілї забить» (XV ст. ВС 25); майб. пас. 
З ос. одн. ч. бЖдє(т) лї заби(т) (XV ст. ВС 29). 
Див. ще ВІТІ 2. *ЗАБЇВАТИ, *ПОБИТИ 1, губи¬ 

ти 
*ЗАБИТЬІИ ч. (2) убитий: мьі оуставлАємь... хто єго 

прївєдБть к томоу забитомоу а любо вєлїть тьі(х) прїзва(т) 
болє ємоу нє прїдБть одно одинь гро(ш) взАть (XV ст. 
ВС 25). 
ФОРМИ: дав. одн. забитомоу (XV ст. ВС 25); род. мн. 

забїтьі(х) (XV ст. ВС 25). 
*ЗАБЇВАТИ дієсл. недок. (2) (кого) убивати: соу(д) иє 

которьш ка(к) нєпрїятєвє (!) свою кро(в) прїро(ж)нЖю роз- 

24* 

лївають бра(т) алюбо сєстроу забївають длА то(г) аби ємоу 
имєнїє застало (XV ст. ВС 29 зв.). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. забївають (XV ст. ВС 29 

зв.). 
Див. ще ВІТІ 2, ЗАБИТЬ, *ПОБИТИ 1, *ОУБИТИ. 
*2АВІТІЕ с. (1) (стп. хаЬісіе) убивство: іезІІіЬу пеко- 

іогуі... о хаЬНіи Йеііаіі... ЬуІ оЬ^іпеп, 1ако\уу та]еГ 
Ьуіі роз^еісхоп Ігеша сЬгезї’іапу (Луцьк, 1388 ІРЕ 107). 
ФОРМИ: місц. одн. о гаЬіііи (1388 ІРІ 107). 
Пор. ЗАБИТЬ. 
*ЗАБЇТЬІИ див. *ЗАБИТЬІИ. 
*ЗАБОЛОТЦИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Заболотці: и я ... записую матце своей пане Анне Неми- 
риной... Заболотци (б. м. н,, XV ст. АрхЮЗР 8/IV 
27). 
ФОРМИ: знах. Заболотци (XV ст. АрхЮЗР 8/^, 27). 
*ЗАБОРОЛ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Забо- 

роль: Я кн<А>г(и)ни СємєноваА кн(А>г<и>ни НастасьА... 
записую мужу своєму имБиьА Заборол, а Городок (Степань, 
1489 А5 І, 89). 
ФОРМИ: знах. одн. Заборол (1489 А5 І, 89). 
*ЗАБОРОНЯТИ дієсл. недок. (1) (що кому) забороняти: 

А кто оусхочєт тих люди соудити, или дицковати, или мито 
от них брати... а имь ничто да нє заборонено, и без мито, 
боуди гдє и оу котором мбстБ... вєзде да єст имь слободно 
(Сучава, 1466 ВИ І, 96). 
ФОРМИ; нак. сп. пас. З ос. одн. с. да нє заборонено (1466 

ВО І, 96). 
Див. ще БОРОНИТИ 3. 
*ЗАБРАТИ дієсл. док. (3) (кого, що) забрати, загарбати; 

Жаловаль намь подскарбій нашь дворньш... пань Лита- 
ворь Хребьтовичь иа земянь Дорогицькихь... абьі они 
зємли его забрали вь томь его именьи, которое мьі ему дали 
вь Дорогицькомь повете (Краків, 1489 РИБ 432—433); 
И мьі Бориса Семеновича пьітали: маешь ли тьі, Борисе, 
о томь на него доводь, штобьі онь наши бояре забраль моцне 
за себе сь имБни, и намь службьі не бьіло (Вільна, 1495 
АЛМ 83). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. штобьі (ижбьі)... за¬ 

браль (1495 АЛМ 83); 3 ос. мн. абьі... забрали (1489 РИБ 
433). 
Див. ще БРАТИ 2. *ПОБРАТИ 2. 
*ЗАБЬЖАТИ див. *ЗАБЄЖАТИ, 
ЗАБЬІТЬЇ дієсл. док. (1) (що) (всадити в що) заби¬ 

ти: тамь же противь той дольїньї, в рици Згару, в озе¬ 
рні Антоновьі, для вечистого знаку паль забьітьі каза- 
льі есмо и тую граньїцю скончьільї (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 9). 
ФОРМИ: інф. забьітьі (1430 ГВКЛ 9). 
Див. ще *ЗАБИВАТИ і. 
*ЗАВАДА ж. (1) перешкода: про тоже... слюбили єсмо 

нашємоу милому господарєви, королеви... нє помАноути 
тьі(х) листовь королєвскьі(х) и панскьі(х), ко ишкоди ко¬ 
ролеви и кь завади и пано(м) єго (Бирлад, 1435 С05/. II. 
679). 
ФОРМИ: дав. одн. завади (1435 Сові. II, 679). 
ЗАВЄДАТИ див. ЗАВ'БДАТИ. 
*ЗАВЄЗАНЄ с. (1) (стп. га^і^хапіе) договір: И такиж 

потвєржаєм и далєи слюбоуєм и обєцБєм, иж єст бьіло 
старьіи записьі алибо завєзанА пригодло(!) бьі сб нам оучи- 
нити которьш бьілвьі (!), алибо на потоум могли бьі бьіти 
(Сучава, 1462 ВИ II, 285). 
ФОРМИ: знах. мн. завєзанА (1462 ВИ II, 285). 
*ЗАВЄЗКА див. ЗАВІСКА. 
*ЗАВЕРШАНЬІ мн. (1) (назва людей за місцем прожи¬ 

вання) завершанн: Левону Шаломичу тесть человБкь За- 
веошань ІБеоестя. 1463—1478 РЕА І. 36). 
ФОРМИ: род. Завершаиь (1463—1478 РЕА 1, 36). 
*ЗАВЄСИСТЬІИ прикм. (1) () печать завєсис- 

тая див. ПЕЧАТЬ1. 



ЗАВЄСйТй — 372 — ЗАВІЗОВАНІ 

ФОРМИ: ор. одн. ж. завєси(с)тою (1387 СП № 12). 
ЗАВЄСИТИ див. ЗАВІСИТИ. 
ЗАВЄСТИ дієсл. док. (7) (що, що кому) (провести межу) 

визначити: Вєдаєм гораздо в границах и в соусєцствє по 
рєкоу Зєлвоу к Дєрєчиноу в низь и в верх и тоє поле 
Малєєвскоє розьроблєно, на том хочем завєдши, присАг- 
ноути (Лукониця, 1478 АЗ III, 17); Рап пешуга... кагаі 
іт гппі Ьгапусіи гаи^езіу у Ла іат па іиіи 2ет1и \ууіесЬаІ 
розроїи г рапош Магкогп (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: інф. завести, гамезіу (1495 ВМЗД; 1500 

ДПЖН); перф. З ос. одн. ч. ха^е) (1500 ДПЖН); 3 ос. мн. 
завели, гаи'еіу (1495 ВМЗД; 1500 ДПЖН); дієприсл. пе¬ 
ред. завєдши (1478 АЗ III, 17). 
Див. ще *ВЬ1ВОДИТИ, ^ЗАВОДИТИ. 
ЗАВЖДЬІ, ЗАОУЖДЬІ, ЗАОУЖДИ, ЗАОУЖДЬІИ 

присл. (13) завжди: мьі... боАри и рада... илїаша воєводьі... 
вьізнаваємь... колижь... господарь наїїгь... кролю по(л)- 
скомоу... голдь вьірности... оучини(л)... ИЖЄ ПОВЬІННИ ЄСМЬІ 

єго волй пристати и заоуждьін вирнв послушни бьіти... 
слюбоуємь... тогь истинньш голдь... ховати (Львів, 1436 
Сові. II, 701—702); Не єсть то ди(в) ани новина ижє пи- 
са(л) такий рвчи... нашь нєприятєль... хотА своими льсти- 
вьіми писмьі мьісли ваши противоу намь завжди чисте а вБр- 
ньі... хотвли бьі зроушити а розорвати (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ); и они повєдали пєрє(д) нами што жь... 
тогдьі любьчо к новоугоро(д)ку слоушало завжди в тьіхь 
ловехь звєрь бивали (Вільна, 1499 ВФ). 
Див. ще ОУЖДЬІ. 
*ЗАВИДОВТ> прикм. (1): и єщє єсми потвєпотвєрдили 

(!) нашєм(оу) монастирю оуси монастирски цигане на имБ 

сни завидови оанца и братїа его цинка и попоущБ своими 
чєлБ(д)ми (Сучава, 1470 ОІН«А» 522). 
ФОРМИ: паз. мн. ч. завидови (1470 ОЇД«А.у> 522). 
Пор. *ЗАВИДТ>. 
*ЗАВИДЬ ч. (2) (особова назва, молд., слов. завида): 

мьі пєтрь воєвода... чинимь знаменито ... оже... дали єсми 
томоу стомоу нашємоу прє(д)рєчєнномоу монастирю чє- 
лвди цигански(х), на имб вла(д) и лацка и зави(д) и хвртв 
(Сучава, 1448 Сові. II, 352—353); мьі алєксандрь воєвода... 

чинимь знаменито... оже... дали єсми томоу стому нашєму 
прА(д)рєчє(н)ному монастьірю чєлбди циганскьш на имБ 
наноу(л)... алєкса и зави(д) сь чєлБ(д)ми своими (Сучава, 
1453 503). 
ФОРМИ: наз. одн. зави(д) (1448 Сові. 11, 353; 1453 

01 Я«Л» 503). 
ЗАВИСИТИ див. ЗАВІСИТИ. 
*ЗАВИСТЬ ж. (1) заздрість, зависть: прїгожаєтсА и(ж) 

зь гнєвоу а любо з зависти то(г) то пана габають кмєти 
приказоуємь абьі вина бьіла на томь которьш такь габає(т) 
позовомь пА(т)на(д)цє(т) (XV ст. ВС 14). 
ФОРМИ: род. одн. зависти (XV ст. ВС 14). 
ЗАВИТЄ присл. (1) (стп. га^ісіе) остаточно: тогдьі на 

роцБ напрє(д) рєчєньїмь стронамь в мєдьіцб... завите и ко- 
нєчнб вложєньїмь намБнєнвмь з добрьімь розмьішлєниємь... 
осудили єсмьі и осужАємь ажє г(с)дрь нашь кроль влоди- 
славь... ближши єсть к тому мвсту к тьічину... НИЖЛИ ТЬІИ 

пани Адвига и єи дввка алжбвта (Медика, 1404 Р 70). 
•ЗАВИТЬІИ прикм. (2) О з а в и т ьі и р о к ь (1), 

р о к ь завитьіи(І) істч. гауііу гок, стп. га\уііу гок) 
(строк, під час якого покликана сторона повинна обов'язково 
прибути) остаточний строк: тогдьі я па(н) староста пєтрашь 
с зємлАньї оучинили єсмьі межи ими завитьіи рокь на (вьі)- 
вєдбньє граници (Галич, 1401 Р 65). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. завитни (1401 Р 65, 66). 
! ЗАВИТЬ <ЗАСТАВИТЬ> (1): но коли пань дробьішь 

став завить (!) но покоуль вода сА взольєть пото(л) пань 
дробьі(ш) маєть сБножатими своими о(т)мБнити волбьірєв- 
цє(м) какь бьіло за отца моєго при витовтб (Острог, 1458 
ОЖДМ). 

Див. ЗАСТАВИТИ а. 
ЗАВИША ч. (3) (особова назва): А при томь бьіль госпо¬ 

динь отець нашь, владьїка Володимерскій и Берестейскій 
Васьянь... а пань Завиша, дворенинь королевскій, а бояре 
Кобрьінскіе (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); пан Завиша пе- 
чат приложил (Добучини, 1487 АЗ І, 240). 
ФОРМИ: наз. одн. Завиша (1401 АкВАК III, 2; 1487 

АЗ І, 239, 240). 
*ЗАВИШЄНЬЄ с. (1) (печатки) привішення: На Што 

И листь Нашь с притисьнєньємь И завишєньємь иєчати 
Нашоє Дали Єсмо (Прилуки, 1459 Р 172). 
ФОРМИ: ор. одн. завишєньємь (1459 Р 172). 
Пор. ЗАВІСИТИ. 

*ЗАВОДИТИ дієсл. недок. (4) (що, що кому) (проводити 
межу) визначати: А коли есмо тьіе земли заводиль, бьіло 
при томь иньїхь добрихь людей много Ьолковянь И ИНЬІХЬ 

сторонньїхь (Вільна, 1451 АкІОЗР II, 106); У опу іиіи 
Ьгапусіи шпі га\уос!у1у (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. есмо... заводиль (1451 

АкЮЗР II, 106); 3 ос. одн. ч. гаичкїуІ (1500 ДПЖН); 
З ос. мн. гашосіуіу (1500 ДПЖН). 
Див. ще *ВЬІВОДИТИ, ЗАВЄСТИ. 

*ЗАВОЛАНЬІИ дієприкм. (1) (стп. 2а\уоІапу) оголо¬ 
шений: А с того на(м) Имаю(т) слоужити И наши(м) На- 

мбстко(м) -В- ма стрБлцєма На заволаноую воиноу яко 
инии зємлАнє слоужа(т) (Луцьк, 1445 Р 148). 
ФОРМИ: пас. мин. знах. одн. ж. заволаноую (1445 Р 

148). 
ЗАВСЄ присл. (1) (стп. га^зге) завжди, повсякчас: мьі 

боАрє молдавскьі... знаменито чинимь... ижь... записали 
сА єсмьі... пану владиславови, кролєви... вБрнБ служити... 
за все и на вбкьі (Сучава, 1434 Сові. II, 665—666). 
Див. ще ОУЗАВСЄ. 
*ЗАВСКИИ прикм. (1) (пор. Завшьє у Київській землі): 

Бил намь чолом земАнин киевский... и поведил перед нами, 
штож, люди его вь Завской волости... издавна даивали 
в ключь Киевьский ведро меду пресного (Мереч, 1496 
АЛРГ 69). 
ФОРМИ: місц. одн. ж. вь Завской (1496 АЛРГ 

69). 
ЗАВІЇ ДАТИ, ЗАВЄДАТИ дієсл. недок. (5) (що) відати 

(чим): Мьі приказали тьімь ловьцомь вашей милости сви- 
нюшаномь и тьіе новиньї заведати (Луцьк, 1475—1480 
АрхЮЗР 8/IV, 21); а тєжь што бьі єси и самь в мьіто нашо 
и вь промьітоу не встоупальсА, нєха(и) завєдаю(т) мито 
нашо и промьітоу мьітники наши (Краків, 1487 АМЛ); 
маеть настоятель того монастьіра... тую землю верху пи- 
санную, какь здавна бьіло, по тому завБдати, а за нась Бога 
просьітьі (Мстиславль, бл. 1500 АСД II, № 4). 
ФОРМИ: інф. заві дати 1 (бл. 1500 АСД II, № 4); заве¬ 

дати 1 (1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 21); теп. З ос. одн. 
завєдаєть (1484 ЯМ); нак. сп. З ос. мн. нєха(и) завєдаю(т) 
І (1487 АМЛ); нехай заведають 1 (1488 РИБ 223). 
Див. ще ВИДАТИ 3. 
ЗАВ'ЯЗАТИ дієсл. док. (1) (к чому) зобов’язатися (до 

чого): мьі илїа воєвода... знаменито чини(м)... како.., 
пану нашєму мл(с)тивомоу... ко... оуставичнои слоужбц 
завБзати хотвчи... тоу, оу лєвовьі... голдь... оучинили 
є(с)ми (Львів, 1436 Сові. II, 697—698). 
ФОРМИ: інф. завьзати (1436 Со5/. II, 697). 
Див. ще *ВЬАЗОВАТИ СА, *ЗАВ'ЙЗОВАТИ, *ЗАВ'£30- 

ВАТИ СА, *ЗАВАЗАТИ СА, *ЗАОБВАЗАТИ, *ОБВЄ- 
ЗАТИ, ♦ОБВ'БЗОВАТИ, *ОБОВАЗАТИ СА, *ОБА30- 
ВАТИ СА. 

*ЗАВ'БЗКА див. ЗАВІСКА 
*ЗА ВІЇ ЗО ВАТИ дієсл. недок. (1) (кого робити що) зо¬ 

бов’язувати: и кь оусимь наши(м) на(с) и наше по(д)дан- 
ньіи... завБзоуєми оучинити и полнити то(т) ИСТИННЬІИ голдь 
(Львів, 1436 Сові. її, 698). 



•ЗАВ'ЯЗОВАТИ СА — 373 — ЗАГОРНА 

ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. завізоуєми (1436 Созі. II, 
698). 
Див. ще *ВТ>А30ВАТИ СА, ЗАВ'ЯЗАТИ, *ЗАВ'ЯЗО- 

ВАТИ СА, *ЗАВАЗАТИ СА, *ЗАОБВАЗАТИ, *ОБВЄ- 
ЗАТИ, *0БВ'Я30ВАТИ, *ОБОВАЗАТИ СА, *ОБАЗОВА- 
ТИ СА. 

’ЗАВ'ЯЗОВАТИ СА дієсл. недок. (1) зобов'язуватися: 
оучинили є(с)ми... доброво(л)но сА завізоуючи... голдь 
прБ(д)рєчєнньіи... на каждьш ча(с), ховати (Львів, 1436 
Созі. II, 698). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. сА заввзоуючи (1436 Созі. II, 

698). 
Див. ще *ВЬАЗОВАТИ СА, ЗАВ'ЯЗАТИ, *ЗАВ'ЯЗОВА- 

ТИ, *ЗАВАЗАТИ СА, *ЗАОБВАЗАТИ, *ОБВЄЗАТИ, *ОБ- 
В'ЕЗОВАТИ, *0Б0ВАЗАТИ СА, *ОБАЗОВАТИ СА. 

*ЗАВ'ЯЗСКА див. ЗАВІСКА. 
ЗАВІСИТИ, ЗАВЄСИТИ, ЗАВИСИТИ дієсл. док. (47) 

(щз) (печать) привісити, прикріпити шнурком: А на то 
дали єсмо свои листь и печать завісили своєго кнАзьтва 
(Смотрич, 1375 Р 20); а на то дали єсмьі грамоту нашю 
и печать завісяли на потвєржіньє ть(х) дворищь (Пере¬ 
мишль, 1390 Р 176); и на(т) пєчАть нашю завісили есмьі 
(Кременець, 1434 Р 131); а для болшое твердости печать 
нашу завесити росказали есмо (Городно, 1498 АрхЮЗР 
1/УІ, 4); на которьіж річи лєпійшє свєдєтство а болшєє 
потвєржєнє пєчат н(а)ша ест к сємоу н(а)шомоу листу 
завішена (Вільна, 1499 АЗ І, 118); А на болшоую крі- 
пость... веліли єсмьі... нашоу пєчат завісити к сємоу ли- 
стоу кашємоу (Ясси, 1500 ВИ II, 176). 
ФОРМИ: інф. завісити 28 (1393 Со5/. II, 607; 1403 ДГМ\ 

1428 Сові. І, 210; 1445 Сові. II, 727; 1451 Сові. II, 403; 
1462 ВО І, 62; 1471 ШР«А» 527; 1483 ВИ І, 270; 1499 ВО 
II, 163; 1500 ВО II, 176 і т. ін.); завесити, завесити 5 (М59 

ВО ї, 35; 1460 ВО І, 41; 0/Р«А» 515; 1462 ВО І, 67; 1498 
АрхЮЗР І/VI, 4); зависити 1 (1479 ОС 141); перф. З ос. 
одн. ч. завісиль (1386 Р 31); 1 ос. мн. завісили єсми 4 
(1391 Р 45; 1412 Р 81; 1434 Сові. II, 664; Р 131); завісили 
есмо 2 (1388 Р 41; 1414 Р 85); єсмо.,. завісили 1 (1375 Р 
20); єсмьі... завісили 1 (1390 Р 176); завісили 1 (1470 АЗ 
І, 65); теп. пас. З ос. одн. ж. єст... завішена (1499 АЗ 
І, 118); 3 ос. мн. соуть завішєньї 1 (1434 Созі. !І, 666); 
завішєньї 1 (1433 Р 123); дієприкм. пас. мин. ор. одн. ж. 
завишєною (1462 ВО II, 293). 
Див. ще ПРИВІСИТИ, *ПРИВЄЦ1АТИ, ♦ПРИВ'ЯША- 

ти. 
ЗАВІСИТЬ дієсл. док. (1) (що) відкласти, відстрочити 

(1): О діті(х) што(ж) не маю(т) лі(т) розоумоу своєго а боу- 
доуть на соу(д) позваньї имаєть имь соу(д)я ро(к) завісить 
и запи(с) до лі(т) розоумоу ихь (XV ст. ВС 33). 
ФОРМИ: інф. завісить (XV ст. ВС 33). 
ЗАВІСКА ж. (24) (грошове забезпечення на користь пра¬ 

вителя або його урядників у випадку порушення однією із 
сторін складеної угоди) заклад: и завіску поставили єсмьі 
н рубли чистого срєбра тімь що тоє село дрьжали (Сучава, 
1415 Созі. І, 116); А кто коли оупоминєт, боуд оу которьіх 

днох и часох... тот да заплатит завізкоу £ роубли срєбра 
(Ясси, 1459~ВО І, 32); а кто сі по куси (т) тєгати бу(д) оу 
которьі(х) днє(х) и часох... то(т) тогди да заплати(т) завіз- 

ск(у) £ рубли срєбра чистого (Васлуй, 1474 РГС). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. знах. онь (тот)... заплатиль за¬ 

віска (1436 Созі. І, 468; 1440 ОВАс 32); знах. одн. завізкоу, 
завАзку 13 (1418 Созі. І, 127; 1423 П/Р«А» 447; 1448 
Созі. II, 362; 1449 Созі. II, 386; 1452 Созі. II, 410, 422; 
1453 Сові. II, 458; 1455 Созі. II, 526, 562; 1459 ВО І, 
32); завіску 4 (1415 Созі. І, 116; 1440 ОВАс 32; 1448 
Сові. II, 362); завєзкоу 4 (1460 ВО І, 41; 1462 ВО І, 67); 
завізск(у) 1 (1474 РГС). 

*ЗАВАЗАТИ СА дієсл. док. (1) зобов’язатися: и подлу(х) 
того, яко пєрє(д)ковє наши... присАгою завАзалисА пол- 

нїи держали, а мьі такижь слюбили єсми и олдовали (Су¬ 
чава, 1434 Созі. II, 663—664). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. завАзалисА (1434 Созі. II, 

664). 
Див. ще *ВЬАЗОВАТИ СА, ЗАВ'ЯЗАТИ, *ЗАВ'ЯЗОВА- 

ТИ, *ЗАВ'ЯЗОВАТИ СА, *ЗА0БВАЗАТИ, *0БВЄЗАТИ. 
*ОБВ'ЯЗОВАТИ, *ОБОВАЗАТИ СА, *ОБАЗОВАТИ СА. 

*ЗАВАЗКА див. ЗАВ'ЯСКА. 
^ЗАГАСИТИ дієсл. док. (1) (що) загасити: жалова(л) 

ди(к) на еа(л)ка и(ж) у є(г) домоу у вєчєрА стало(с) (1) 
свада прїшє(д)ши фа(л)ко и загасиль свєчю (XV ст. 
ВС 27). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. загасиль (XV ст. ВС 27). 
Див. ще *ПОГАСИТИ. 
*ЗАГАШЄНЇЄ с. (3) гасіння: жалова(л) ди(к) на еа(л)ка 

и(ж) у є(г) домоу у вєчєрА стало(с) (!) свада прїшє(д)ши 
фа(л)ко и загасиль свєчю а в томь то загашєнїи дика не 
вєда(л) кто оуранїль (XV ст. ВС 27). 
ФОРМИ: місц. одн. загашені ю 1 (XV ст. ВС 27); в 

загашєнїи 1 (XV ст. ВС 27); о загошєнїи 1 (XV ст, ВС 
27 зв.). 
Пор. *ЗА ГАСИТИ. 
ЗАГВОЗДИЄ с. (1) (назва села у Галицькій землі) За- 

гвіздя: оставлАємь и оставили єсмо єго... при томь при 
всімь што коли коупиль или пакь о(т)міну ему дали на 
имА подь галичємь чАгрово загвоздиє с манастьірємь (Кра¬ 
ків, 1394 Р 54). 
ФОРМИ: наз. одн. загвоздиє (1394 Р 54). 
2АНЛУ0$Ю ч. (1) (особова назва): А па іо 

рап МісИаІ Вик^гаЬіа Наїісгк], рап ІшЗгусЬ 2аІ№05к) 
(Галич, 1413 ОЬ 48). 
ФОРМИ: наз. одн. 2аЬ\уозк) (1413 ОЬ 48). 
*ЗАГИБНУТИ див. ЗАГИНУТИ. 
ЗАГИНУТИ дієсл. док. (12) 1. (зникнути невідомо куди) 

пропасти (8): а що єсмо иміли листи записани о(т) нашєго 
господарА, о(т) королА... такь на(м) зашбли по купчи- 
чєвоу смєрти, нє можє(м) и(х) найти (Бирлад, 1435 Созі. 
II, 679); А и привилїе що имали Мапушка ... и плємєиица 
єи... на тоє село на Илїєшєвци... от дАда нашєго от Алєк- 
сандра воєвод(ьі, а) тота привилїА загибла (Гирлов, 1499 
ВО II, 155). 

2. (перестати існуватиу вмерти) загинути (4): ино 

оузрівши нєвиность мою вєлимужинии панови свАтоі 
коруньї польскоь... нє хотАчи да(т) загину(т) мні вірно(м) 

кнАжАтю... вьібавили мА бго(м) ... истого Атсва (1) и с того 
оусєго злого (Кременець, 1434 Р 130); а чє(и) да(л) би богь 
тобьі не загибло хрєстияньство межи вашоє мл(с)ти днєхь 
(Вільна, 1493 ПОСВВ 152). 
ФОРМИ: інф. загинути 1 (1435 Р 132); загину(т) І (1434 

Р 130); перф. З ос. одн. ж. загибла (1490 ВО І, 434; 1499 
ВО II, 155); 3 ос. одн. с. загибло (1491 ВО І, 491); 3 ос. мн. 
загибли 2 (1491 ВО 1, 445; 1492 Созі. 3. 162); загьібли 1 
(1435 Созі. II, 679); майб. З ос. одн. загинєт (1475 ВО ї, 
200); баж.-ум. сп. 1 ос. одн. ч. щобих... загибль (1481 ВО 
II, 358); 3 ос. одн. с. би (щоби)... загибло (1481 ВО II, 
358; 1493 ПОСВВ 152). 

1 ЗАГОН'Я И <ЗАГОРН£И> див. ЗАГОРНА1. 
ЗАГОРНА1 ж. (5) (назва маєтку у Молдавському кня¬ 

зівстві): а тако(ж) оу той хота(р) дєсАтиноу о(т) пчоли 
бу(д) чии будє(т) да имає(т) бєрє(т) дєсАтину монастир- 
ском(у) рь(д)ци а тако(ж) мита що будуть брати рибу у 
хотар загорніи (Нямц, 1456 П/Р«А» 511); а кто... име(т) 
сА умішати, бу(д) оу чє(м), о у ма насти рє(и) хотар ь о(т) 
загорна, то(т)... узри(т) на(д) собою нашу казнь (Сучава, 
1463 Созі. 3. 45). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. о(т) загорна (1463 Созі. 

5. 45); род. одн. молд. загорніи 1 (1456 ОІП«А» 511); 
! загоніи 1 (1456 £>/р«А» 511); місц. одн. оу загорнои 
(1463 Созі. 5. 45). 
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*ЗАГОРНА2 ж. (2)(назва пагорбка у Молдавському кня¬ 
зівстві): мьі пєтрь воєвода... чини(м) знаменито... ожє бла- 
гопроизволи господство ми... яко да оутвр'ь(димь) на(ш) 
црьковь, монастьірю о(т) бьістрици... сь оусими озерами... 
о(т) червленого кешєнєва до ди(л) загорни (Сучава, 1455 
Сові. II, 531); мьі Стєфан воєвода.;, чиним знаменито... 
оже благопроизволи господство ми... яко да оутврьдим 
црьковь монасти(роу) от Бьістрици... сь оусими озерами... 
от Червленого Кешєнєва до дил Загорни (Дольний Торг, 
1458 ВИ І, 8). 
ФОРМИ: род. одн. загорни, Загорни (1455 Сові. II, 531; 

1458 ВИ І, 8). 
*ЗАГОРНА 3 ж. (7) (назва озера у Молдавському князів¬ 

стві): мьі пєтрь воєво(д) ... чинимь знаменито... ожє... 
дали єсми сє(с) ли(ст) нашь сєламь монастирскимь о(т) 
нємцв... и озєрьі и(х) лучїю и захорна (Сучава, 1447 Сові. 
II, 288); мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє 

дали и потвьрдили есмьі нашємоу стмоу монастироу о(т) 
нвмца... єдно озеро, на днистрв, на имв захорна (Ясси, 
1500 Сові. 8. 230). 
ФОРМИ: наз. одн. захорна 2 (1447 Сові. II, 288; 1500 

( Сові. 8. 230); за ж. знак, оупадаєть... о у захориа 1 (1500 
Сові. 8. 230); род. оди. молд. загорне и (1456 ОІР^Ау) 511); 
місц. оди. оу загорне (1456 ОІР«А» 511). 
Див. ще ЗАГОРНОЄ. 
ЗАГОРНОЄ с. (2) (назва озера у Молдавському князів¬ 

стві): мьі алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє... 
дали єсми монастирю о(т) ньмца... озеро на (д)нистрв на имА 
загорноє (б. м. н., 1429 ОІР«А» 455). 
ФОРМИ: наз. одн. загорноє (1429 ОІВкА» 455); місц. одн. 

на загорно(м) (1429 ОіР«А» 455). 
Див. ще *ЗАГОРНА 3. 
*ЗАГОРОВО с. (1) (назва маєтку у Волинській землі): 

мьі великий кнзь швитрикгаиль... чини(м) знакомито... 
ижє... дали єсмо тому прє(д)рєчєному пану андрвю за єго 
вврную службу село михлинь оу луцкомь повьтє противь 
єго отчизньї загорова (Київ, 1433 Р 118). 
ФОРМИ: род. одн. загорова (1433 Р 118). 
ЗАГОРОВСКИЙ, ЗАГОРОВЬСКИЙ ч. (3) (особова на¬ 

зва): а при том свєтки бьіли: вєлможньїй пан Михайло 
Монтовтович староста луцкий... а пан Михайло Загоров- 
ский (Луцьк, 1474 А8 І, 69); а при нас в тогь чась бьіль 
Зиновей, нареченьїй владика луцький... пань Михайло 
Загоровьский (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20). 
ФОРМИ: наз. одн. Загооовский, Загоровьский П474 

А8 І, 69; 1475 АЗ IIІ, 14; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ,' 20). 
ЗАГОРОДИТИ діесл. дек. (3) 1. (що) (відокремити) від¬ 

городити (2): да не имають виколи оу споминати илїашєвьі 
сьіновє... о то(м) вьішєписанномь хотари, половина що кь 
бьлнє(щ)єм (зіс.— Прим, вид.) прислушаєть... развв тота 
новаа царина, що си(м) разомь загорожєна (Сучава, 1443 
Сові. II, 131—132). 

2. (що) (вчинити перешкоду) загородити, перегородити 
(1): а пєрєдтьім... до рудєнского подворА дороги жадноє 
не бьівало ани оулици, ино кн(є)г(и}ни єє милость маєт 
тьіи ворота Рудєнскои загородити (Луцьк, 1494 АЗ І, 101 — 
102). 
ФОРМИ: інф. загородити (1494 АЗ І, 102); перф. З ос. мн. 

загородили (1443 Сові. II, 131); теп. пас. З ос. одн. ж. за¬ 
горожєна (1443 Сові. II, 132). 

*ЗАГОРЄНЬ1 мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): твмь мьі... дали єсмьі имь... селище добрїиново... 
и заіорізкьі вьниє гочмана (Сучава, 1429 Сові. І, 269). 
ФОРМИ: знах. загорЬньї (1429 Сові. І, 269). 
*ЗАГОШЄНЇЄ див. *ЗАГАШЄНЇЄ. 
•ЗАГОУБИТИ діесл. док. (9): (що) втратити: тВмь мьі... 

дали єсми ємоу оу нашєи зємли оу молдавскои села на имв 
собранєць... мишино село, ажє миців загубиль своє имвнїє 
оу хитлВньствьі (Хотин, 1435 ОІР«Ау> 465); И загоубил 

Аврам вистАрник тоє село оу хитлВнстви, коли побєжал 
от нас до литовскои зємли (Сучава, 1493 ВО II, 22). 13 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. загоубил, загубиль (1435 

£/Я«А» 465; 1462 ВО І, 67; 1480 ВО І, 239; 1481 ВО 0 
258; 1493 ВО II, 22); 3 ос. мн. загоубили (1491 Сові. ОЕ 
37; 1493 Сові. 3. 175). Г 

*ЗАГЬ1БН0УТИ див. ЗАГИНУТИ. 
*ЗАдАТИ діесл. док. (2) (що кому) завдати, заподіяти^ 

Кіоти, іезШЬу... гапи пекоіогиіи гасіаі, \\6ппу] іаколууі»ї 
та)е!’ \\6пу гаріаіііі (Луцьк, 1388 2РЕ 104); Я, Бонна, паиа^ 
Немиринь сьінь, на имя Яков, пишу сию духовницу своимь 
цельїм умом, лежа у рани на постели, которуюжь рану; 
маю от Александра Ладятьі, штожь ми ее задаль зрадне 
своєю рукою (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. задаль (XV ст. АрхЮЗР 

8/ІУ, 27); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. іезІІіЬу... гаЛаї (1388 
1РІ 104). 

2АОЕКЕ\УАС2К V ч. (1) (особова назва): а ргуійот 
з^іісолуіє Ьііу... пазг рап Кусггу у рап Иапуіо 2асЗеге\уасг- 
ку... у уппісії тпоЬо боЬгусЬ кісії) Ьуіо ргу Іет (Глиняни, 
1395 СІ 166). 
ФОРМИ: наз. одн. 2адегеууасгку (1395 а 166). 
Див. ще ЗАДЄРЄВЄЦКИИ. 
ЗАДЄРЄВЄЦКИИ, ЗАДЄРЄВЄЦКИИ ч. (5) (особова 

назва): мь» Ввликии копо(л) влодиславь... знаємо чинимь... 
ажє нашь вєрньїи слоуга данило дажбогови(ч) задєрввєц- 
кии... послужиль намь и оуказаль првд нами свою ввр- 
ноую слоужбоу (Краків, 1394 Р 53—54); а при то(м) бьіли 
свБдци па(н) лєнко староста па(н) задєрєвєцкии дмитрь 
па(н) еєнко процєви(ч) (Зудечів, 1413 Р 83); А сє я пань 
данило, дамбоговичь (!) , Задєрєвєцки(и) Вбдомо чинимо... 

Ажє я дорадивсА и своими приАтєлми... Дали Єсмь на имА 
шандрови... дворищ ов тоу стороноу рВки СоукилА (б. м. н., 
1473 ЗНТШ V, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. задєрєвєцкии, Задєрєвєцки(и) 4 (1404 

Р 70; 1411 Р 79; 1413 Р 83; 1473 ЗНТШ V, 3); задєр-Ьвєц- 
кии 1 (1394 Р 53—54). 
Див. ще 2АВЕРЕШАС2КУ. 
ЗАДЄРЖАТИ, ЗАДРЬЖАТИ діесл. док. (6) 1. (кого, 

що) (на якийсь строк) задержати, затримати (3): а кто 
би позабави(л) или задрьжа(л) тьіє вози ис си(м) листо(м) 

то(т) на(м) имає(т) намь заплатити Н золотьі(х) иначє не 
боудє(т) (Сучава, 1446 £/Р«А» 485); а тако(ж) варе кто 
оусхочє(т) о(т) наши(х) боярь ти(х) цигань задрьжати или 
затаити прв(д) калугєрми то(т) да заплатить свою нию 
(Сучава, 1453 503); 

(що) порушити (1): а кто коли которьш на(с) оурАдни(к) 
задержати и првстоупи(т) на(ш) листь и наше данїє, то(т) 
оузри(т) нашоу казнь и оргию господства ми (Дольний 
Торг, 1449 Сові. II. 378). 

2. (чого) (виконати що) додержати (2): а кто бьі того 
не задєржаль... таковьі да єсть проклАть (Бирлад, 1435 
Сові. II, 679). 
ФОРМИ: інф. задержати 2 (1448 Сові. II, 353; 1449 

Сові, її, 378); задрьжати 1 (1453 £/Р«А» 503); баж.-ум. сп. 
З ос. одн. ч. бьі... задєржаль 1 (1435 Сові. II. 679); би... 
задрьжа(л) 1 (1446 ОІРлА» 485); ї ос. мн. бихомь... задер¬ 
жали (1435 Сові. II, 679). 
Див. ще ДЕРЖАТИ 2, ЗДЕРЖАТИ. 
ЗАДЄРЄВЄЦКИИ див. ЗАДЄРЄВЄЦКИИ. 
*ЗАДНИЙ прикм. (2) 1. останній (1): я Любарть Кгеде* 

миновичь... записаль єсми и даль село своє Рожьісче... 
соборпой церкви у Луцку... почонь оть Песчаньки бродку.,, 
Лютьіцею подь задний островь нашь Росохи (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 1—2). 

2. попередній, давніший (1): мьі имь слюбоуємь... ажє 
не имаємь пана мьіхаила староста прАдрєчєного... оупоми- 
нати, ани габати оу ввкьі, писаниа ни листовь заднихь 
ховати никакого (Кам’янець, 1458 Сові. II, 815). 
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ФОРМИ: знах. одн. ч. задний (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); 
род. ми. задиихь (1458 Созі. II, 815). 

ЗАДРЬЖАТИ див. ЗАДЄРЖАТИ. 
'ЗАДОУШЄ див. ЗАДОУШЇЄ. 
*ЗАДОУШИЄ див. ЗАДОУШЇЄ. 
*ЗАДОУШЇЄ с. (75) благодіяння, пожертва для спасін¬ 

ня душі: мьі алєксандрь воєвода... знаємо чинимь... ожє... 
оучинили єсмьі за душїє дшь ДЄЛА ПЄрЄЖЄСТОПОЧИВШЇИМЬ 
господарєм'ь прєдкомь наши(х) и за здравїє гва нашєго 
(Сучава, 1408 Сові. І, 60); пакь оу то(м) оучинили єсмьі 

вь за дщїє стопочивши(х) прє(д)ко(в), дБдо(в) и родитєлєи 
наши(х), и за наше здравїє (Ясси, 1500 Сові. 3. 230). _ 
ФОРМИ: знах. одн. задоушїє, за душїє, задоушиє, зад- 

шїє, за дшїє, задшїє,задшиє, задшиє 66 (1408 Сові. І, 60; 
1415 Сові. І, 116; 1427 БІД«А» 450; 1443 Сові. II, 128; 
1459 ВБ І, 34; 1470 БІД«А» 522; 1487 БО І, 310; 1490 ВБ 
I, 419; 1497 ВО II, 100; 1500 Сові. 5. 230 і т. ін.); за дшьє 

1 (1409 БІД«А» 437); задшьіє 1 (1444 £>/£«Л» 481); за доу- 
шїА 1 (1491 ВБ 1,452); ! дшїє 1 (1448 Сові. II, 352); знах. 
ми. задши, задоуши 4 (1452 БІ Де А» 500; 1453 Сові. 
II, 446, 491; 1467 ВБ І, 121); задоуша 1 (1467 В Б І, 
120). 

*ЗАДОУШЬІ€ див. *ЗАД0УШЇ€. 
*ЗАДОУШЬЄ див. *ЗАДОУШЇЄ. 
*ЗАДЬ1БЬІ мн. (І) (назва села у Волинській землі) За- 

диби: мьі великий кнзь швитрикгаль олькгирдови(ч) чи- 
ні^м) знаменито... ижє... дали єсмо ему... село оу тьірьі- 
ско(м) (!) повите задьібьі (Луцьк, 1446 Р 152). 
ФОРМИ: знах. задьібьі (1446 Р 152). 
ЗАЄДНО присл. (6) заодно, разом: а они ти(ж) бьі имБли 

зась остєрєгати панове нзши и о пас о вати, ка(к) сами себе... 
абьіхо(м) могли ти(ж) дву зє(м) держати с обу(х) стро(н) 
за єдно в мири (Сучава, 1457 Сові. 11,810); боудєм ли тогди 
оу которон нємоци, та не мочи мєм самьі єхати заєдно с 
ними, он бьі тогди имал єхати заєдно с ньіми сьінь нашь 
Богдан воєвода, и сь своєю парсоуною (Гирлов, 1499 ВБ 
II, 423). 

Див. ще ЗАОДНО. 
ЗАЄЦЄВА КРТ>НИЦІЇ ж. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): и досталось мьрини, оу єи ча(ст), села, на 
доумитрБ, на имб... заєцєва крьниць и шоломонова крьни- 
ць (Сучава, 1493 Сові. Б. 45). 
ФОРМИ: наз. одн. заєцєва крьниц'Ь (1493 Сові. Б. 45). 
*ЗАЄЧИИ прикм. (1)0 лові заєчии див. *ЛОВЬ. 
ФОРМИ: місц. одн. ч. о заєчьємь (XV ст. СД 9 зв.). 
*ЗАЕЧИЦЬКИИ прикм. (1) (пор. Заячици у Волинській 

землі): а которого моего чоловека волковицького, заечиць- 
кого в дуброве ймуть, нехай его узвесять (Луцьк, 1475— 
1480 АрхЮЗР 8/IV, 21). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. заечицького (1475—1480 АрхЮЗР 

8/ІУ, 21). 
ЗАЖИВАТИ дієсл. недок. (7) (стп. гаіу^ас) (чого) ко¬ 

ристуватися (чим): Кгрунтов'ь оромьіхь и сеножатньїхь... 
заровно з мещаньї до скарбу Нашого платечьі, заживати 
мають (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); и волно ему вь здбшнємь 

паньствь нашомь... волности шляхецкоБ... заживати 
(Луцьк, 1438 Р 141); При чомь всюмь Єго Самого... зоста- 
воую и мети хочоу Какь Продьковє Єго заживали штобьі 
И оунь тоє о(т)чи(з)ни И дидизьни Своє заживаль И по 
нє(м)ь Сча(д)ки Єго (Прилуки, 1459 Р 172). 
ФОРМИ: інф. заживати (1389 РЕА І, 27; 1438 Р 140, 

141): теп. З ос. мн. заживають (1438 Р 140); перф. З ос. мн. 
заживали (1459 Р 171, 172); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. што- 
бьі... заживаль (1459 Р 172). 
Див. ще ЗАЖЬЇЯТИ, ПОЖИВАТИ 1. 
*ЗАЖЬІВАТИ див. ЗАЖИВАТИ. 
ЗАЖЬЇЯТИ дієсл. недок. (1) (стп. гагу^ас) (чого) ко¬ 

ристуватися (чим): А такь мьі... оного прьіймуемо и прьія- 

ли есмо, яко человЕка зацного... которому... зь ласки па 
шое надаємо волности в<шеля)коБ... заживати, такоБ, 
какь иншьіи князи... заживають и зажьіяти будуть (Луцьк, 
1438 Р 140). 
ФОРМИ: майб. З ос. мн. зажьіяти будуть (1438 Р 140). 
Див. ще ЗАЖИВАТИ, ПОЖИВАТИ 1. 
ЗАЗВАТЬ дієсл. док. (4) (кого) позвати до суду (2): а не 

бЖдє(т) ли роздєлєньї братїя и сєстрьі во очинє тогдьі бє(з) 
слЖжєбнїка имаю(т) бьгги зазваньї по(д)лоу(г) права (XV ст. 
ВС 22 зв.); зазвать кьправоу (І), зазвать 
на право(І) позвати до суду: Коли(ж) очичи в чюжєи 
зємли боудоуть мєнова(н) прє(д) соудомь тогдьі соудья 
слоужєбнїко(м) єго имаєть зазвать триичи кь правоу абьі 
о(т)повєда(л) к томоу хто сА прїповєда(л) кь єго очизнє 
(XV ст. ВС 16); по нєкоторо(м) дни зазваль миколан по- 
роучника на право о тьі пєнєзи (XV ст. ВС 31). 
ФОРМИ: інф. зазвать (XV ст. ВС 16); перф. З ос. одн. ч. 

зазваль (XV ст. ВС 31); майб. З ос. одн. зазовєть (XV ст. 
ВС 10); інф. пас. бьіти зазваньї (XV ст. ВС 22 зв.). 
Див. ще ЗАЗЬІВАТЇ, ЗВАТИ З, ПОЗВАТИ 2, ПОЗЬІ- 

ВАТИ 1. 
ЗАЗРАСТЬ ж. (1) заздрість, зависть: А коли(ж) оу жа- 

лоба(х) оу правєдлива(г) соу(д) нє иєть (!) гнєвь имьсца 
имєєть анї зазрасть помьстьі ани тє(ж) боязнь о правдоу 
имєєть соу(д) каково(г) имєти в роуцє а ба прє(д) очима 
а сказанїя бьі чиниль справедливо (XV ст. ВС 33 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. зазрасть (XV ст. ВС 33 зв.). 
*ЗАЗРІІТИ дієсл. недок. (1) (чому) заздрити, завиду¬ 

вати: а противоу радь кролєвьства нашєго Братьскоую 
приязнь которои они зазрА(т) хотБлибьі зроушити а розо- 
рвати (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. зазрА(т) (1447—1492 ЛКБВ). 
ЗАЗЬБА ч. (1) (особова назва): Поручили(с) кнА(з) вє- 

лико(м) скирьгаилу за гридка за костАнтинови(ч)... озарьА 
мишютинь мєлєшко стєпань зазьба (б. м. н., 1392 Р 46— 
47). 
ФОРМИ: наз. одн. зазьба (1392 Р 47). 
ЗАЗЬІВАТЇ дієсл. недок. (2) (кого) позивати до суду: 

мьі то сказоуємь жє лоуцєя боудоучи свонмь моужємь 
три годьі и три м(с)ци, а єго нє зазьівала ани сА ємоу оупо- 
мїнала а дале на вєкьі нє иметсА оупомина(т) (XV ст. ВС 
21 зв.). 
ФОРМИ: інф. зазьіватї (XV ст. ВС 6); перф. З ос. одн. ж. 

зазьівала (XV ст. ВС 21 зв.). 
Див. ще ЗАЗВАТЬ, ЗВАТИ З, ПОЗВАТИ 2, ПОЗЬІВА- 

ТИ 1. 
ЗАИМАТИ дієсл. недок. (10) 1. (іцо) (забирати) займати 

(8): а на сирАть ймуть дати оть гривну по польвтора гро¬ 
ша, а рьібьі и воза нє займати (Сучава, 1408 Со5^. II, 632); 
А Ливовчанє що имоут ходити до Браила или до Кєлєи 
по рибоу... имают давати мьіто от гривни полтора гроша, 
а от воза рибоу нє занмати (Сучава, 1460 ВБ II, 275); 

(що) (захоплювати) займати (1): а за вєлкого кнАзА 
олькврта и за корьята... мьі ислюбоуємь тоть мирь дер¬ 
жати вьлми твердо бєзо всАкоБ хитрости нє займати намь 
королеви зємлб ни єго людии што єго слухають (б. м. н., 
1352 Р 5—6). 

2. (кого) (чинити перешкоди) затримувати (1): а кто 
поидєть сь сєю грамотою... до лучьска торговать ис то- 
рунА Азь кнАзь кєстути нє велю ихь займати (б. м. н., 
п. 1341 Р 2). 
ФОРМИ: інф. займати (п. 1341 Р 2; 1352 Р 5; 1408 Сові. 

II, 632; 1434 Сові. II, 669, 670; 1456 Сові. II, 790; 1460 
ВБ II. 275). 

*ЗАЙМИЩЄ с. (1) (недавно освоєна ділянка землі, що 
знаходилася віддалік від інших земель) займище: И ми... 
казали єсмо свєтком присАгноути, они обвели от Бєрєзоє... 
к Кроупомоу и займищам по Крєшєноую (Лукониця, 1478 
АЗ III, 17). 
ФОРМИ: дав. мн. займищам (1478 АЗ III, 17). 
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*ЗАИСКАННЬ1И прикм. (2) виграний (І): Коли(ж) 
которьіи члвхь домьииимаєть сА (!) нмаєть право ко дєди- 
(ч)ствА што(ж) нньшїн держать а оу три годьі и за три мєсє- 
ци не габаєть єго жадньїмь правомь тогдьі мьі сказоуємь 
томоу пєрвомоу заисканноє (XV ст. ВС 20 зв.); 

имєти заисканноє жалоб ьі (1) див. 
НАТЯТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. с. заисканноє (XV ст. ВС 20 зв.); 

знах. одн. с. заисканноє (XV ст. ВС 20 зв.). 
2А18ТО присл. (1) (ста. гаізіе) справді: Сосхіешо (!) 

|е$(]іЬу Іак гаізіо шуіпік згіо Ьгаї па пісИ, аг Ьу ]'ако 
гогЬоіпік кагап Ьуі (Луцьк, 1388 2РР 105). 

*ЗАКАЖАТИ дієсл. недок. (1) (стп. гакагас) (кому) за¬ 
казувати, забороняти: што ієстє просили нась абьіхомь 
вась пустили (до лучцька тьрговать) через бєрєстне абьі 
вамь не закажали мьі хочємь ради то оучинити вамь 
(б. м. н., п. 1341 Р 2). 
ФОРМИ: баж.'ум. сп. 1 ос. мн. абм... закажали 

(п. 1341 Р 2). 
*ЗАКАЗНИКЬ ч. (2) 1. управитель архієрейського дому 

або монастиря (1): Благословенье Ісидора, митрополита 
Киевского и всея Руси... старостами Холмьскимь и воево- 
дамь, кто коли ни єсть, такь-же и заказникомь и всимь 
православньїмь (Холм, 1440 АрхЮЗР ІЛЛ, 5). 

2. повноважний представник правителя у волості (1): 
КнАзємь нашьімь, паномь и воєводамь.., н тивуномь и 
всимь заказьникомь по нашому господарьству по великому 
кндзьству литовьскому (Вільна, 1498 ВВ II, 412). 
ФОРМИ: дав. мн. заказникомь, заказьникомь (1440 

АрхЮЗР 1 /VI, 5; 1498 ВИ II, 412). 
*2АКА2ШИС2 VI дієприкм. (1) (у знач, іменника) той, 

що забороняє, не дозволяє: І Іег изіашїіііезто, і2Ьу... 
ргосіашаїі шзіакиіи гесг сІоЬгошоїпе, і ша)иР кирошаіі 
і сЬІеЬа зіа сЗоі:ікаі;і, ... а гака2и)ис2І іт, шіпи пат та]иі/ 
гаріаіііі (Луцьк, 1388 2Р£ 108). 
ФОРМИ: акт. теп. наз. мн. гакагиіисгі (1388 2РР 108). 
*ЗАКАЗЦЯ ч. (1) судовий службовець: коли кторая 

пани алюбо панна позвана бьіла а прїдє(т) на ро(к) данньш 
и соудья сАдє(т) на соудь имєєть посла(т) заказцю своєго 
сь єє сьпоромь до єє домоу и тамь она имєть свою рє(ч) 
оуздати рє(ч)нїкови комоу она хочєть (XV ст. ВС 12). 
ФОРМИ: знах. одн. заказцю (XV ст. ВС 12). 
*ЗАКАЗЬНИКЬ див. *ЗАКАЗНИКЬ. 
*ЗАКЛАДН'Ь присл. (2) у заставі: хто держить имєнїє 

закла(д)нв (XV ст. ВС 20 зв.). 
*ЗАКЛАДІ> ч. (25) 1. (предмет, взятий як забезпечення 

одержуваної позички, відшкодування) застава (6): а возмєть 
два вола алюбо два конА тогдьі имвєть одно(г) собн дрьжатї 
а дроуто(г) поустїть маєть ка пороукоу и має(т) знамєнїє 
оучини(д) на дьрєвь гдВ то(т) оузАль закладь (XV ст. ВС 
37). 

2. судова заборона на майно (10): а бЖ(дє)ть ли оутрєтєє 
позвань сь своими кмєти а не станє(т) кь правоу тогдьі 
всю свою стратити (!) рє(ч) а вольї которьі(и) побраньї в за¬ 
клади тогдьі прїидоуть на соудьи (XV ст. ВС 16 зв.); 
закладь б р а н ї є (1) накладення судової забо- 

■ рони на майно: соудья не имє(т) вєньци сла(т) адно (!) 
два слоу(г) своихь слоужєбнїкомь (!) на закла(д) бранїя 
(XV ст. ВС 6); закладь б р а т и (4) накладати судову 
заборону иа майно: обьічаи имєю(т) лакомїи соудья коли 
за вїноу которого оубого (!) а коли шлА(х)тича закла(д) 
бєроуть нє имєючи жа(д)ноє мл(с)ти мєжї собою то(г) дє- 
лА(т) (XV ст. ВС 11); (о упасти) оу закладь 
(2) див. *ОУПАСТИ. 

3. (грошове забезпечення на користь правителя або його 
урядників у випадку порушення однією із сторін складеної 
угоди) заклад (2): а в том делу закладь межьі собою зало- 
жьіли: хтобьі хотель той дель порушити, то на том госпо- 
дару королю сто копь, а межьі собою собв заложьіли на 
виноватомь другую сто копь правому (Звиняче, XV ст. 

АрхЮЗР 8/1V, 193); в котороєж то имєнє Дажєв вжо я 
сам ани мои дєти... нє (в ориг. на.— Прим, вид.) маємо ся 
вступовати... под закладомь на господаря короля.єго м<и)- 
л(о)сть трьімастьі копами грошей, а на п<а)на Оножка..^ 
другими трьімастьі копами грошей (Володимир, 1475 Ав 
I, 72). 
ФОРМИ: род. одн. закладу (XV ст. ВС 17); знах. одн. 

закладь, закла(д) (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193; ВС 6, 11, 
16 зв., 18, 37, 39 зв.); ор. одн. закладомь (1475 Л8 1, 72); 
місц. одн. оу(в) заклад-Ь 4 (XV ст. ВС 16 зв., 17, 20 зв.); 
I о закла 1 (XV ст. ВС П); знах. мн. закладьі (XV ст. ВС 
II зв., 17, 27 зв., 34); місц. мн. о закладі;(х) 2 (XV ст. ВС 
8 зв., 11); о закладє(х) 2 (XV ст. ВС 5 зв., 33 зв.). 
ЗАКЛИК А ч. (1) (особова назва): мьі стєфань воєво(д)... 

чинимь знаменито... аже есмо оумолвили ис прє(д)рєчє- 
ньіми паньї и с коруньї по(л)скоА... на имВ, пань янь с чи¬ 
жева, пань и староста краковскьі... пань заклика тарло, 
староста и дєржавца стрьіискьі и краичьі королєвста (!) 
по(л)ского (Серет, 1445 Созі. II, 728—729). 
ФОРМИ: наз. одн. заклика (1445 Созі. II, 729). 
ЗАКОНЬ ЗАКОНЬ ч. (49) закон, право (27): своимь 

тьівуномь приказуемь судовь церковьньїхь не судити, ибо 
мирскимь не просчено оть закона Божьія доступоватьіся 
вь тьіе радьі (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1ДЛ, 3); да су(т) вол- 
ньіи и слобо(д)ньі продавати и свои крамарїа, ка(к) било 
имь зако(н)... при алєксандра воєводьі (Сучава, 1435 Созі. 
II, 695); Зань же кто обидить церковь Божую, тоть са¬ 
мому Божьію закону противляеться (Холм, 1440 АрхЮЗР 
ІДИ, 5); По(д)лоугь оуставлєнїя стьі(х) оцєвь зако(н) 
єсть томоу право страти(т) хто своєго права нє пожїваєть 
(XV ст. ВС 26); А також крал єго милость и кнАз вєликїи 
литовскїи да имают лишити коупцєм нашим... абьі ходили 
и торговали слободно и доброволно... по старомоу закону 
(Гирлов, 1499 ВИ II, 424); 
волоскьі з а к о н ь (5) див. ВОЛОСКЬІ; и с к а т и 

з а к о н о м ь (сь з а к о н о м) (2) див. ИСКАТИ 2; стоя¬ 
ти на законі (3) див. СТОЯТИ х; оучинити 
законь (2) див. ОУЧИНИТИ 1; 
О 2акоп 2Іс1ош5куі(1) іудейська віра, іудаїзм: 

ГМарегше] изіашіі^езто ігЬу га репїа2і гиспаіисгі аЬо 
шуп52О]' гесгі коїогоіе зіа їусгеГ рагзипу 2іс1ош5ко]е па* 
ргеіішки гісіоше бшит сіігезі’іапот а іхеіети гісіи, коїогу] 
Ьу зіа сіоЬге сЬошаі ш гакопе 5\уо]ет гіаошзкот, зшесіеспш 
сіоризгсгопо шаіеР Ьуіі (Луцьк, 1388 2Р£ 103); законь 
грєчєский (1), грєчєский законь (4) див. 
* ГРЄЧЄСКИЙ; рьімьскии законь (4) див. 
*РЬ1МЬСКИИ. 
ФОРМИ: наз. одн. законь, законь. зако(н) (1435 Сові. 

II, 695; 1448 Сові. II, 741; 1455 Созі. її, 771* І470 ВО І, 
140; XV ст. ВС 26; 1474 РГС)\ род. одн. закона 5 (1322 
АрхЮЗР 1 /VI, 3; 1455 Созі. II, 561; 1459 ВО І, 32; 1460 
ВВ І, 41; Созі. 3. 33); закону, гакопи 3 (13882РІ 107; 
1499 ВО II, 448); зам. ор. прАд оусєго закона 1 (1474 РГС)\ 
зам. місц. держати оу той прави и закона 1 (1447 Созі. II, 
732); дав. одн. закону 7 (1440 АрхЮЗР 1 /VI, 5; 1499 В£) 
її, 424, 448); знах. одн. законь, зако(н) (1448 Созі. II, 
741; 1449 Созі. її, 743; 1452 Созі. II, 759, 760; 1455 Созі. 
II, 771; 1458 Ви II, 261; 1480 Ви І, 239; 1481 Ви І, 258; 
1495 Ви II, 64; XV ст. ВС 10; 1499 Ви II, 448); ор. одн. 
закономь, закономь, законо(м) (1435 Созі. II, 677; 1455 
Созі. II, 561; 1459 Ви І, 29; 1470 Ви І, 140, 141); місц. одн. 
на законі 2 (1445 Созі. II, 236; 1449 Созі. її, 743); на за- 
ко(н) 2 (1452 Созі. II, 760; 1458 ВВ II, 262); ш гакопе І 
(1388 2РІ 103). 

*ЗАКОНЬ2 ч. (6) (стч., стп. гакоп) (чернеча община) 
орден: мьі ... кнА(з) олєксаньдро корьАтовичь... чинимь 
свЕдочно... што жь... дали єсмо на вьки той млннь и мйсто 

оу млина кь цркви и тьімь мнихомь казатєлєвого закону 
(Смотрич, 1375* Р 20); Мбли єсмо о(т) вась листьі мистра 
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крижєвницкого... которьіми(ж)... оуспоминаєть свои пер- 
вьишии листьі Вьікладаючи оньї... в то(м) какьбьі вась 
межи нами з одноє сторонні а межи собою и тбжь сь свои(м) 
законо(м) крижєвничи(м) з другоє сторонні правв за срвд- 
ники коу єднанню покоя хотБль бні мБти (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: род. одн. закону (1375 Р 20); дав. одн. законоу 

1 (1443—1452 АЗ І, 39); закоиови 1 (1447—1492 ЛКБВ); 
знах. одн. законь (1447—1492 ЛКБВ)\ ор. одн. закономь, 
законо(м) (1447—1492 ЛКБВ). 

*ЗАКОПАТИ дієсл. док. (4) (що) (укопати в землю) 
закопати: туто єсмо остаточнніи закопа(л) зако(п)... на 
одну сторону до кутищь а на другую к полагичо(м) и ко 
локотко(м) и конємАтчичо(м) (б. м. н., 1419 Р 91); Сє А 
грицко Аглищєвичь и своєю маткою с овдотнєю... продали 
єсмо паноу сєнкоу хомєковичю коуть полА исн садкомь 
по поудкоу... и (пошкоджено.— Прим, ред.) єсмо закопали 
(б. м. н., 1463 ГГЯ). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. єсмо закопали, закопалї 2(1424 

Р 104; 1463 ГГЯ)\ єсмо... закопа(л) 1 (1419 Р 91); єсмь... 
закопали 1 (1419 Р 90). 

*ЗАКОПЄЦЬ ч. (1) (невеликий рів з насипом) закіп: 

А коу томоу придали єсми на тоую црквь... землю пашноую 
и бортноую и з синожатмн почєнши о(т) стго озера... по 
закопци стариш (Перевали, 1440 Р 142). 
ФОРМИ: знах. мн. закопци (1440 Р 142). 
*ЗАКОПЬ ч. (5) 1. (рів з насипом) закіп, межовий копець 

(3): а закопні копали Пани михаль малєховнскіи пани гри- 
горн бартошовнскіи (б. м. н., 1424 Р 104); пошє(д)ши горн 
боярнскою роудою прншє(д)ши к ива(н)ко(в)скимь к за- 
копамь ива(н)ко(в)скими закопами пришє(д)ши к гоуивє 
то єстн зємлА пана скипорєва обьБханая (б. м. н., бл. 1458 
Р 168). 

2. межовий камінь (2): туто єсмо остаточнніи за копа (л) 
зако(п) (б. м. н., 1419 Р 91); а сє я пани лєнко староста 
Зоудєчовьскіи СвБдчю... ажє єсмо розьБхалі граніцю межи 
паномь юрковьскімь и паномь ивашкомь борьініцкимь... 
и закопні єсмо закопалі ввчньїи (б. м. н., 1424 Р 104). 
ФОРМИ: знах. одн. зако(п) (1419 Р 91); дав. мн. зако¬ 

нами (бл. 1458 Р 168); знах. мн. законні (1424 Р 104); 
ор. мн. закопами (бл. 1458 Р 168). 

*ЗАКРАСТИ дієсл. док. (4) (що) привласнити, украсти: 
Жало вали нами князь Костентинь Крошинскій на Бориса, 
звали мя, господару, Борись татемь... абьіхь я семи волос¬ 
тей твоеи милости, господара моего закраль безь даниньї 
отца вашое милости и ващое милости, господара моего 
(Вільна, 1495 АЛМ 83). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. 1 ос. одн. ч. бьіхь (абьіхь) ...за¬ 

краль (1495 АЛМ 83); 3 ос. одн. ч. абьі (жебьі) закраль 
(1495 АЛМ 83). 
Див. ще * КРАСТИ, * ПОКРАСТИ, *ОУ КРАСТИ. 
*ЗАКОУПИТИ дієсл. док. (2) (що) купити: Я Пєтрь 

Боговитинович сознаваю... нж... дал єсмн братаничоу 
своємоу Богданоу... ймбньє, котороє єсми закоупил за 

ВІ коп грошей без дєсАти грошей на имА Тоурьюю... оу 
ТоурьАньских и Сьінковичов (Боковичі, 1496 АЗ І, 244). 
ФОРМИ: перф. І ос. одн. ч. єсми закоупил 1 (1496 А.З 

І, 244); закоупил 1 (1496 АЗ І, 245). 
Див. ще КУПИТИ, КОУПОВАТИ, ПОКУПИТИ. 
*ЗАЛЄЖАТИ дієсл. недок. (3) 1. (у чому) залежати (від 

чого) (1): Іжє оу доспє(ш)но(м) людоу честь королє(в)ская 
и оборонєниє всєи зємли залежить а то слоуши(т)... на 
кажьно(г) поспо(л)наго члвка абьі ка(ж)дьш... бьі(л) го- 
то(в) кь слоу(ж)бв зємьскои на валкоу (XV ст. ВС 34 зв.). 

2. (кому) належати (2): О удова(х) и о мальжо(н)кахь 
имжє гтоспо(л)но запїсанїє не залєжїть (XV ст. ВС 8— 
8 зв.). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. залежить, залєжїть 2 (XV ст. 

ВС 8 зв., 34 зв.); залєжи(т) 1 (XV ст. ВС 33). 

Див. ще НАЛЕЖАТИ 1. 
•ЗАЛЕЖНОСТЕ ж. (1) усе, що належить до чогось: 

Я кн(А>зь Юри Василєвич Жаславский вьізнаваю... ижєт 
продал єсми пану Сємєноу Олизаровнчоу имєнє на Вольїни 
своє власноє... зо всими (в ориг. свими.— Прим, вид.) 
залєжностми, которьієж єст ис стародавна к тому имєнк> 
(Берестя, 1466 А$ І, 62). 
ФОРМИ: ор. мн. залєжностми (1466 Л5 І, 62). 
Див. ще *ПРИНАЛЄЖНОСТЬ. 
*ЗАЛЄЧИ дієсл. док. (2) (стп. 2аІес) 1. залишитися не- 

сплаченим, невідданнм (1): кь Житомироу село КрошнА 
а в томь сєлє даиьнико(в) три а дани дають колодоу мєдоу 
бє(з) двоу вєдє(р) а два вєдра мєдоу залєгло на поустовь- 
ско(и) зємли (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 

2. (пробути, опинитися в якомусь стані) пролежати 
(1): а с тоє зємли хоживало сємь вєдє(р) мєдоу а полюдиА 
вєдпо мєдоу а двє коуници... ино та А земля много леть, 
залєгла поуста ничого с нєє не хоживало (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. залєгла (бл. 1471 ЛКЗ 93); 

З ос. одн. с. залєгло (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
*ЗАЛОРЬ ч. (2) (забезпечення) застава: варе кто имаєть 

должника оу браїловВ, що бьі ни єдинь залогь нє оузАль 
на торговчАньї о(т) братова, развв (в ориг. раздБ.— Прим. 
вид.) коли познаєгь своєго дльжника лицємь, тогди има¬ 
єть заплатити то(т) нстинньїи должни(к) (Сучава, 1435- 
Сові. II, 692); Іоань Алєксандрь... вБрньї воєвода и гсднь 
вьсєи зємли мльдовскои откоупи сьі тєтроєугль що є бьіль 
оу залогє (б. м. н., 1464—1496 ОН. 5.). 
ФОРМИ: знах. одн. залогь (1435 Сові. її, 692); місц. одн.. 

оу залогє (1464—1496 ОН. 3.). 
*ЗАЛОЖИТИ дієсл. док. (6) і. (що) (установити) ви¬ 

значити (4): тамь же противь той дольїньї... для вечистого 
знаку паль забьітьі казальї єсмо и тую граньїцю скончьільї, 
и, штобьі ее иикто не нарушиль, заруку на Господара его 
мьілостьі чотьіриста грьівень Подольскихь (зіс,— Прим, 
вид.) заложильї (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 9); а в том делу 
заклади межьі собою заложьіли: хтобьі хотель той дель по¬ 
рушити, то на том господару королю сто копь, а межьі 
собою собв заложьіли на виноватомь другую сто копь пра¬ 
вому (Звиияче, XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193); и отправили 
єсмо пани Василєвоую, заложили гран и зароуки сто роуб- 
лєв грошей, абьі за рєкоу Зельвоу нє переходила (Луко- 
ниця, 1478 АЗ III, 17). 

2. (що) (віддати в заставу) заставити (1): сказоуємь 
мьі(ж) то(т) которьш то застави(л) а нє бАдє(т) ли того 
тогдьі его бли(ж)нїи... имаєть освє(т)чєнїє оучини(т) ижє 
то дєди(ч)ство оу такьі(х) пєнезА(х) заложєно (XV ст. ВС 
20 зв.). 

3. (що) взяти в заставу (1): и такожь торговцємь и(х)1 
и людємь и(х) никто да нє заложить товара и(х) за чужєго 
товара, развБ коли кто знаидєть своєго должника (Устя 
Башія, 1435 Сові. II, 676). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. заложили 2 (XV ст. АрхЮЗР 

8/1V, 193); заложили 1 (1478 А$ III, 17); заложильї 1 (1430 
ГВКЛ 9); нак. сп. З ос. одн. да... заложить (1435 Сові. 
II, 676); дієприкм. пас. мин. наз. одн. с. заложєно (XV ст. 
ВС 20 зв.). 

*ЗАЛОЖИТИ СА дієсл. док. (5) 1. (зробити що) зобо¬ 
в’язатися (4): а па(н) игна(т) заложи(л) сА обчїми старци 
оуказатї свою границю облазни(ц)коую (Зудечів, 1421 Р 
95); а па(н) дмитрь данилови(ч) з роудьі заложил сА листьі 
оуказати свою границю жирАвскоую (Зудечів, 1430 Р 
116). 

2. (чому) довести, представити докази (1): Фалко жа- 
лова(л) о дєди(ч)ство на индриха и индри(х) сА заложиль 
давньїмь записами и досвє(т)чиль (XV ст. ВС 23). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. заложил сА, заложи(л) сА 4 

(1421 Р 95; 1430 Р 116); сА заложиль 1 (XV ст. ВС 23). 
*ЗАЛОЖЬ1ТИ див. *ЗАЛОЖИТИ. 



ЗАЛУЖЄ — 373 — *ЗАМЬКНОУТИ 

ЗАЛУЖЄ с. (1) (назва села у Волинській землі) Залужжя: 
кн(А)зю Василью осталсА город Збараж, а к тому села... 
ВєрнАковцьі, Залужє (Луцьк, 1463 Л8 І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Залужє (1463 І, 54). 
*ЗАЛ1ЇСИЄ с. (1) (назва маєтку у Перемишльській зем¬ 

лі): Мьі бискупи... чинимьі знаємо... како ко(л) та рвчь 
межи наши(м) г(с)дрмь кролє(м) влодиславомь пол(с)кимь 
с однои строньї межи панею Адвигою отиною пилєцкою... 
с другої строньї о волость о залвсиє... в зємли саноцкои 
на многи(х) роцВхь прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Я 
69—70). 
ФОРМИ: знах. одн. залвсиє (1404 Р 70). 
*ЗАЛ'БСКИИі прикм. (2): тогдьі на роцв... в мєдьїцВ... 

осудили єсмьі... ажє г(с)дрь нашь кроль влодиславь на- 
поє(д) рєченьїи ближши єсть... ко вшє (зіс.— Прим, вид.) 

■волости залвскои нижли тьш пани Адвига и єи дввка алж- 
Оьта (Медика. 1404 Р 70). 
ФОРМИ: род. одн. ж. залВскоВ (1404 Р 70); дав. одн. ж. 

залвскои (1404 Я 70). 
Пор.* ЗАЛ'ЙСИЄ. 
ЗАЛТїСКИИ 2 ч. (1) (особова назва): а сє бортници паш- 

ко бортикь и сь ємєлина... тихно вєликопольскии голко 
залВскии (Львів. 1370 Я 18). 
ФОРМИ: наз. одн. залисини (1370 Я 18). 
*ЗАМЕЖОКЬ ч. (1) смуга землі за межею: а Клинова- 

той ниве границу положили есми уверхь подлв малое 
долиньї и замежокь малое нивки (Київ, 1491 АрхЮЗР 
8/ІУ, 158). 
ФОРМИ: знах. одн. замежокь (1491 АрхЮЗР 8/1V, 158). 
ЗАМЄНИТИ див. ЗАМІНИТИ. 
*ЗАМЄШКАНЬЄ див. ЗЬМЄШКАНЬЄ. 
*ЗАМЄШКАТИ дієсл. док. (7) (стп. гашіезгкас) (що і без 

додатка) занедбати, пропустити: ачь которая жонька мє- 
ни(т) собв двди(ч)ство прилоучаючи вєномь а дєсАть лє(т) 
нє о(т)бьіла алюбо замє(ш)кала а то дєди(ч)ство жалобьі 
чинА(т) алюбо сА напоминаєть а то(т) с оупокоємь дєр- 
жа(л), тогдьі то(т) изостанєтсА прї двди(ч)ствє а тая жонь¬ 
ка истратила (XV ст. ВС 21); оузрввши єсмо знамєнитоую 
нами слоужбоу а никдьі нє замєшканоую Слоуги нашого 
вврного пана Єрьша тєрєшковича... даємь И дали єсмо 
ємоу село дольгиє шии в лоуцкомь поввтє (Луцьк, 1452 
Я 160—161). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. ! замешька(х) (XV ст. ВС 

20); 3 ос. одн. ж. замє(ш)кала (XV ст. ВС 21); майб. З ос. 
одн. замє(ш)кає(т) 2 (XV ст. ВС 21, 22 зв.); замєшь- 
каєть 1 (XV ст. ВС 7); дієприкм. пас. мин. знах. одн. ж. 
замєшканоую (1451 Я 158; 1452 Я 161). 
Див. ще *ОМЄШКАТИ 1. 
*ЗАМЄШЬКАТИ див. *ЗАМЄШКАТИ. 
*ЗАМКНОУТИ див. *ЗАМЬКНОУТИ. 
*ЗАМКОВЬ1И прикм. (1) замковий: на пляцахь тьіхь, 

на которьіхь теперь мешкають, то єсть, почавши оть мосту 
замку Городенского ку рьінку, обаполи улицьцдо улицьі, 
которая идеть зь улицьі Замковое ку Подолю... жадньїхь 
податковь а ни повинности до скарбу Нашого давати не 

' мають (Луцьк, 1389 РЕА І, 26—27). 
ФОРМИ: род. одн. ж. Замковое (1389 РЕА І, 27). 
ЗАМКОУЦИ мн. (1) (назва села на Буковині ) суч. Сан- 

ківці: твм (зіс.— Прим, вид.) мьі видввшє є(г) правою и 
вврною службою до на(с)... дали и потврьдили єсмьі єму 
о(т)ниноу жони є(г)... сєла на имв шизкоуци... и замкоуци 
(Сучава, 1456 Созі. II, 577). 
ФОРМИ: наз. замкоуци (1456 Собі. її, 577). 
*ЗАМОК'Ь1 ч. (5) замок: А около ку замку до малое 

церквьі (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); ино мьі послальі вижа 
замку Браславского, пана Хацка до земянь Браславскихь... 
абьі до нась прьіихальї и зь паномь Карпомь по- 
токмьільїся (зіс.— Прим, вид.) (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 
7); єстли бьі сВ пригодило... иж бьі мн... та вийдемо ис 
нашєи зємли... до их милости кролєвства полскаго, тогди 

их милости зємли да соут отворєни иам, Стєфаноу воєводї... 
прїити... до их милости зємлАх и мвстах и замкох, гдє 
колвє оу прєдрєчєном кролєвствв их милости боудєм хо- 
тити мешкати (Гирлов, 1499 ВО II, 421—422). 
ФОРМИ: род. одн. замку (1389 РЕА І, 26; 1430 ГВКЛ 

7); дав. одн. замку (1389 РЕА І, 27); знах. мн. замьки 
(1498 ВО II, 413); місц. мн. зам. род. прїити до... зам¬ 
кох (1499 Ви її, 422). 

*ЗАМОКЬ2 ч. (1) замок: а коли пани Петри взлиль (!) 
по тьімь имвнямь, тогдьі намвстникь мой не жаловаль на 
пана Петра, ижь бьі онь печати рвали або замки отбьіваль 
(Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: знах. мн. замки (1498 АЛМ 163). 
*ЗАМОРСКЬ1И прикм. (1) заморський, заграничний: 

А коли имоут коупити татарскьіи товари или заморскьш 
оу СочавВ: или шолкоу, и перець, и камхи, и тєбєнкьі... 
или инбир, или пєрєць, а они абьі платили от гривноу три 
гроши мьіто (Сучава, 1460 ВО II, 273). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. заморскьіи (1460 ВО II, 273). 
*ЗАМ0СТЇЄ с. (1) (назва села на Буковині) Замостя: та 

єсми дали я потврьдили.,. єпискоупїи о(т) радовцє(х)... 

КГ црко(в) замостїА и(с) попо(м) (Сучава, 1490 ОС 147). 
ФОРМИ: род. одн. замостїА (1490 ЬС 147). 
ЗАМОСТЬЄ с. (1) (назва села у Галииькій землі) Замостя: 

а межи нашими сєльї замостьє и вилавчє а межи волоскою 
землею каки издавна оу лиси ходили таки и нинв ходити 
имвють на вбки ввчньш (Ланчиця, 1433 Я 125). 
ФОРМИ: наз. одн. замостьє (1433 Я 125). 

ЗАМОУЖЬ, ЗАМОУЖЬ, ЗАМОУЖ присл. (2!) <> з а - 
м о у ж ь д а т и (2) видати (віддати) заміж: О они которьш 
маєть до(ч)коу свою замоужь (дати) (XV ст. ВС 35 зв.); 
замужь отдавати (1) віддавати заміж: и тая 
Танка передь нами повидВла, штожь тьш два слВдьі дала 
ей небожчьіца пани Сенковая Кгедикгелдовича, коли за¬ 
мужь ее отдавала (Троки, 1494 РИБ 560); замоужь 
поити (3), пойтизамужь (2), (поити) замоужь 
(І)вийти заміж: колї... панна замоу(ж) поидвть ввно пвиєзь- 
ноє оу готовизнє што(ж) боудвть дано прє(д) приєтєльми 
на томь имєєть досьіть (XV ст. ВС 31 зв.); пакь ли жона 
моя Маря пойдет замужь, ино зять мой ... и сестра моя ... от- 
ложать за вся тая именя триста копь гроший готовьіх широ¬ 
ких, а тьіе именя, што есми еи записал, усв собв возмуть 
(б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28); а єстли похочєт за моуж 
пойти, двти оставивши, а не вхочєт сєдити на вдовим стол- 
цьі, тогдьі двти мой мают пєнєзи єй отдати (Кобринь, 1454 
А$ III, 10); и тая Танка мешкала на той двльницьі мужа 
своего на вдов(ь>емь стол<ь>цьі до тьіхь часовь, пока по- 
шла замужь за Юшка Можейковича (Троки, 1494 РИБ 
560); б ьі т и з а м о у ж ь (1) див. БЬІТИ в ьі давати 
замоужь (3) див. *ВЬ1ДАВАТИ; вьідати за¬ 
моужь (І), замоужь в ьі д а т и (5) див. ВЬ!ДА¬ 
ТИ 5; годна замоужь (1) див. *ГОДНЬ1И; давати 
замоужь (1) див. ДАВАТИ. 

*ЗАМЬ1 КАТИ дієсл. недок. (1) (що в чому) вміщувати, 
поміщати: а прото єстли на пєрвьшии ваши листьі о(т) 
мистра о(т)писаноє не єсть к ва(м) принесено можете... 
о(т)писать подлоугь словь того то нємєцкого спискоу ко- 
торьш оу сє(м) нашє(м) листоу замьїкамьі (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. замьїкамьі (1447—1492 ЛКЬВ). 
*ЗАМЬКНОУТИ дієсл. док. (2) (без додатка) замкнути: 

и тьш кнїгьі имаю(т) бьіти за трємї ключи замькноутьі 
(XV ст. СД 42 зв.); И повВдиль ми Репа, штожь вто (!) 
вь той клети не остало ся ничого скарбу, только зброй 
осталися... и скрьіня не замкнена зь листьі и списки (Віль¬ 
на, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: інф. пас. бьіти замькноутьі (XV ст. ВС 42 зв.); 

дієприкм. пас. мин. наз. одн. ж. замкнена (1498 АЛМ 
163). 
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ЗАМІНИТИ, ЗАМЄНИТИ діесл. док. (28) (що за що, 
що кому) обміняти (що на що), замінятися, обмінятися (чим 
з ким): волєнь продати: волєнь замінити тако доброму 
яко єсть самь (Бохур, 1377 Р 24); волни продати, и за¬ 
мінити, отдати (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 5); а ту діднину 
пань кола вольнь продати или замінити или тунь о(т)дати 
(Галич, 1409 Р 74); тім мьі видівшє єго правоую и вірноую 
слоужбоу до на(с)... дали єсмьі ємоу и потвердили... села 
оу нашєи зємли на имА хєнцовци... и шєпєлєвьі(х) село 
што заміниль за добриновци (Сучава, 1431 Сові. І, 317); 
а волен и отдати, и заменити, и по души дати (Луцьк, 
1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17); а кн(А>зь Семен Василєвич волєн 
тни иміньА продати и заменити и по души дати (Володи¬ 
мир, 1470 А5 І, 65); Волєнь онь то отдати и продати, и за¬ 
менити (Вільна, 1499 РИБ 777); Волєнь онь то отдати, 
и продати, и замінити (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 59). 
ФОРМИ: інф. заменити 12 (1446 АЗ III, 5; 1451 АрхЮЗР 

8/IV, 17; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 61; Р 161; 1464 І, 57; 
1466 А5 І, 62; 1470 АЗ І, 65; 1475 А5 І, 72; 1488 АЗ І, 241, 
242; 1491 АЗ І, 97; 1499 РИБ 777); замінити 9 (1377 Р 24; 
1378 ЗНТШ П, 5; 1391 Р 45; 1394 Р 54; 1409 Р 74; 1410 
АкВАК XI, 5; 1466 АЗ І, 60; 1492 АЗ III, 24; 1500 АЛМ 
вип. 2, 59); заміии(т) З (1399Р 59; 1424 Р 100; 1499 ГОКІР); 
перф.Зос. одн. ч. заміниль, заміни(л) (1431 Сові. І, 317); 
інф. пас. бьітп... замєнєно (1499 Л5 І, 118). 
Див. ще "ЗАМІНИТИ СА, Ш'БНИТИ1, *М'ЙНЯТИ, 

*М'ЙНЯТИ СЯ, *ОТМ'КНИТИ, ПРОМЄНИТИ 1, ПРО- 
МЕНЯТИ. 

"‘ЗАКУЙ НИТИ СА діесл. док. (3) (чим з ким) обмінятися: 
мьі кнАзь федорь любортовичь чинимь свідочно... Ажє 
што пань данило задєрєвєцкии дажбоговичь заміниль сА 
сєльї ис воитомь ись зудєчовьскимь и сулкомь чєрємховомь 
(Зудечів, 1411 Р 78—79); А сє я па(н) миха(л) бучацекии, 
староста галицкии свідьчю... ижє пришєдьши пєредь на(с) 
и пєредь зємєлАньї тучнА(к) ива(н) ис панею росовою ис 
марєгорітою... познали пєредь нами и пєредь зємєлАньї 
ижє сА замінили сєльї (Галич, 1418 Р 88—89). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. заміниль сА (1411 Р 79); 

З ос. мн. сА замінили (1418 Р 89); дієприсл. перед. сА замі¬ 
нивше (1411 Р 79). 
Див. ще ЗАМІНИТИ, МІНИТИ1, "МІНЯТИ, 

*М'ЙНЯТИ СЯ» ’^ОТМ'ЙНИТИ, ПРОМЄНИТИ 1, ПРО- 
МЕНЯТИ. 

"ЗАМІРИіИ дієсл. док. (і) (що) відмірити: мьі Олек¬ 
сандрі (в ориг. Оксандрь.— Прим, вид.) ... великий 
кн<А)зь литовский... чинимь знаменито... иж вбачивши 
вірньш служби... кн<А>жати Костєнтина Ивановича Ост- 
розского... ємоу имінє н(а)шє имєнємь ЗвАгол... дали 
єсмо... так широко... якь тоє имінє... вь своих границах 
замірено єсть (Вільна, 1499 АЗ І, 117—118). 
ФОРМИ: теп. пас. З ос. одн. с. замірено єсть (1499 АЗ 

І, 118). 
ЗАМАТНА ж. (1) непорозуміння: оу другомь пакь літі 

стала межи на(с) замАтнА (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: наз. одн. замАтнА (1392—1393 РФВ 170). 
*ЗАНЄЄВЩИНА ж. (1) (назва земельного володіння 

у Київській землі): Бє(з)но(с) дє(р)жить землю занєє(в)- 
щиноу а с тоє зємли дани даєть по(л)копьі грошє(и) (б. м. и 
бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. занєє(в)щиноу (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв ) 
ЗАНЄЖЄ, ЗАНЄЖ, ЗАНЖЄ, ЗАНЬЖЄ, ЗАНЬЖЄ 

спол. (13) (цсл. занєжє) (приєднує підрядні речення причи¬ 
ни — у постпозиції) тому що, через те що, бо (8): а не 
имаєть той корьчмьі о(т) нє(г) отнАти ни одиньстароста... 
занжє (так.— Прим, вид.) єсмь дали ивану волошиновичю 
тую корьчму... до нашєи волі (Медика, 1407 Р 72); и то 
и іщи вьзнали ажє влдчни люде слідь гонАть по лисичии 
бро(д) и оуздають тополничаномь занєжє тополничанє 
иміють с уладкою границю (Погоничі, 1422 Р 98); а кто 
имєт бантовати тьіх люд от тьїхь сєл, боуд оу чєм... тот 

оузрит вєликоє казни господства ми, занєж(є) єсми мило- 
вали того монастирі от нашєю милост<ї)ю (Дольний Торг, 
1475 Ви І, 200); ГТірвьі(х) обьічаєвь соудьі бьівали соужєньї 
бєзь часоу... а такь нєгді сїльньїи оубогь премогль, зань(ж) 
нє по(д)лоугь часові соудь бьіваль (XV ст. ВС 13); И тє- 
пєрь бо(ж)єю волею бьілобьі и по добро заньжє кто єсть 
ива(н) васи(л)єви(ч) вєлики(и) кнА(з) моско(в)ски(и) г(с)дрє- 
ви нашому воєводє е(ст) сва(т) а вашє(и) мл(с)ти тесть 
(б. м. н., 1496 ПСВВ 192 зв.). 
Див. ще 2АМА2, ЗАНОУЖЄ, ПОНЄЖЄ. 
2АМА2, 2АМА2 спол. (3) (приєднує підрядні речення 

причини — у постпозиції) тому що, через те що, бо: пікак 
пе шохет па зеЬе роїогуіу, зДоЬусЬто іш пе гпзіуіі, гапїах 
хегпііа пазха ризіа ої пісЬ (Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХУІ, 
140). 
Див. ще ЗАНЄЖЄ, ЗАНОУЖЄ, ПОНЄЖЄ. 
2АМИ2 див. ЗАНОУЖЄ. 
2АМИ2 див. ЗАНОУЖЄ. 
ЗАНКОВЦЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

ки(А)зю Василью осталсА город Збараж, а к тому села... 
Залужє, Занковцьі (Луцьк, 1463 А5 1, 54). 
ФОРМИ: наз. Занковцьі (1463 А5 І, 54). 
ЗАНОУЖЄ, ЗАНУЖЄ, ЗАНОУЖЬ, ЗАНУЖЬ, ЗА- 

НЮЖЬ, ЗАНУЖЬ, ЗАНОУЖЬ, ЗАНЮЖЬ, ЗАНОУЖ, 
2АМИ2, 2АМІІ2 спол. (304) (приєднує підрядні речення 
причини — у постпозиції) тому що, через те що, бо (298): 
(А по) нашємь животі кто имєть бьіти господарь оу зємли 
молдавскои... то имь да нє порушать нашєго данья и иа- 
шєго оутвєржєнїя без виньї ихь занужь (єсмьі имь) дали 
за правовірную ихь скужбу (!) (Сучава, 1403 Р5 338); 
тогдьі пань данило нє добьіль на воиті того дворища што 
на гугни занужь нє оу своє оубиваль сА (Зудечів 1411 Р 
79); Васи(л) землю дє(р)жить Соупроуно(в)щиноу а с тоє 
зємли хоживоло (!) три(д)цать грошє(и) и вєдро медоу... 
а нанАчи того нєиспольнАєть заню(ж) приго(л)тАєвє(л) 
(б. м. н.,бл. 1471 ЛКЗ 93); а мні... нєнадобі того иміньА... 

искати подь дАдиною моєю ... занюжь постоупиль єсми 
имь того иміньА... вічно и нєпороушно (Вільна, 1482 
А5 І, 79); А по нашєм животі, кто боудєть господарь 
нашєи зємли... тот бьі нє пороушиль нашєго даанїа... за- 
ноужє єсми им дали изміноу за их же правій отиини (Ясси, 
1500 ВО II, 173—174). 
Див. ще ЗАНЄЖЄ, 2АМА2, ПОНЄЖЄ. 
! ЗАНУЖНУЖЬ див. ЗАНОУЖЄ. 
ЗАНОУЖЬ див. ЗАНОУЖЄ. 
ЗАНОУЖЬ див. ЗАНОУЖЄ. 
ЗАНЧА ч. (4) (особова назвау молд.у болг. Занчо): пи(с) 

занча дїакь (Сучава, 1435 Сові. І, 425); пи(с) занча (зіс.— 
Прим, вид.) дїа(к) (Сучава, 1436 Сові. 1, 485). 
ФОРМИ: наз. одн. занча (1435 Сові. І, 425; 1436 Сові. 

І, 485); род. одн. занчі (1435 Сові. І, 403; МЗФ 3). 
ЗАНЬЖЄ див. ЗАНЄЖЄ. 
! ЗАНЬВО <ЗАНЬЄВО> див. *ЗАНЬЄВО. 
*ЗАНЬ€ВО с. (І) (назва дворища в Перемишльській зем* 

лі): А сє А король казимирь кракозьскии и куАвьскии... 
даль єсмь слузі своєму иванови дворище заньво (так.— 
Прим, вид.) матіичича што жь слушаєть пєрємьіскоі во- 
лости (Казимир, п. 1349 Р 3). 
ФОРМИ: знах. одн. ! заиьво (п. 1349 Р 3). 
ЗАНЬЖЄ див. ЗАНЄЖЄ. 
ЗАНЮЖЬ див. ЗАНОУЖЄ. 
ЗАНЮЖЬ див. ЗАНОУЖЄ. 
*ЗАНАТИ дієсл. док. (4) 1. (що) (захопити чужу худобу 

на потраві) зайняти (3): хто заимє(т) жївотїноу чюжоую 
на своємь збожю а чєрє(с) но(ч) боудє(т) оу себе ховать 
по(д) свидє(ч)ствомь своихь соусе(д) а на заоутрєє имєєть 
гна(т) да (!) оборьі городьскєє (XV ст. ВС 25 зв.). 

% (відбутися протягом якогось часу) протривати (1): 
а покул оусхочєт кн(А)зь Сємєнь той гребли держати 
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високо, тое єсть оу єго воли; а покоул той оузлои займєть, 
потол кн<А>зєм нє ловити оу том ставоу ани ихь людєм 
(б. м. н., 1475 АЗ І, 71). 
ФОРМИ: майб, З ос. одн. заимє(т) 2 (XV ст. ВС 25 зв,, 

37 зв.); займєть 1 (1475 І, 71); майб. пас. З ос. одн. с. 
боудєть занАто (XV ст. ВС 25). 

*ЗАОБВАЗАТИ дієсл. док. (1) (кому) зобов’язатися: ми 
Стєфан, воєвода знакомито чинимь... яко хотА... прєдкоув 
наших... обичаєм... наслидова(ти)... абьі яко тьш то 
передкове... кролюм полскьім... записали и заобвАзали, 
так и мьі... их воли вірньїм наслидованєм послоухати 
заоуждьі винни есми (Сучава, 1462 ВП її, 283—284). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. заобвАзали (1462 ВИ II, 284). 
Див. ще *ВЬАЗОВАТИ СА, ЗАВ'ЯЗАТИ, *ЗАВ'ЙЗОВА- 

ТИ, *ЗАВ'ЙЗОВАТИ СА, *ЗАВАЗАТИ СА, *ОБВЄЗАТИ, 
*ОБВ'ЯЗОВАТИ, *ОБОВАЗАТИ СА, *ОБАЗОВАТИ СА. 
ЗАОДНО присл. (1) заодно, разом: какь отць нашь какь 

оци ваши бьіли за одно посли сьілали межи собою а мьі 
такожє хочємь с вами бьіти (б. м. н., 1392—1393 РФВ 171). 
Див. ще ЗАЄДНО. 
*ЗАПАДЬ ч. (4) 1. (одна з чотирьох частин світу) 

захід (3): а покинувьши гостинець Колковьский, взяти 
вь лево гостинцемь до Жьідичьіна на западь летний (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР ЇЛИ, 2). 

2. (Західна Європа) Захід (1): вси королеве и вси хре¬ 
сти яньскии господареве, колько ихь суть, и всєе сторони 
западоу и италєйскихь стронь, єднаються и готовять ся 
и хотєли би напротивь погань (б. м. н., 1498 Ви її, 410). 
ФОРМИ: род. одн. западоу (1498 ВО II, 410); знах. одн. 

западь (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
^ЗАПЕЧАТАТИ дієсл. док. (3) (зачинити з накладенням 

печатей) запечатати: а тая клеть не запечатана била ни- 
какою печате (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: перф. пас. З ос. одн. ж. запечатана била (1498 

АЛМ 163); дієприкм. пас. мин. знах. одн. ж. запечатану 
(1498 АЛМ 163). 

^ЗАПИРАТИ дієсл. недок. (1) (що) замикати, запирати: 
Тє(ж) гді колї соуть двори наши далека (!), тогдьі зємлАнА 
(!) наши могоуть заклади біроучи запира(т) оубороу ста- 
ростїнж (XV ст. ВС 34). 
ФОРМИ: інф. запира(т) (XV ст. ВС 34). 
ЗАПИС див. ЗАПИСІ». 
*ЗАПИСАНЇЄ див. ЗАПЇСАНЇЄ. 
ЗАПИСАТИ дієсл. док. (98) 1. (що) (викласти у письмовій 

формі) написати (6): а що єсмо иміли листи записани о(т) 
нашєго господарА, о(т) королА... тьі(х) листовь... такь на(м) 
загнбли по купчичєвоу смєрти, нє може(м) и(х) найти 
(Бирлад, 1435 Созі. II, 679); а тоть листь, которнй же биль 
записаль дАдА мои нєбожчикь кнАзьСємєнь на таА иміньА 
мнь, тоть есми листь содраль (Вільна, 1482 А5 І, 79); 

(що) (письмово зафіксувати) записати (3): а записали 
есьмо тне діла вічне и непорушне вь сій вікь и вь буду¬ 
чій (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); А кому коли отпусти- 
ли мита луцкого з ласки нашое в тих его трех годех, 
мает он то записати, што би мАло того мита прийти (Віль¬ 
на. 1498 АЛРГ 82). 

2. (що) підтвердити записом, офіційно засвідчити (20): 
Ми великий кн<А>зь Витовт чиним знаємо... иж записуєм 
и записали єсмо кн(А)зю Федору Данилєвичу Острог 
(Луцьк, 1396 А$ І, 20); и ми ємоу дали и записали за єго 
вєрную службоу тьіє села вєрхоу описаннє (Київ, 1437 
АЗ 1, 34); а по наше(м) животі, кого бь избєрє(т) бити 
г(с)дарєм (зіс.— Прим, вид.) оу нашєи зємли... то(т)... 
аби ему оутвьірди(л) и записа(л), зану(ж) есми єму дали 
за єго вірную службоу (Сучава, 1453 Созі. II, 473); 
Я князь Константьінь Ивановичь Озтрозкїй... чиню знако¬ 
мито... штожь придаль есми и записаль зь вислуги своее... 
имвнье Здетелу (Вільна, 1499 АСД VI, 2); 

(що, що на чім, що з чого, що на що, що в чім) забезпе¬ 
чити записом боргове зобов’язання, легат (що у чому, що 

з чого) (25): а записаль есми на своемь имініи вь домь 
Пречистой вь годь же вь годь, копу гроши (Київ, 1398 
ДГПМ)\ на тни дві сєлищи записали єсмо єму Сєю на-1 
шєю грамотою шєстьдєсАть копь подольскими полугрош- 
ники (Турейськ, 1429 Р 112); а пань дидрихь бучаскьш 
щоби волєнь брати на наши коупци... коли нє боудємь 
ємоу заплатити що есми ємоу записали (Коломия, 1448 
Созі. II, 305); а заставила есми тое село своє ПьАнь кн<А>- 
зєм их м(и)л(о)сти по томуж, в чом мнє пан мой Игнат 
Боровик записал оу моєм вєнє, оу тридцати копах широ¬ 
ких грошей (Острог, 1481 АЗ І, 77); Я князь Константьінь 
Ивановичь Озтрозкій... чиню знакомито... штожь... сьтого 
имінья своего Здетелн записаль есми... на соборную цер- 
ковь... у Вилни... сь плату нашого... дві копь грошей 
(Вільна, 1499 АСД VI, 2—3). 

3. (що кому, що на кого) заповісти, відписати, відка¬ 
зати (що кому) (35): я Любарть Кгедеминовичь, луцкий 
и Володимерский князь... записаль есми и даль село 
своє Рожьісче... соборной церкви у Луцку (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР І/VI, 1); Волєнь то онь продати, отдати и замі¬ 
нити и на церковь записати (Люблін, 1410 АкВАК XI, 
5); записали єсмо... тую зємьлю свАтому Йвану цєрькви 
(Городок, 1443 Р 145); и волєн пан вілєнский кн(А>зь 

Костєнтинь... тнє зємли... на церков записати (Ставків, 
1491 А$ І, 97); Волєнь онь то... на церковь записати (Віль¬ 
на, 1499 РИБ 777). 

4. (кому, що, що кому) (письмово) засвідчити (що), зо¬ 
бов’язатися (до чого) (6): и стали єсмо на томь, ажє имаємь 
записьі держати наши(х) пєрє(д)ковь вірнА, ка(к) коли 
наши пєрє(д)ци записали королеви єго мл(с)ть (Серет, 
1445 Созі. II, 729); перед осподарєм королем єго м<и>л(о)с- 
тью жаловал кн(А)зь Михайло Васильєвич Збаразкий на 
дАдю своєго кн(А)зА Семена Васильєвича о ділницю дАди 
своего кн(А)зА Солтаиа, ижбьі сь єго отцємь кнАзємь 
Васильємь діл иміл перед паньї, и листьі промєжи себе 
записали вічно (Луцьк, 1475 АЗ І, 69); мьі Стєфан воєво¬ 
да... знаменито чиним... ожє слоубоуєм и слоубили есми... 
на то якожє есми били слоубили и обіцали и записали 
и пєрєж(є) сєго господарєви нашємоу милостивомоу кроль 
(!) ... абихом сі сь єго освьцєнои милость виділи и голдо- 
вали (Новий Град, 1479 ВИ II, 351). 

5. (що) віддати в заставу (2): а б^дє(т) ли виноватьі(и) 
позва(н)... на ро(к) а нє станєть тогдьі сказоуємьі то(т) , 
которьш пєнєзи позьіча(л) алюбо торьі(и) (!) речи записаньї 
по трє(т)ємь рокоу имаєть моць продати алюбо оборотить 
коуда хочєть (XV ст. ВС 18). 

6. (внести до книг) записати (1): Зємьскьіи пїсари во 
всє(х) зємлА(х) королівьства нашєго... за запи(с) имєю(т) 
бра(т) яко пїсари краковьскьіи и соудомирьскьіи за одноу 
жалобоу запїсанЯ вєньци нєть одинь гро(ш) (XV ст. СЯ 
43 зв.). 
ФОРМИ: інф. записати (1401 АкВАК Ш, 2; 1410 

АкВАК XI, 5; 1475 АЗ І, 72; 1487 АЗ 1,87, 241; 1490 
ЗХП 136; 1491 АЗ І, 97; 1498 АЛРГ 82; 1499 ГОКІР; РИБ 
777); перф. І ос. одн. ч. есми... записаль, записал, запи¬ 
сав) 6 (п. 1450 ПИ № 9; 1496 АЗ І, 244; XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 28; 1499 АСД VI, 2); записаль есми 4 (1322 АрхЮЗР 
1ДЛ, 1; 1398 ДГПМ; 1486 АкЮЗР І, 295; 1499 АСД VI, 
2); єсми записал 1 (1470 АЗ І, 67); / ос. одн. ж. записала 
есми 3 (1401 АкВАК НІ, 2); єсми... записала 1 (1487 АЗ 
І, 239); 3 ос. одн. ч. записаль, записал, записа(л) (1448 
Созі. її, 738; 1463 А5 І, 56; 1481 АЗ І, 77; 1487 АЗ І, 87, 
240; 1488 АЗ І, 241; XV ст. АрхЮЗР 8/П/, 28; ВС 35; 
1495 ВМБС)\ 3 ос. одн. ж. записала (1487 АЗ І, 240; 1494 
АЛМ 54; 1496 ВМКФС)\ 1 ос. мн. єсмо ... записали 11 
Г1430 АохЮЗР ШМ. 8; 1433 Р 126; 1437 Р 136; 1438 Р 
138- 1443 Р 145; 1444 'АЗ І, 40; 1445 ЗНТШ СXV, 19; 
п. 1445 АкЮЗР І, 17; 1446 АЗ І, 42; Р 152; 1492 АЛМ 31); 
записали єсмо (єсьмо) 4 (1396 АЗ І, 20; 1401 АкВАК ПІ, 
2; 1429 Р 112; 1443 Р 145); єсми... записали 4 (1448 Созі. 
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II, 305; 1463 Вй II, 295); записали 3 (1437 А5 1, 34; п. 1445 ■ 
АкЮЗР І, 17; 1447 АрхЮЗР 8/IV, 10); есьмо записали 1 . 
<1401 АкВАК III, 21; З ос. мн. записали (1445 Сові. II, і 
729; 1475 АЗ І, 69; 1489 РИБ 433; 1496 ВМКФС); пперф. 
З ос. одн. ч. записала, записа(л) бьіль (бьіл) 3 (1443—1452 
А5 І, 39; 1482 А5 І, 79; 1499 ПИ № 9); бмль записаль 1 
(1482 АЗ І, 79); 3 ос. одн. ж. бьіла... записала (1494 АЛМ 
54); 1 ос. мн. єсми били... записали (1479 ВО II, 351); 
майб. З ос. одн. запїшєть (XV ст. ВС 35 зв.); З ос. мн. за- 
пишю(т) (1448 Сові. II, 738); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. абьі 
(ідобьі, коли бьі).,. записал, записа(л) (1443 Сові. II, 121; 
1452 Сові. II, 426; 1453 Сові. II, 473; 1462 БО II, 284; 
XV ст. ВС 35; 1489 А5 І, 89); тєп.пас.З ос. одн. ч. записань 
(1401 АкВАК III, 2); 3 ос. одн. ж. записана (1495 ВМБС); 
З ос. мн. записаньї (1439 Сові. II, 713); перф. пас. З ос. 
одн. ж. бьгла... записана (1495 ВМБС)\ баж.-ум. сп. пас. 
З ос. одн. ж. а(ж) бьі... записана 1 (1495 ВМБС)\ бьі бьіла... 
записана І (1495 ВмБС)\ абьі... записана бьіла І (1495 
ВМБС)\ дієприкм. пас. мин. знах.щодн. ж. запїсанЖ (XV ст, 
СЯ 43 зв.); наз. мн. ж. записаиьі (запїсаньї) (XV ст. ВС 
18); знах. мн. ч. записами (1435 Сові. II, 679). 
Див. ще ВПИСАТИ 1, *ВЬІПИСАТИ 1, *ВЬ1ПСАТИ, 

2АР15АТІ 8ІЕ, *ЗАПИСОВАТИ, *ЗАПИСОВАТИ СА, 
*ЗАПИСЬІВАТИ, *ЗАП ИСЬІ ВАТИ СА, *ЗАПСАТИ, ИС- 
ПИСАТИ, ^НАПИСАТИ, *НАПСАТИ, *ОТПИСАТИ, 
*ОТП ИСЬІ ВАТИ, ПИСАТИ, ПОПИСАТИ 1, *ПОПИСОУ- 
ВАТИ 2, *ПСАТИ. 

2АРІ5АТІ 81Е дієсл. док. (36) І. (кому, кому робити 
що і без додатка) (письмово) зобов’язатися (до чого), за¬ 
свідчити (що) (31): мьі Ивань Мирча... Господарь земли 
БесарабьскоЬ... слубуемо... велебному Владиславу... одер¬ 
жати записьі нашь, якося есмо предь тьім оу нашихь ли- 
стехь записали (Чжюржев, 1403 ДГМ); мьі алєксандрь 
воєвода... потвєржАє(м)... велебному владиславови... тоть 
листь, што єсмьі дали... коли сА єсмьі записали єго мл(с)ти, 
што бьіхомь то вьчно оуздєржАлн, яко сА єсмьі тогда... 
записали (Львів, 1407 Сові. II, 628—629); а стецко прє- 
рє(ч)ньіи воєвода... записаль сА кролєви... служити (Лан- 
чиця, 1433 Р 123); а мьі... подлоугь єго милости записоу, 
вь що... записаль сА чинити добро нами, а мьі слюбили ес¬ 
мо и записали єсмьі сА, яко нашєго милого отца (Коломия, 
1448 Сові. II, 305); а єстли я кнАз Сємеиь хотьл-бьіхь тот 
дьл порушьіт<и>, и тот запись какь есмо записали сА, 
и я имаю отложьіти оспод<а>рю королю дві тьісАчн рублов 
шьіроки<ми> грошми (Вишнівець, 1482 АЗ І, 81); естли сА 
г(с)дрь нашь помири(т) з вашєю мл(с)тью и запишє(т) 
тогдьі они конє(ч)но маю(т) потАгнути в землю г(с)дра на¬ 
шого (б. м. и., 1496 ПДВКА 61). 

2. (з ким, к кому) скласти письмовий договір (з ким) 
(3): и кн(А)зь Михайло положил листь перед королем єго 
м(и)л(о>стью а рєкль: тьім обьічаємь записал сА тьі с моим 
отцємь перед добрьіми свьтки (Луцьк, 1475 АЗ І, 70)’; 
а коїі к Леїю Міїозіі іакоіе сііеіо ^сгупізг, а ЛеЬо МііобЇ’ 
Ьозибаг пазг г Ьогеіи рошосгіи іакішго оЬусгаіеш сЬосгеі 
к ІоЬіе иі^егсІШ зіа і гарізаіі зіе (Вільна, 1494 ВО II, 
389). 

3. (кому, що кому) віддати в заставу (2): хто сА и(м) 
запїса(л) не имєє(т) имь запїсоу своєго полнїть (XV ст. 
ВС 28 зв.); Я кнАзь Фєдор Василєвич Збаразский созна- 
ваю... штож... записал сА єсми дАдинои своєй кн(А)г(и)ни 
Сємєновой Мари имьнА свои (Черлехів, 1485—1500 АЗ 
1, 120). 
ФОРМИ; перф. І ос. одн. ч. записал сА єсми (1485— 

1500 АЗ І, 120); 2 ос. одн. ч. записал сА (1475 АЗ І, 70); 
З ос. одн. ч. записаль, записал, записа(л) сА (сі, ся, зіа) 
6 (1433 Р 123; 1448 Сові. II, 305, 738; 1462 ВИ II, 285; 
1489 РИБ 431); сА... запїса(л) І (XV ст. ВС 28 зв.); У ос. мн. 
сА єсмьі.,. записали 3 (1407 Со$Л II, 629; 1411 Сові. II, 
637); єсмо записали сА 2 (1482 Л5 І, 81); записали сА єсмьі 
І (1434 Сові. II, 666); записали сі єсми 1 (1435 Сові. II, 

682); записали єсмьі сА І (1448 Сові. II, 305); єсмьі сА.. 
записали І (1411 Сові. II, 638); єсми... записали сА І (1439 
Сові. II, 712); єсмо сА записали 1 (1442 Сові. II, 717); 
записали сА єсмо 1 (1435 Сові. II, 679); сА єсмо записали 1 
(1435 Сові. II, 679); ся есмо... записали 1 (1403 ДГМ)\ 
З ос, мн. сА(ся) записали 4 (1434 Сові. II, 663; 1489 РИЗ 
433); записали сА 3 (1433 Сові. II, 652; 1434 С05/. II, 663; 
1475 Л5 І, 70); сА (ся)... записали 3 (1448 Сові. II, 733; 
1489 РИБ 433); пперф. З ос. мн. бмли... записали сА (1433 
Р 123); майб. З ос. одн. сА... запишє(т) 1 (1496 ПДВКА 
61); сЬосгеї... гарізаїі $їе І (1494 ВП II, 389); 2 ос. мн. 
запишете сА (1496 ПДВКА 61); баж.-ум. сп. 2 ос. одн. ч. 
аЬу... їекі... гарізаі зіа (1494 ВО II, 388). 
Див. ще ЗАПИСАТИ, *ЗАПИСОВАТИ, *ЗАПИСОВА- 

ТИ СА, *ЗАПИСЬІВАТИ, *сАПИСЬЇВАТИ СА, *ОТПИ- 
САТИ 2. 

*ЗАПИСИВАТИ СА див. ^ЗАПИСЬІВАТИ СА. 
* ЗАПИСНО Є с. (2) (те, що внесене до книги) запис: О пї- 

сарє(х) зємьскьі(х) ко(л)ко має(т) бра(т) з (!) записное 
(XV ст. СЯ 43 зв.). 
ФОРМИ; знах. одн. записиоє 1 (XV ст. СЯ 43 зв.); ! за- 

пїса(н) 1 (XV ст. СЯ 9 зв.). 
*ЗАПИСНЬ1Й прикм. (5) О з а п и с н ьі й л и с т ь (2), 

листь записи ьі й (2) (документ, що засвідчує якийсь 
юридичний факт) акт: а надьто єщє єсмо кн(А>зю Алєк- 
сандроу Санкгоушковичоу листь свой дали записьньїй 
(Кременець, 1467 А5 І, 63); А при... сем моем записном 
листе бьіли панове люде добрьіе (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 
8/111, 3); А при том моємь записном листу бьіл: от<є}ць 
нашь Дамїань вл(а)д(ьі)ка володимирскїй, а кнАзь Ми¬ 
хайло Сєнгоушкович (Добучини, 1487 АЗ І, 239); книги 
з а п и с ь н ьі е (1) див. КНИГА 2. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. записиьій, записьиьій (1467 А5 

І, 63; 1469 А5 І, 64); місц. одн. ч. при записном (1472 
АрхЮЗР 8/1II, 3; 1487 АЗ І, 239); місц. мн. вь запись- 
ньіхь (XV ст. СЯ 41 зв.). 

1 ЗАПИСО див. ЗАПИСЬ. 
*ЗАПИСОВАТИ дієсл. недок. (20) 1. (що кому) підтвер¬ 

джувати записом, офіційно засвідчувати (5): Мьі великий 
кн<А>зь Витовт чиним знаємо... иж записуєм и записали 
есмо ки(м)зю Федору Данилевичу Острогь (Луцьк, 1396 
АЗ І, 20); Ино я, Степаиь Куиачковичь Гуща... записую 
князю Федору... тую третюю часть отчизньї именія моего, 
которую єсми е. м-ти зь моее доброе воли даль (Степань, 
1449 АЛМ 8); мьі Олександрі, (в ориг. оксандрь.— Прим, 
вид.)... великий кн<А>зь лнтовский... чинимь знаменито... 
иж вбачивши вьрньш службьі... кн<А>жати Костєнтина 
Ивановича Острозского... ємоу имь не... ЗвАгол... дали 
єсмо... даємь и записуємь зо всими людми к томоу имьню 
здавна прислушаючими (Вільна, 1499 АЗ І, 117); 

(що кому) забезпечувати записом боргове зобов’язання, 
легат (4): и я жене своєй кнАгини УлиАнє записоую против 
єє тисАчи коп дроугоую тисАч коп (Кобринь, 1454 АЗ 
III, 10); записоую мужєви своєму... на тьгх двух дЬлни- 
цах дьдиньї и отчизньї моєь... двь тисАчи золотьіх оугор- 
ских (Добучини, 1487 АЗ І, 239). 

2. (що кому) заповідати, відказувати, відписувати (6): 
Се азь па(н) олиза(р) кирдьеви(ч)... староста лоуцкни 
с женою своєю еедосьею записоувае(м) на вьки веко(м)... 
село доросьі(н) стму великому споу (б. м. н., 1483 ВОРСР 
177—178); записую мужу своєму кн< А)зю Семену Юрьєвичу 
оу отчинє моєй имьньА Заборол, а Городок (Степань, 
1489 А5 І, 89). 

3. (кому робити що і без додатка) (письмово) засвідчу¬ 
вати (що), зобов’язуватися (до чого) (3): мьі панове и 
поспольство оусєі зємль волошь(с>коі... записуємь вє- 
лєбному влодиславови, кролєви польскому... вьрно слу¬ 
жити (Сучава, 1393 Сові. II, 607); и тбтьі оуси подданнїи 
оусєю подданости записовали и вь єдно оучинили (Коло¬ 
мия, 1485 ВО II, 371). 
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4. (що) віддавати в заставу (1): Имбнїя двди(ч)но ко- 
торьіи(ж) то оу пєнАзА(х) запїсоують нєкоторьі(х) оу на- 

ши(х) сторона(х) двржано до -ИІ- лв(т) а потомь сА ви¬ 
стояло (XV ст. СЯ 41 зв.). 

5. (що) (письмово зафіксовувати) записувати (1): Зап'ісьі 
оучиненьї длА пано(в) а длА исправвдливостї прото ми 
оуставлАемь и запїсоуємь коли(ж) которьш члвкь домьни- 
имаєть сА (!) имаєть право ко деди(ч)ств^ што(ж) нньшїи 
держать а... не габаеть его жадннмь правомь тогдьі ми 
сказоуємь томоу пєрвомоу заисканноє (XV ст. ВС 20 зв.). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. записую, записоую (1449 АЛМ 

8; 1454 А8 III, 9, 10; 1483 А8 І, 82; 1487 А8 І, 239; XV ст. 
АрхЮЗР 8/^, 27, 28; 1489 А8 І, 89); І ос. ми. записуємь, 
запїсоуємь, записуєм 7 (1393 Сові. II, 607; 1396 А8 І, 20; 
1434 Р 128; XV ст. ВС 20 зв.; 1499 А8 І, 117); записоувае(м) 
2 (1483 ВОРСР 178; 1487 ВОРСР 178); 3 ос. мн. запїсоують 
(XV ст. СЯ 41 зв.); перф. З ос. мн. записовали (1485 ВО 
II, 371). 
Див. ще ЗАПИСАТИ, 2АРІ8АТІ 8ІЕ, *ЗАПИСОВАТИ 

СА 1, *ЗАПИСЬІВАТИ, *ЗАПИСЬІВАТИ СА, *ЗАПСАТИ, 
ИСПИСАТИ, ^НАПИСАТИ 1, *ОТПИСАТИ, *ОТПИСЬІВА- 
ТИ, ПИСАТИ. 

*ЗАПИСОВАТИ СА дієсл. недок. (6) 1. (кому) (письмо¬ 
во) засвідчувати (що), зобов’язуватися (до чого) (5): тако 
яко инии панове... воєводамь зємлб молдавскои слюбили 
бьіли и записали сА так же и мьі ннв... записуемьі сА степку 
воєводь (Ланчиця, 1433 Р 123); А сет мьі веоктисть, митро¬ 
полит молдавскїи... записоуваєм сА... королеви полско- 
моу... абьіхом мьі не имали николи на ввки отстоупити 
и отхилити сА от нашєго милого господарА (Сучава, 1462 
ВО II, 288—289). 

2. пас. (між ким) писатися (ким) (1): А пан и господарь 
наш корол его милость и короуна аби нам полнили и здер¬ 
жали, подлоуг слюбов и записов што сА записовали и ко¬ 
нали межи нами (Сучава, 1462 ВО II, 292). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. записуємм сА 1 (1433 Р 123); 

записуєми сА 1 (1439 Сові. II, 714); записуємьсА 1 (1433— 
1443 АРМ); записоуваєм сА 1 (1462 ВО II, 289); перф. 
З ос. мн. записовалисі 1 (1435 Собі. II, 687); сА записовали 
1 (1462 ВО II. 292). 
Див. ще ЗАПИСАТИ, 2АРІ8АТІ 8ІЕ, *ЗАПИСОВАТИ, 

*ЗАПИСЬІВАТИ, *ЗАПИСЬІВАТИ СА, *ОТПИСАТИ 2. 

ЗАПИСЬ, ЗАПИС ч. (180) 1. (юридичний акт про на¬ 
дання маєтку) запис (23): а по нашемь животв, кто боу- 
дє(ть) господарє(мь) оу зємли, да емоу не во(з)мє(т) нашєго 
приданиА и нашихь записо(в) бєзь его виньї (б. м. н., 
бл. 1400 Сові. І, 27); И мьі, великий князь Швидригайло 
Олкгердовичь, сее осмотриль у светомь евангелиеи Вло- 
димерское церкви тие записи и обьіскали есмо сь нашою 
княгинею... которое какь било село и земли пашнее... 
придави святой церкви Володимерской єпископии, под- 
лугь записові, продка нашого, опять церкви Божей по¬ 
твердили есмо (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1ЛП, 8); А хто потомь 
порушить сей нашь запись, разсудитьсе предь Богомь 
(Кобринь, 1465 АкВАК III, 4); а кто св покуси(т) порушити 
сие наше данїє и записооу (!) що вьішє пишє(м) то(т) бо- 
дє(т) (!) по(д) нашеи вєликои казни (Сучава, 1467 МІН. Оос. 
126). 

2. (документ про забезпечення легату, боргу) запис (39): 
Се яз кн<А>зь Василей Федорович Острозский: ижє отєи 
мой кн<А)зь Фєдорь ставил ц(е)рков матку б<о)жею на 
клаштор томоу закону св(А)т<о)го Доминика, а такжє 
записал бьіль и дал запис кн<А)зю Яну мнихоу Чєхоу 
и азь теж записиваю тую ц<є)рков на клашторь (б. м. н., 
1443—1452 А8 І, 39); а в том же запису и мне трєтАя часть 
записана (Вільна, 1495 ВМБС); Фалко жалова(л) о дєди(ч)- 
ство на индриха и индри(х) сА заложиль давиимь записамь 
(1) и досвє(т)чиль (XV ст. ВС 23); и богда(н) вказа(л) пє- 
рє(д) нами то(т) запись и(х) на тьіє именья и они томоу 

записоу приганили, рекли и(ж) бьі то(т) запись бьі(л) 
фа(л)шовьіи (Берестя, 1496 ВМКФС); 

письмове зобов’язання, договір (61): а на то оусе и слю- 
буємь... ввчнии тонь (!) запись твердо держАти (Сучава, 
1393 Сові. II, 607); Іпо и гарізасЬ ДУазгусЬ і \у пазгусй, 
згіог \уаз20І шііозїі а Ьег пазгеЬо шесіапііа пеззуїаїу зіа 
зо кпіагіет Зг^ЦгукЬауІогп, апі розіо^ к пегпи зіаі (Лип- 
нишки, 1433 ЗпТШ ьХХ'уі, 140); а тьіхь всвхь записовь 
потвержаемь симь нашимь листо(м) (Ланчиця, 1433 Р 
124); И мьі того смотрввшо (!) кн(А)зА Семена оправили, 
а кн(А)зА Михайла обвинили; его сввтки не посведчили 
ни двлоу, ани записоу (Луцьк, 1475 Л5 І, 70); Тое вьсє 
вьшієписанноє мьі вишєписаннїи Іо Стєфаи воєвода... о 
вьсАх рвчєх и работах и записов, на наше право и на нашю 
ввроу христїяискоую, слюбоуем (Гирлов, 1499 ВО 11,425); 
запись в д е л а т и (о у д и л а т и) (8) скласти до¬ 

говір (письмову угоду): Сим листом слюбоуем... против 
его милости...ньі сь єдним чловвком сєго сввта николи не 
бити, ани которїи ричи имати, ани записи оудилати против 
кролв его милости (Коломия, 1485 ВО II, 371—372); и 
запись его мл(с)ть каза(л) вдєлати по(д)лугь обичая 
(б. м. н., 1496 ОПСВВ 62); запись вписати (3) 
скласти договір (письмову угоду): и г(с)дрь нашь стефань 
воєвода такежь має(т) ваше(и) мл(с)ти потому(ж) запи(с) 
вписати... и тоть запись вашимь посломь дати (б. м. н., 
1496 ПДВКА 60—61); запись имати (мати) (3), 
имати запись (1), запись имєти (мети) (2) 
мати договір (письмову угоду): И також єстли бихом мьі 
имали которїи ричи алибо записоу (!) алибо присвгоу сь 
которим чловвком против его милости и короуни полскои... 
тое оусе казимо и оуморвємо ис сим нашим листом (Коло¬ 
мия, 1485 ВО II, 372); и ваша милость бьі есте тьіхь людей 
оу вась не дєрьжали, але до его земли отослали, по прьі- 
сєгахь и по записєхь што маєте ваша милость промєжи 
вами (б. м. н., 1499 ВО II, 449); запись оучинити 
(1), запись ч и н и т и {1) укласти (укладати) договір 
(письмову угоду): ачбьі есмо козв записи с которьі(м) коли 
члонко(м) оучинили кторьіА бьі проти (в)... королеви, и ко- 
роунв его, а любо би могли бьіти тотьі всА оуморьДемь 
(Хотин, 1448 Сові. II, 734); доконьчальньїи за¬ 
пись (1), запись доконьчальньїи (1) див. 
* ДОКОНЬЧАЛЬНЬЇИ; 

боргове зобов’язання (8): кто к намо принесеть записо 

на -Г- тисАчв тому мьі дамьі вашь листо што писано на 
•Д-тисАчи (Сучава, 1388 8В 678—679); а по двоу годє(х) 
оужє и(м) далє(и) не(т) лїхвьі жадное и ни запїсомь имеють 
поминаю(т) анї то(т) хто сА и(м) запїса(л) не имєє(т) имь 
запїсоу своего полнїть (XV ст. ВС 28 зв.); а такьже коли 
бьіхомь имь жольду не поплатили и щькодь тогдьі имь 
поволєваемь... нась оупоминати намь лаАти нашихь куп- 
(ц)ехь брати нашихь людехь доколи свои запись о(т) нихь 
вьіправимьі (Сучава, 1433—1443 АРМ); 

(письмовий документ юридичного характеру) грамота 
(25): а кто не боудє(т) послушєнь нашємоу повєлвнїю и за¬ 
писоу, то(т) имаєть бьіти по(д) вєликои казни г(с)вами 
(Сучава, 1435 Сові. II, 692); а на болшєи крвпость семоу 
нашємоу записоу вєлВли єсми нашємоу вВрномоу... боАри- 
ноу... нашоу печать приввсити (Коломия, 1448 Со5/. II, 
306); а просили нас што-бьіхмо (в ориг. бьі-хо.— Прим, 
вид.) кь ихь записамь пєчати свои приложили (Луцьк, 
1475 А8 І, 70); А для лвпьшои твердости я, Яиь Никлевич, 
и печать свою приложил, к сему моєму запису (Володи¬ 
мир, 1498 АрхЮЗР 8/IV. 141). 

3. письмове розпорядження (3): Запїсьі оучинєни длА 
пано(в) а длА исправвдлпвостї (XV ст. ВС 20 зв.). 

4. (внесений до книг) запис (1): Зємьскии пїсари во всє(х) 
зємлА(х) корольвьс(т)ва нашєго... за запи(с) имєю(т) бра(т) 
яко пїсари краковьскьш и соудомирьскьіи за одноу жало- 
боу запїсанЖ вєньци неть одинь гро(ш) (XV ст. СЯ 43 зв.). 



*ЗАПИСЬНЬІЙ — 383 — *ЗАПЛАТ 

ФОРМИ: наз. одн. запису запис, запи(с) 5 (1443—1452 
АЗ І, 39; 1445 Сові. II, 726; 1489 РИБ 431; 1495 ВМБС; 
1496 ВМКФС); ! запїсань 1 (XV ст. СЯ 41 зв.); род. одн. 
записоу, запїсоу, запїсЖ 26 (1429 Сові. І, 280; 1434 Сові. 
II, 666; 1448 Сові. II, 305; 1453 Сові. II, 776; 1460 
515; 1467 ВО І, 118; 1475 АЗ І, 70; 1488 Л5 І, 241; XV ст. 
ВС 18 зв.; 1496 ВМКФС і т. ін.); ! заапису 1 (1445 Сові. 
II, 212); дав. одн. запису, записоу (1435 Сові. II, 692; 1448 
Собі. II, 306; 1496 ВМКФС; 1498 АрхЮЗР 8/ГУ, 141, 142; 
ВО II, 414; 1499 Вй II, 449); знах. одн. запись, запїсь, 
запис, запи(с) 52 (1393 Сові. II, 607; 1401 АкВАК ПІ, 2; 
1444 АрхЮЗР ЇМ, 8; 1458 ЯО І, 9; 1465 АкВАК НІ, 4; 
1482 АЗ І, 81; 1495 ВМБС; XV ст. СЯ 43 зв.; 1496 ВО 
II, 405; ВМКФС; ОПСВВ 62; ПДВКЛ 60, 61 і т. ін.); 
записо 1 (13885/. 678); ! записоу, ! записооу 3 (1459 £>//?« А» 
514; 1467 Мік. Оос. 126; 1485 50 II, 372); ор. одн. записомь, 
запїсомь, записом 3 (1462 ВО II, 289; XV ст. ВС 28 зв.; 
1495 РИБ 620); ! записамь 1 (XV ст. ВС 23); місц. одн. 
вь (в) запису 6 (1495 ВМ БС; РИБ 620); вь записе 1 (1496 
ВО II, 405); наз. мн. записи, запїси 9 (1436 Сові. II, 707; 
1442 Сові. II, 719; 1445 Сові. II, 726; 1494 ВО II, 387; 
XV ст. ВС 20 зв,; 1496 ОПСВВ 61); записи 1 (1442 Сові. 
II, 716); род. мн. записовь, записовь, записов, записо(в) 
20 (бл. 1400 Сові. І, 27; 1433 Сові. II, 651; Р 121, 124; 
1436 Сові. II, 707; 1444 АрхЮЗР ЇМ. 8; 1445 Сові. II, 
729; 1457 Сові. II, 810; 1462 ВО II, 289; 1495 РИБ 620; 
1496 ВО II, 405 і т. ін.); записоув 1 (1462 ВО II, 293); зом. 
місц. мн. о вьсАх рвчєх... и записов 1 (1499 ВО II. 425); 
дав. мн.. записом 1 (1475 АЗ І, 70); записамь 1 (1475 Л5 
ї, 70); знах. мн. записи, запїсн 29 (1403 ДГМ; 1433 Сові. 
II, 651; 1436 Сові. II, 707; 1444 АрхЮЗР ЇМ, 8; 1448 
Сові. 11,305,734; 1462 ВО II, 285; 1493 ОПВВ 152; 1495 
ВМБС; XV ст. ВС 28 зв ; 1498 ВО II, 410 і т. ін.); записовь 
4 (1433 Сові. II, 651; 1439 Сові. II, 712; 1496 ОПВВД; 
ПДСВВ); записи 3 (1400 Сові. І, 41; 1448 Сові. II, 305; 
1485 ВО II, 372); місц. мн. по записєхь 4 (1498 ВО II, 
409; 1499 ВО II, 449); и гарізасЬ 1 (1433 ЗНТШ ^XXVI, 
140). 
Див. ще *ЗАПИСЬ, ЗАПЇСАНЇЄ. 
*ЗАПИСЬНЬІЙ див. *ЗАПИСНЬІЙ. 
*ЗАПИСЬІВАТИ дієсл. недок. (7) 1. (що) (викладати 

у письмовій формі) писати (1): и они перед нами сознали: 
тим обьічаємь кн<А)зю Семєноу со ки<А)зємь Васильємь 
бьіли рвчи перед нами, а конца ни одного межи собою не 
вчинили, ни листа перед нами не записьівали (Луцьк, 
1475 Л5 І, 70). 

2. (що кому, що на що) підтверджувати записом, офі¬ 
ційно засвідчувати (що кому) (5): и азь теж записьіваю 
тую ц(є)рков на клашторь по отца своєго записаню, занєж 
отца моєго запис в твій валки изгьібль, и аз н<и)нв запи¬ 
сьіваю ту ц(є)рков на клашторь (б. м. н., 1443—1452 АЗ 
І, 39); паклибьі он в г(о>с(по>д(а)рА великого кн(А>зА 
тоє имвньє вьіпросил на ввчность, ино А ємоу тоє имвньє 
записьіваю ввчнв (Боковичі, 1496 АЗ І, 245); 

(що на чому) забезпечувати записом боргове зобов’язан¬ 
ня, легат (що у чому) (1): а про то(ж) єи записьіваю на 
свои(х) имвньє(х)... три(сс)та (!) ко(п) широки(х) гро(ш)и 
чє(с)кои монвтьі (б. м. н., п. 1450 ПИ № 9). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. записьіваю (1443—1452 АЗ 

І, 39; п. 1450 ПИ № 9; 1488 АЗ І, 88; 1496 АЗ 1, 245); 
1 ос. мн. записьіваєм (1487 Л5 І, 86); перф. З ос. мн. записьі¬ 
вали (1475 АЗ І, 70). 
Див. ще ЗАПИСАТИ, 2АРІ5АТІ 8ІЕ, *ЗАПИСОВАТИ, 

*ЗАПИСЬІВАТИ СА, *ЗАПСАТИ; ИСПИСАТИ, * НАПИ¬ 
САТИ 1, *ОТПИСАТИ 2, ПИСАТИ, *ПСАТИ 1. 

*ЗАПИСЬІВАТИ СА дієсл. недок. (3) 1. (чим і без додат¬ 
ка) (письмово) зобов’язуватися (до чого) (2): а кн(А)зь 
Семен томоу листоу приганоу дал, а мовил так: я с моим 
братомь, с отцємь твоим не записивал сА тьімь листомь 
(Луцьк, 1475 АЗ І, 70); и они рекли: так правда єсть. 

записьівали сА отцьі наши по нєволи (Луцьк, 1491 АЗ І, 
94). 

2. (чим кому) підтверджувати записом, офіційно засвід¬ 
чувати (1): А се я пани ЄнковаА Чаплича пани ТатАна... 
записьіваю сА... сим моим листом... кн<А>зю Михайлу 
и кн<А)зю Костєнтиноу Ивановичом Острозским: штож 
нєбожчик пан мой пан Єико Чаплич мєнАл (!) со кн(А>зєм 
Йваном Острозским отчиною своєю Голчєм на кн<А)зжи 
двор... на Мєжирєчє (Луцьк, 1487 АЗ І, 85). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. записьіваю сА (1487 АЗ І, 85); 

перф. 1 ос. одн. ч. записивал сА (1475 І, 70); 3 ос. мн. 
записьівали сА (1491 АЗ І, 94). 
Див. ще ЗАПИСАТИ, 2АРІ5АТІ 5ІЕ, *ЗАПИСОВАТИ, 

'*ЗАПИСОВАТИ СА, *ЗАПИСЬІВАТИ. 
*ЗАПИСЬ Ж- (2) І. (документ про забезпечення легату} 

запис (1): И глвбь рє(к) тьі мнб тьі(х) записє(и) не даваль 
ани єсми очима своима и(х) вида(л) ани чтучьі и(х) сльїхаль, 
ни(ж)ли сА с тобою є(д)наль (Вільна, 1495 ВМБС). 

2. письмове зобов’язання, договір (1): Я, кнегини Ива- 
новая Семеновича Кобрьінская бедора, для потверженья 
сего нашого листу и нашихь сихь записей, приложила 
есьми на то печать свою (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2). 
ФОРМИ: род. мн. записей, записє(и) (1401 АКВАК 

III, 2; 1495 ВМБС). 
Див. ще ЗАПИСЬ, ЗАПЇСАНЇЄ 2 
*ЗАПИСЬНЬІИ див. *ЗАПИСНЬІЙ. 
! ЗАПЇСАН 1 (ЗАПЇСАНЇЄ) (1): О братоу старшомь 

которьі(и) замєшькаєть запїса(н) (!) (XV ст. ВС 7). 
Див. ЗАПЇСАНЇЄ. 
! ЗАПЇСАН 3 (ЗАПЇСНОЄ) (1): О пїсарє(х) зємьскьі(х) 

ко(л)ко имєєть бра(т) за запїса(н) (!) (XV ст. ВС 9 зв.).. 
Див. *ЗАПИСНОЄ. 
ЗАПЇСАНЇЄ с. (7) 1. заповітний запис (5): а по нашомь 

(зіс.— Прим, вид.) животи кто имєть Сьіти господарь на- 
шєи зємли... щобьі имь нєпороушили нашєго дані А и оут- 
вєрждєнїА и записанїА... заноу(ж) дали єсмьі имь за и(х) 
правовврноую слоужбоу (Сучава, 1428 Сові. І, 202); и азь 
теж записьіваю тую ц(е)рков на клашторь по отца своєго 
записаню, занєж отца моєго запис в тьш валки изгьібль 
(Острог, 1443—1452 АЗ І, 39). 

2. (заповідане майно) запис, легат (2): О оудова(х) и о 
ма(л)жонька(х) имже поспо(л)но запїсанїє нєзалєжи(т) ни- 
коли (XV ст. ВС 33). 
ФОРМИ: наз. одн. запїсанїє (XV ст. ВС 33); род. одн. 

записанїА, записанїа (1428 Созі. І, 202; 1429 Сові. І, 243);. 
дав. одн. записаню (1443—1452 АЗ І, 39); знах. одн. запї- 
санїе 1 (XV ст. ВС 8—8 зв.); ! запїса(н) І (XV ст. ВС 9 зв.). 
Див. ще ЗАПИСЬ 2, *ЗАПИСЬ 1. 
! ЗАПЇСАНЬ (ЗАПИСЬ) (1): вїдвлосА на(м) за нєпо- 

(до)бноє ижє такьш кро(т)кьіи запїсань (!) бє(з) оумо(л)вьі. 
не бьіль двржань (XV ст. СЯ 41 зв.). 
Див. ЗАПИСЬ 2. 
*ЗАПЇСАТИ див. ЗАПИСАТИ. 
*ЗАПЇСОВАТИ див. *ЗАПИСОВАТИ. 
*ЗАПЇСЬ див. ЗАПИСЬ. 
*2АРЕАКАТІ дієсл. док. (1) заплакати: ЕГзІузга^зга 1о> 

\узі гаріакаїі і тоїшіїі; «шоіеіі ЬусЬто, згіоЬ і паз кого! 
ваш кагпії, как іеЬо июііа, пігЬусЬто їо шісЗеІі, гапіай /о 
\У2Є паз іети и^усіаіеі, коїі регешігуіа з піт сгупії» (Лип- 
нишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 140). 
ФОРМИ: пеод). З ос. мн. гаоїакаїі П433 ЗНТШ ^XXVI, 

140). 
*ЗАПЛАТ ч. (10) плата, заплата: (Ино) мьі видввши их. 

добрьі токмєжь и заплат полньї, а мьі також дали и потвер¬ 
дили... братоу єго Кости тото вьішеписанноє мвсто на 
Крьлигьтоурв (Дольний Торг, 1466 Вй І, 114); Ино мьг 
видввшє их доброую волю и токмеж и полиш заплат, 
а мьі такождєрє и от нас єсмьі дали и потвьрдили слоузь 
нашємоу Томи тоє прАдрєчєноє село оу Кобьлєх (Сучава^ 
1494 ВП II, 36). 
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ФОРМИ: знах. одн. заплат (1466 БО І, 114; 1476 БО 
1, 208; 1487 ВО І, 291, 302, 517; 1488 ВО І, 317; 1490 ВО 
Т, 397, 432; 1491 ВО І, 449; 1494 ВО II, 36). 
Див. ще ЗАПЛАТА. 
ЗАПЛАТА ж. (88) плата, заплата (85): N3610, сЬосгеш, 

і2 Ьу гасіпу]... к гаріаїе газіашу ]еЬо \у йей в\уіеіу) па 
ргіринаї (Луцьк, 1388 гРБ 107); Кто прода (!) дбдичьство 
а половїноу заплати возмє(т) (XV ст. ВС 6 зв.); имає(м) 
имь заплату всю заплатити (Сучава, 1457 Собі. її, 810); 
Ино мьі видбвши их доброи воли и токмєж и полноую за¬ 
платоу, а мьі такождєрє и от нас єсмьі дали и потврьдилн 
слоугам нашим Сими и братоу єго Оники тоє прАдрєчєн- 
ноє село на имА Ботєщи (Ясси, 1500 ВО II, 175); 
заплатоу вчинити (кому) (1) заплатити: какь' 

ємоу заплатоу вчинить то тьі вєдаєшь (б. м. н., 1484 Я А4); 
заплатоу дилати (2) платити: але коли боудєт 
намь надоби илї сукно илї инаА торговлА... а мьі алибо 
наши мьітници абьі торговали и заплатоу дилавши, и на- 
добноє оузАли (Сучава, 1456 Собі. II, 791); але коли боу- 
дєть намь надобьі или соукно или инаА топговлб... а мьі 

длибо наши мьітници абьі торговали и заплатоу дилавши 
и надобноє оузАти (Сучава, 1460 ВО II, 275). 
ФОРМИ: наз. одн. заплата (XV ст. ВС 22); рад. одн. 

заплати (XV ст. ВС бзв.); дав. одн. гаріаіе (1388 2РБ 107); 
знах. одн. заплату, заплатоу (1453 Собі. II, 495; 1457 
Собі. II, 810; 1460 ВО II, 275; 1466 0/Р«Л» 519; 1479 ВО 
І, 224; 1484 ДМ\ 1489 Собі. 8. 133; 1490 ВО І, 400; 1494 
ВО II, 32; 1497 ВО II, 96; 1500 ВО II, 175 і т. іи.). 
Див. ще * ЗАПЛАТ. 
ЗАПЛАТИТИ, ЗАПЛАТИТЬ дієсл. док. (242) (що, що 

■кому і без додатка) заплатити (239): не оусхочєть ли король 
■самь заплатити дасть тому то дичьство (І) кто єго потАжєть 
(б. м.н., 1352 Р 6); А кто на то оустанєть тоть заплатить 
гривну золота виньї а гривну золота послухомь (Львів, 
1368 Р 16); и на болшю крБпость нашєго осужєниА помоч- 
ноє взАли єсмьі оу кролА... а то тако ажє король заплативь 
ттА(т) соть гривень тьімь панА(м) има вєчисто дер ж А (т) 
■(Медика, 1404 Р 70); а не маємь оуступати сА оу тьіи имбнья 
оли жь заплативши триста копь широки(х) грошей пану 

■чусє (Луцьк, 1434 Р 128); а ктобьі тоє єднаньє з нась с обоу 
•сторонь оузроушиль, тоть маєт заплатити королю пАть 
■соть копь гроший (Вільна, 1482 А8 І, 79); Фра(н)цикь 
прода(л) юрьєви дєди(ч)ство за сто гривень а юрє(и) за- 
платиль ємоу тогдьі соро(к) гривень а остатокь на оурє(ч)- 
ньш дни слюбиль заплатити (XV ст. ВС 21 зв.); И оустав- 
шн наши слоуги Сима и брат єго Оника та заплатили оуси 
доти вьішєписаннїи пинбзи... оу роуки слоузі нашемоу 
Сими Бєнб (Ясси, 1500 ВО II, 175); 
О заплатити ш ї ю (2) бути покараним на смерть 

через повішання: а тако(ж) варе кто о(т) наши(х) боярь, 
боу(д) кто оусхочє(т) ти(х) цигани задержати или затаити 
прє(д) калоугєрми, то(т) заплати(т) свою шїю (Сучава, 1448 
Собі. II, 353); а тако(ж) варе кто оусхочє(т) о(т) наши(х) 
боярь ти(х) цигань задрьжати или затаити прБ(д) калугєр- 
мн то(т) да заплатить свою шїю (Сучава, 1453 0/р«Л» 
503); головою заплатити (1) див. ГОЛОВА. 
ФОРМИ: інф. заплатити, гарІаШі 36 (1352 Р 6; 1388 

1РІ 103; 1411 Р 77; 1427 Р 109; 1435 Собі. II, 692; 1446 
ОУР«Л» 485; 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 19; 1482 А8 І, 79; 1494 
АЛМ 54; 1499 ВО II, 450 і т. ін.); заплатить, заплатіть 
9 (XV ст. ВС 16, 16 зв., 22, 22 зв., 24, 24 зв., 25, 31, 37); 
заплати(т) 2 (XV ст. ВС 32; 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, 
фотокоп.); аор. І ос. одн. заплатих, заплатмх, заплати(х) 
(1479 ВО І, 221; 1488 ДГСВМЩ; 1489 В О І, 376; 1490 ВО 
I, 436; ДГСХМ; 1491 ВО І, 451; 1492 ВО І, 509; 1495 
ВО II, 64; 1497 ВО II, 99; 1499 ВО II, 144 і т. ін.); перф. 
і ос. одн. ч. заплатил (1488 ВО І, 354, 355); 3 ос. одн. ч. 
заплатил, заплатиль, заплатиль, заплати(л) (1453 Собі. 

II, 472; 1463 ВО І, 74; 1473 ВО І, 190; 1479 Собі. 8. 98; 
1487 ВО І, 297; 1489 РИБ 432; 1491 ВО І, 447; 1494 ВО 

II, 36; 1497 ВО II, 98; XV ст. ВС 21 зв.; 1499 ВО II, 130, 
168 і т. ін.); З ос. одн. ж. заплатила, заплатила) (1462 
ВО І, 52; 1473 ВО І, 186; 1480 ВО І, 244; 1494 ВО II, 
32; 1495 ВО II, 57); ї ос. мн. заплатили есми 2 (1472 ВО 
І, 169; 1481 ВО І, 248); єсми заплатили 1 (1470 ВО І, 150); 
З ос. мн. заплатили (1466 ВО І, 114; 1479 ВО І, 223; 1483 
ВО І, 275; 1486 ВО І, 289; 1489 ВО І, 367; 1492 ВО І, 
506; 1495 ВО II, 55; 1496 ВО II, 92; 1497 ВО II, 96; 1500 
ВО II, 175 і т. ін.); майб. І ос. одн. заплачоу (1490 Пам.)\ 
З ос. одн. заплатить, заплатіть 6 (1368 Р 16; 1415 Собі. 

І, 116; 1418 Собі, і, 127; XV ст. ВС 35 зв., 37 зв.; 1494 
РИБ 561); заплатит, заплатить 3 (1436 Собі. 1, 468; 1460 
ВО I, 41; 1462 ВО II, 67); заплати(т) 9 (1423 0/Р«4» 
447; 1432 Собі, і, 343; 1448 Собі. II, 353, 362; п. 1450 ПИ 
№ 9; 1452 Собі. II, 422; XV ст. ВС 24, ЗО; 1456 ГПХМ)\ 
1 ос. мн. заплатимо 2 (1411 Р 77); иміємь... заплатити 
1 (1411 Р 77); бзудємь... заплатити 1 (1448 С05/. II, 305); 
баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. Ьу... гарШії (1388 2РБ 106); 
1 ос. мн. бьіхми... заплатили (1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, 
фотокоп.); З ос. мн. щоби... заплатили (1434 Собі. II, 675); 
нак. сп. З ос. одн. да заплатить 2 (1452 Собі. II, 410; 1453 
0/В«Л» 503); да заплатит 2 (1440 ОВАс 32; 1459 ВО І, 
32); дазаплати(т) 4 (1453 Собі. II, 458; 1455 Собі. II, 526, 
562; 1474 РГС)\ дієприкм. пас. мин. наз. одн. ч. заплачо(н) 
(XV ст. ВС 31); наз. мн. заплачєни (XV ст. ВС 31 зв.); 
дієприсл. перед, заплативше 15 (1488 ВО І, 355; 1489 ВО 
І, 376; 1490 ВО І, 436; ДГСХМ; 1491 ВО І, 452; Собі. 8. 
156; 1492 ВО І, 509; 1495 ВО II, 64; 1497 ВО II, 99; 1499 
ВО II, 144 і т. ін.); заплативши, заплати(в)ши 8 (1434 Р 
128; 1456 ПМВП; 1475 А8 І, 72; 1488 ВО І, 347; 1491 ВО 
I, 472; XV ст. ВС 21 зв.; 1499 ВО II, 147, 154); заплативши 
1 (1440—1492 АкЮЗР II, 106); заплативь 2 (1404 Р 70); 
предик. пас. дієприкм. заплачено (XV ст. ВС 8). 
Див. ще ПЛАТИТИ, * ПЛАТИТИ СА, ПОПЛАТИТИ. 
ЗАПОБЄДАТИ дієсл. недок. і док. (3) {спіч, гароуеаеіі, 

стп. гаро\УІес!ас) (кому) забороняти, заборонити: о игрє- 
цо(х) косто(ч)ньі(х) ка(к) имь заповєдаю(т) (XV ст. ВС 
27 зв.); а и самь бьі еси имь ни вь чомь кривьдьі не чиниль 
и корьчмьі бьі еси своей не держаль вь месте, и заповедаль 
бьі еси слугамь своимь и мещаномь, штобьі корьчмьі вь 
месте ие варили (Судомир, 1488 РИБ 222). 
ФОРМИ: інф. заповєдати (XV ст. ВС 7 зв.); теп. З ос. мн. 

заповєдаю(т) (XV ст. ВС 27 зв.); баж.-ум. сп. 2 ос. одн. ч. 
заповедаль би еси (1488 РИБ 222). 

*ЗАПОВ'£ ДАНЇ див. *ЗАПОВ'ЕДАНЬІИ. 
*ЗАПОВг£ДАННЬІ див. *ЗАПОВ'£ДАНЬІИ. 
*ЗАПОВгКДАНЬІ див. *ЗАПОВ1їДАНЬІИ. 
*ЗАПОВг£ ДАНЬІИ прикм. (4) заборонений: а у чєрнов- 

ци, возьі не стрАсти, але купець дасть свою вБру, ажє иє 
имаєгь заповБданьїи товарь на свои возь (Сучава, 1408 
Собі. II, 632); А оу Чєрновцєх возьі не трАсти, але коупєць 
абьі дал своє право, ажє нє имаєт заповБданї товарь иа 
своємь возьі (Сучава, 1460 БО II, 275). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. заповіданий, заповіданні 2 (1434 

Собі. II, 669; 1456 Собі. II, 790); заповідані' 1 (1460 БО 
II, 275); заповіданий 1 (1408 Собі. II, 632). 

*ЗАПОВ'£ДЬ ж. (1) (настанова) заповіт, завіт: ащє 
ли кто прБстЖпить заповв(д) сіл бєзьо(т)чьство(м) (!) или 
нєбрБжєнїє(м) и полакомнтсА добьіткоу КНИГЬІ СєА и 
прода(ст) Л да є(ст) проклА(т) о(т) ба (б. м. н., 1401 ЗДб). 
ФОРМИ: знах. одн. запові(д) (140! ЗДЄ). 
ЗАПОДЇА, ЗЬПОДЇА ж. (14) (молд.) плоскогір’я (13): 

а хотарь оуси(м) ти(м) чєтьірємь сєломь почєншє... о(т) 
той могилу... з а подією вьішє пашка на гло(д) (б. м. н., 
1425 Собі, і, 168—169); А хотар той вьшієписаннои сели- 
щи да єст от Драгоєщи... чєрєс зьподїю оу серед доубро- 
воу на могилоу (Сучава, 1493 БО її, 27); 
бєлошєва заподїа(І) див. *БЄЛОШЄВТ>. 
ФОРМИ: наз. одн. за подія 1 (1425 Со5^. І, 168); зам. род. 

гори зьподїа 1 (1468 БО І, 127); род. одн. зьподїи (1492 
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ВИ І, 510); знах. одн. зьподїю (1490 ДГСХМ; 1492 ВО 
І, 510; 1493 ВО II, 27); ор. одн. заподїєю, зьподїєю (1425 
Со$і. 1, 168, 169; 1492 ІЮ І, 510); знах. мн. заподій, зьпо- 
дій (1488 ДГСПМ; 1490 ДГСХМ). 

ЗАПОМНЄНА с. (2) (стч. гаротпепі, стп. гаротпіепіе) 
забуття (1): Абьі запомнєнА рвчи с часов вдьланьїхь не 
вдвлало би шкоди, слушно ест ажбьі вчинки людьскии 
которьіижь (сь) часомь отходАт достаточншмь свєдєтствомь 
листов и на потомь будучими бьілибьі явньї (Вільна, 1499 
А8 І, 117); 
бьівати вь запомненю (1) див. *БЬІВАТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. запомнєиА (1499 А8 1,117); місц. одн. 

вь запомиеию (1389 РЕА І, 26). 
*ЗАПРЄНЇЄ с. (1) заперечення, відмовлення: а коли(ж) 

соу(д)я пьіта(л) слоу(ж)бнїка тогдьі слоужебникь запрєль 
жебьі не видь(л) тоє рани тогдьі то(т) янь по запренїю 
того слоужєбника рєкль свє(т)кьі повєсть шт (1) бьі видь(л) 
тьія рани (XV ст. ВС 19—19 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. по запрєиїю (XV ст, ВС 19 зв.). 
Пор. *ЗАПРЄТИ. 
*ЗАПРЄТИ дієсл. док. (6) (чого і без додатка) заперечити 

(що), відмовитися (від чого): Тег ]езНіЬу... оп... гаргеі 
іо... тпа]еГ гаріаШі аІЬо ргізіаЬоіи зіа осгізіііі (Луцьк, 
1388 2РБ ЮЗ); Пєтрь жалова(л) на яна и(ж) емоу чєтири 
па(л)ци оутАль оу роу(к) и янь того запре(л) (XV ст. 
ВС 23). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. запрєль, запрє(л) (XV ст. 

ВС 19 зв., 23, 27); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. Ьу харгеі І (1388 
ІРІ 103); Ьу... гаргеї 1 (1388 2РІ 103). 
Див. ще *ЗАПР'ЙТИ СА, *ПРЄТИ, *ОУГТРИТИ ОБ. 
*ЗАПРИСАГАТИ дієсл. недок. (1) (що, робити що) за¬ 

присягати (що), зобов’язуватися під присягою (робити 
що): Тоє оусє вьішєписанноє слюбоуємь, заприсАгаємь 
здєржат... подлоуг того нашєго листоу и присАг наших 
(Сучава, 1462 ВО II, 290). 
ФОРМИ: теп. і ос. мн. заприсАгаємь (1462 ВО II, 

290). 
Див. ще *ОТПРИСАЧЬ, *ОТПРИСАЧЬ СА, *ПОПРИ- 

САЧЬ, ПРИСАГНОУТИ. ПРИСАЧЬ, ПРЬІСЯГАТИ. 
*ЗАПРИТИ СА див. «ЗАПР'ЙТИ СА. 
*ЗАПРЇТИ СА див. *ЗАПР'6ТИ СА. 
*ЗАПРОДАТИ дієсл. док. (2) (що кому) продати: а тне 

двь части того именіа... запродали есми е. м. за пятьде- 
сять копь гроши (Луцьк, 1449 АЛМ 8); А сє я пан Гриб 
Ивєшєневич... запродал єсми йме ке своє на имА Торока- 
новь... во осми дєсАт копах готових грошей широкой личбн 
ческой маиєтьі (Острог, 1488 А8 І, 88). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. за про даль (запродал) єсми 

(1449 АЛМ 8; 1488 А8 І, 88). 
Див. ще * ПОПРОДАВАТИ, * ПОПРОДАТИ, РК2ЕОАТІ, 

ПРОДАВАТИ, ПРОДАТИ 1. 
*ЗАПРГБТИ СА дієсл. док. (3) (за що і без додатка) від¬ 

мовитися (від чого), заперечити (що): оуставлАємь коли(ж) 
которьіи мєщаиїнь алюбо соукна алюбо иньш торговли 
а которомоу зємлєнїноу бє(з) запїсЛ повєри(т) а оу право 
с нимь по йде (т) тогдьі имєєть тоть мєщанїнь добрими 
лю(д)ми на нє(г) досвє(т)чи(т) а запрїтца ль тогди имєєть 
самь своєю роукою о(т)присАчь (XV ст. ВС 18 зв.); Ино 
Илка не заприла сА за <т>отоу сьмрьть Андрицєва, що 
єго оубил... отець Илцб, але оустала прАд нами и прАд 
нашим митрополитом (Сучава, 1473 ВО І, 186). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. сА... запріль (1449 Со5^. 

II, 385); 3 ос. одн. ж. заприла сА (1473 ВО І, 186); майб. 
З ос. одн. запрїтца (XV ст. ВС 18 зв.). 
Дце. ще *ЗАПРЄТИ, *ПРЄТИ, *ОУПРИТИ ОЙ. 
*ЗАПСАТИ дієсл. док. (1) (на що кому) записати, під¬ 

твердити записом (легат): а на то дворище запсали єсмо 
ему сєю нашєю грамою (І) пАтьдєсАть гривень подольскими 
полугрошки (Острог, 1427 Р 109). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. запсали єсмо (1427 Р 109). 

25 ?-т * 

Див. ще ЗАПИСАТИ 2, *ЗАПИСОВАТИ 1, *ЗАПИСЬІ- 
ВАТИ 2. 

*ЗАПОУСТЬ ч. (2) (ділянка непрорубаного, непрочище- 
ного лісу) запуст: О кметь(х) котории(ж) держать борти 
в запоустє (XV ст. 9 зв.); у баїі іе$то іоти зіигі пазготи 
Ра\\4ц їиіи гетіи пазги... г роїті, 2 биЬго^аші... у 2 

гаризїаті (Ужів, 1420 А8 І, 25). 
ФОРМИ: місц. одн. в запоустє (XV ст. СД 9 зв.); ор. мн. 

гаризіаші (1420 А8 І, 25). 
*ЗАПУСТЬІ мн. (4) <0 запусти великій (1) 

(останній тиждень перед великоднім постом) запусти, 
масляна: И ми казали и тоть листь очистити, и рокь 
єсмо положили тещи его передь нами стати иа запусти 
на наши великій (б. м. н., 1498 АЛМ 169); мясние 
запусти (3) див. *МЯСНЬІИ. 
ФОРМИ: знах. запусти (1487 РИБ 228; 1489 АКВ; 

1498 АЛМ 169). 
*ЗАПОУСТгБТИ дієсл. док. (3) запустіти: а с тоє зємли 

хоживоло (!) дє(и) издавна колода мєдоу ино таА землА 
вє(л)ми давно запоустєла бьіла (б, м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
93 зв.). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ж. запоустєла (бл. 1471 ЛКЗ 

93); 3 ос. одн. с. запоустело (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); пперф. 
З ос. одн. ж. запоустєла била (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.), 

ЗАРАДИ прийм. (1) (з род.) (виражає причинові від- 
ношення) через (що), заради (чого): мьі Стефан воєвода... 
знаменито чиним... ожє... дали єсми... монастироу... ци¬ 
гане на имв: Лоука... и НАнчюл холтбюл, що дали єго 
калоугєри от Бистрици за ради сьмрьти Козми татарина, 
за що оубили того Козма татарина цигане от Бистриче- 
скаго монастирь (Сучава, 1487 ВО І, 312). 
Див. ще РАДИ. 

_ ЗАРОВНО присл. (2) (стп. гагоишо) однаково, нарівні: 
Гандле и куплю в ринку и в клеткахь, и по улицахь 
з мещаньї заровно отправовати и усжьівати (1) мають 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 27), 

*ЗАРОСЛИ мн. (1) перелісок: и мьі, дорадивьшися 
з нашими князи... дали єсмо ему... село Вербяев вь Луць- 
комь повете... с полми, з ролями, з гай, и з заросльми, 
з дубровами, з леси (Луцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 
12). 
ФОРМИ: ор. заросльми (1445—1452 АрхЮЗР 8/^, 12). 
Див. ще *ПОРОСЛЬ. 
ЗАРУБА ч. (1) (особова назва, стп. 2аг$Ьа): Ми воицєхь... 

ярцибискупь гнбздєнскии збьїкгкЕвь краковскии.., добєс- 
лавь сь сениа любєлскии ваврБнєць заруба .сирадскни 
воицєхь з малого ланчицкии... слюбуємьі и записуємш сА 
стєцку воєводь зємль молдавскои и двтємь єго (Ланчиця, 
1433 Р 122_123). 
ФОРМИ: наз. одн. заруба (1433 Р 122). 
*ЗАРУБАІИ дієсл. док. (3) (що) закарбувати, зарубати: 

Мьі Бовблян опитали, и Бовбляне рекли вси: «правда 
ест, тьіе грани сам княз великий Швитригайло привернуль 
свой кон и, винемши кордь, своєю рукою тьіе грани зару¬ 
ба л...» (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/\УУ 119). 
ФОРМИ: перф. І ос. одн. ч. есми зарубал (1498 АрхЮЗР 

8/1V, 120); 3 ос. одн. ч. зарубал (1498 АрхЮЗР 8/IV, 
119). 
ЗАРУБИЧЬ ч. (5) (особова назва): а на розььздь бьіли 

зємлАнє и пань лєнько зарубичь воєвода зудєчовьскии 
(Зудечів, 1411 Р 79); а имЬєть лєиько заруби(ч) тьіє села 
держати вьчно нєпорушо (!) (Житомир, 1433 Р 126—127). 
ФОРМИ: наз. одн. зарубичь, заруби(ч) (1411 Р 79, 80; 

1433 Р 127); род. одн. зарубина (1411 Р 80); дав. одн. за- 
пубичю (1433 Р 126). 

*ЗАРУКА ж. (3) (грошове забезпечення на користь пра¬ 
вителя або його урядників у випадку порушення однією із 
сторін складеної угоди) заклад: тамь же противь той до¬ 
лини... для вечистого знаку паль забьіти казали єсмо 
и тую границю скончьіли, и, штоби ее никто не нарушиль, 
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заруку на Господара его мьілостьі чотириста гривень 
Подольскихь (біс.— Прим, вид.) заложильї (Новоселиця. 
1430 ГВКЛ 9); а заплативши заруки, прєдся сєс лист мои 
прьі моцьі заховай бьіти мает в кождого права (Володимир, 
1475 А8 І, 72); ми... отправили єсмо пани Василєвоую, 
заложили гран и зароуки сто роублєв грошей, абьі за рє- 
коу Зєльвоу не переходила (Лукониця, 1478 А8 III, 17). 
ФОРМИ: знах. одн. заруку (1430 ГВКЛ 9); знак, мн. 

заруки, зароуки (1475 А8 І, 72; 1478 Л5 III, 17). 
ЗАСЄ див. ЗАСЯ. 
*2А8УРАТУ дієсл. док. (І) (що) (спорудити) насипати: 

у Ьгапусіи у теги вату Іезто рготегу зеЬе роїогуїу у кор- 
су газураіу (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. гакураіу (1500 ДПЖН). 
*ЗАСЛОУГА ж. (2) 1. (те, що хто заслужив) заслуга 

(1): О косторє(х) што(ж) частокро(т) находА(т) на пьяньі(и) 
лю(ди) вєдоутсА к игрв а бероуть пенАзи на заклади алюбо 
негдв на очиноу а проигравши прїходА(т) оу спа(ч) (1) 
алюбо во оубо(ж)ство а такїи не входА(т) нашє(г) осоуже- 
нїя по(д)лоугь заслоугьі (XV ст. ВС 27 зв.). 

2. ('вчинок, гідний похвали) заслуга (1): ми Стефан, воє¬ 
вода... знаменито чинимь... яко хотА... памАти... 
предкоув наших... наслидова(ти), и тиж их вБри, пилнои 
заслоугьі коу наияснБишои з божиои памАти наияснАиших 
кнАжат и панов кролюв полскихь их воли... послоухати 
заоужди винни єсми (Сучава, 1462 ВО II, 283—284). 
ФОРМИ: род. одн. заслоугм (XV ст. ВС ТІ зв.; 1462 

ВИ II, 283). 
*ЗАСПИЧЬ ч. (1) (особова назва): а кь тому дали есмо... 

ч<о)л<о)в<е)ка, на имя Дубленского... и тежь ч<о)л(о>- 
в(е>ка на имя Безхебича, и кь тому придали ему Кривичи 
сь трема ч(о)л<о)в<е>ки, на имя Заспичи а Носовичи 
а Михеевичи (Городно, 1497 РИБ 683). 
ФОРМИ: наз. мн. Заспичи (1497 РИБ 683). 
7А8ТА\УА ж. (19) (речове забезпечення одержуваної по¬ 

зички) застава (18): Тег іе$ШЬу... коїогаіа Ьу ]ешц Ьуіа 
С2ЄГЄ2 гІосЗеіз^о аЬо С2ЄГЄ2 кїшаіі шгіаіа, па іній ібієгшіц 
гавіали... гпаіеі’ ргізіаЬпиІіДако пе^ебаї коїі ]ети \укга- 
сіепо, аЬо кЬ^аІІот ілггіаіо (Луцьк, 1388 ЕР Б 104); 

(забезпечення боргового зобов'язання маєтком, який пере¬ 
давався в користування кредиторові) застава (1): Я, Сте- 
пань Кунацковичь, визнаю... симь моимь листомь... ко- 
торое имене отчина и дедина моя, на имя Кольнятичи, 
бьіло вь заставБ у пана Василя Семашковича вьчотьірна- 
дцати копахь грошей (Луцьк, 1449 АЛМ 8). 
ФОРМИ: наз. одн. гавіала (1388 ЕР Б 104, 107); род. одн. 

гавіалу (1388 ЕРБ 103, 107); знах. одн. гавіали (1388 
2РБ 103, 104, 106, 107, 108); місц. одн. вь заставБ (1449 
АЛМ 8); род. мн. гавіал (1388 ЕР Б 106); знах. мн. гавіашу 
(1388 ЕРБ 103); ор. мн. гакіа^аті (1388 ЕРІ 104). 
ЗАСТАВИТИ 1 дієсл. док. (22) (що, що кому) (дати 

в заставу) заставити: а сє я пань михаило ивановичь за- 
ставиль своє село чєрєпинє григореву сну двдвьского ос- 

ташкови... во к гривень без одноб гривни (Львів, 1386 Р 
31); и я есми в тьіх тридцати копах широких грошей кн<А>- 
зєм их м(и)л<о)сти заставила село своє ПьАнь кн<А>зю 
Михайлу и кн(А)зю КостАнтину Ивановичом (Острог, 
1481 А8 I, 77); Колї хто держіть оу закладБ дєди(ч)ство 
сказоуємь мьі(ж) то(т) которьш то застави(л)... имаєть 
освє(т)чєнїє оучини(т) иже то дєди(ч)ство оу такьі(х) пе- 
незА(х) заложено (XV ст. ВС 20 зв.); а тоє вьішє писанноє 
(в ориг. вьішє писанного.— Прим, вид.) через шлах<о)тнє 
врожєного кн<А)зА Костєнтина... <маеть> бьіти держано 
и поживано спокойнє... мает бьіти продано, и замєнєно, 
и заставлено, и отдано доброволне... как ему... лєпєй а 
вжиточнє взвидит см, вбчнє на вбки (Вільна, 1499 І, 
118). 
ФОРМИ: інф. заставити 4 (1388 Р 37; 1445 Р 151; 1445— 

1452 АрхЮЗР 8/IV, ІЗ; І451 Р 156); застави(т) і (1424 Р 

100); перф. 1 ос. одн. ч. заставиль (1386 Р 31); 1 ос. 
одн. ж. заставила єсми 3 (1481 АЗ І, 77); семи заставила 
1 (1481 А8 І, 77); есми... заставила 1 (1481 А8 І, 77); я єс¬ 
ми... заставила 1 (1481 А8 І, 77); 3 ос. одн. ч. застави(л) 
(XV ст, ВС 20 зв.); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. Ьу (ігЬу)... 
гаПаиії (1388 ЕРІ 103, 104); інф. пас. бьіти... заставлено 
(1499 АЗ І, 118); теп. пас. З ос. одн. ч. іезї гакіа^еп (1388 
ЕРГ 108); перф. пас. З ос. одн. ч. бьіль... заставлєиь (1473 
АрхЮЗР 8/^, 102); баж.-ум. сп. пас. З ос. мн. Ьу Ьуіі... 
2а$їа№епу (1388 ЕРІ 103); дієприкм. пас. мин. знах. одн. с. 
га$іа\уіепоїе (1388 ЕРІ 106); наз. одн. ж. гаБіатсепа (1388 
ЕРБ 104); знах. мн. заставлєньї (XV ст. ВС 10); ор. мн. 
гах^ашіепуті (1388 ЕРБ 104). 
ЗАСТАВИТИ 2, ЗАСЬТАВИТЙ дієсл. док. (9) (що) (пе¬ 

регородити греблю) загатити: а доброва всА ис нашими 
ловьі по горюховьскую дорогу а старое Ставище вєлили 
били єсмо заставити пану данку мукосвєвичю (Луцьк, 1445 
Р 150); а на той чась, коли ся есмо мбняли, Ивачевский 
ставь биль не заставлень (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 
102); а на горинє ставь што нєбожьчикь еємєнь заставиль 
а стоупа а с того мльїна идеть на городь мерьки (XV ст. 
ЯК); и тьіи наклади отложит (в ориг. отложити.— Прим. 
вид.) што кн(А)зи их м(и)л(о)сть на тое имене ПьАн на- 
ложат: або став заставАт або инший которьій наклад на 
тое имене наложАт (Острог, 1481 І, 77). 
ФОРМИ: інф. заставити, засьтавити (1445 Р 150; XV ст. 

АрхЮЗР 8/ІМ, 193; 1463 А8 І, 55); перф. З ос. одн. ч. 
заставиль, заставил (XV ст. ИК; 1475 А8 І, 71); майб. З ос. 
одн. ! завить (1458 ОЖДМ)\ 3 ос. мн. заставАт (1481 А8 
І, 77); перф. пас. З ос. одн. ч. бьіль... заставлєиь (1473 
АрхЮЗР 8/IV, 102). 

! ЗАСТАВИТЬ див. ИЗОСТАВИТЬ. 
! ЗАСТАВЛАЮТЬ (ЗОСТАВЛАЮТЬ) див. *ЗОСТАВ- 

ЛАТИ. 
1 ЗАСТАЛО (ЗОСТАЛО) див. ЗОСТАТИ 
! ЗАСТАНЄТ (ЗОСТАНЄТ) див. ЗОСТАТИ і. 
*ЗАСТАТИ дієсл. док. (16) (кого, що) (знайти в якомусь 

стані або місці) застати, знайти (2): се язь сомиренш 
єп(с)пь олк(с)Би... застали єсмо оу стго спса на красно(м) 

Д иконьї ковани(х) а Г иконьї з вбньци (б м. н., бл. 1429 
Р 114); Ино тоть листь отца нашого в животе не засталь 
(Вільна, 1493 АЛРГ 55—56); 

(побачити) застати, зустріти (8): а потомь черезь ричку 
Ровець повель до урочища Песочное, одьтоль до Цецу- 
льіньі дольїньї, где есмо застали людей Салискихь, которьш 
поведьіли, же в право грунть Салискій, а влево до Мику- 
линеиь (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); 

(зловити) застати, спіймати (6): сказоуємь тб(ж) хто 
коли свои свїньи оу чї(жи)и (І) гай на жолоудь оугони(т) 
а то(т) застанєть чїи лб(с) имаєть ввпрА одно(г) с пра- 
вомь забить (XV ст. ВС 37 зв.). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. засталь (1493 АЛРГ 55); 

1 ос. мн. засталисмо 2 (1430 ГВКЛ 8); засталнсмо 2 (1430 
ГВКЛ 8); есмо застали 2 (1430 ГВКЛ 8); есмо... застали 
1 (1430 ГВКЛ 8); застали єсмо 1 (бл. 1429 Р 114); застались- 
ми 1 (1430 ГВКЛ 8); майб. З ос. одн. застанєть З (XV ст. 
ВС 37, 37 зв.); застаиє(т) 2 (XV ст. ВС 37, 37 зв.); З ос. мн. 
застаиЖ(т) (XV ст. ВС 37). 

*ЗАСТАТИ СП дієсл. док. (2) ()застати сб ли¬ 
це м ь (2) (про крадіжку) бути виявленим у момент вчи¬ 
нення: то(л)ко за свадоу торговскою и за та(т)боу що сб 
застанє(т) лицемь оу трьгоу аби соудили дво(р)ници тєр- 
го(в)ск(и) то(т)и люди (Сучава, 1479 ЯС 140); Толко за 
свадоу торговскою и за татбоу, що сб застанєт лицем оу 
трьгоу, аби соудили дворници торговскои тоти люди от 
Радовци (Сучава, 1481 ВО І, 257). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. сБ застанєт, застаиє(т) (1479 

ОС 140; 1481 ВО І, 257). 
і ЗАСТАТЬ (ЗОСТАТЬ) див. ЗОСТАТИ1. 
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*ЗАСТАТЬЄ с. (1) спіймання: Тв(ж) оуставлАємь хто 
с коимь имєєть гранїцю о лв(с) а воидВ(т) чєре(с) гранїцю 
оу ле(с) а то(т) єго застанєть має(т) оу нєгооузА(т) за пєр- 
воє застатье сокироу а вь дроугоє застанА(т) любо мАтєль 
(!) алюбо соукню (XV ст. ВС 37). 
ФОРМИ: знах. одн. застатье (XV ст. ВС 37). 
Пор. ^ЗАСТАТИ. 
*ЗАСТОЛПНИКЬ ч. (1) духовне звання для ченців: 

присьілаль да (!) на(с) Бгомолєць нашь архима(н)дри(т) 
пєчє(р)скїи с кієва и вся братія мн(с)тьіря пєчє(р)ского 
чє(п)нцьі кпьілошанв и засто(л)пники жалоуючися на мит¬ 
рополита кієвского и всєя роусіє што(ж) и(м) насиліє 
чини(т) (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: знах. мн. засто(д)пники (1481 ГПМ). 
ЗАСТОУПАТИ дієсл. недок. (1) (за кого) заступатися 

(за кого), боронити, захищати (кого): а о слоужбоу коли 
на войноу пооити (1) тогдьі А имаю за пана дробьіша за- 
стоупати докоуль є(с)ми живь окромви инши(х) слоужєбь 
(Острог, 1458 ОЖДМ). 
ФОРМИ: інф. застоупати (1458 ОЖДМ). 
ЗАСТУПИТИ, ЗАСТУПИТЬ дієсл. док. (3) (без додатка) 

гарантувати (що кому) (2): пакли бьі кто нагабаль тучєнА- 
ка оу той двдининв... то пани марєгорвта росоваА имаєть 
заступити отправи(т) подлугь земєско(г) права (Галич, 
1418 Р 89); 
О шкоду заступить (1) див. ШКОДА. 
ФОРМИ: інф. заступити 2(1418 Р 89); заступить 1 (1463 

А8 І, 56). 
ЗАСТУпСВАТИ дієсл. недок. (3) О служьбу за- 

ступовати див. СЛОУЖБА 1. 
ФОРМИ: інф. заступовати (1489 РИБ 437); перф. З ос. 

одн. ч. заступоваль (1489 РИБ 437, 438). 
ЗАСЬТАВИТИ див. ЗАСТАВИТИ 2. 
ЗАС'Е див. ЗАСЯ. 
*ЗАСГБВЬ ч. (1) (те, що посіяне) засів: Я, княгини Се- 

меновая, Ульяна Кобрьінская, и сь сьіномь своимь... жа- 
ловали есьмо и дали слузв нашому на имя Іудв: у Кобрьіни 
на городи — церковь святьіхь апостольПетра и Павла... 
и зо всими пашнями, и сь десятинами, и зь засВвьі (Коб- 
ринь, 1465 ЛкВЛК III, 4). 
ФОРМИ: ор. мн. засВвьі (1465 АкВАК ПІ, 4). 
*ЗАСГБСТИ дієсл. недок. (1) (без додатка) (підстерегти) 

засісти (на кого): Я, Война, пань Немиринь сьінь, на имя 
Яков, пишу сию духовницу своимь цельїм умом, лежа 
у рани на постели, которуюжь рану маю от Александра 
Ладятьі, штожь ми ее задаль зрадне своєю пукою, засвд 
на доброволной дорозе у своемь имени у Колпьіници 
(б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 27). 
ФОРМИ: дієприсл. перед. заскд (XV ст. АрхЮЗР 8/іУ, 

27). 
ЗАСЯ, ЗАСА, ЗАС'Й, ЗАСЄ присл. (34) (стп. газі^, 

стч. газе) 1. назад (ЗО): а мито да нє даду(т) иигде, оу на- 
шєи зємли, али да иду(т) доброво(л)но бє(з) вьсВко(і) 
забави и тамо идоучи и опА(т) засє (Сучава, 1454 Сові. 
II, 513); Коли(ж) о(т) на(с) алюбо о(т) наше(г) пана на(м) 
послоу(ш)но(г) кметь оутєчєть длА гнвва пана своє(г) а 
пань правомь дабоудв(т) (!) а о(н) сА нє хочє(т) вєрноуть 
засА тогдьі мьі сказоуемь жє тоть кметь имє(т) плати(т) 

па(и)у своєму в шоу Г гривньї (XV ст. ВС 39); вь Корцьі 
одь накладного воза по два гроти, а одь порожнего не 
надобе, а проьдеть, а промБшкаеть большь чотьірь неділь 
хотя одинь день, ино за ся вдучи, такожь по два гроши 
(Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9); маєть онь сь тьіми єго 
посльї єхати чєрєзь нашо паньство до границьі московь- 
скоє и зася оть границь! московьскоє тоюжь дорогою до 
волоскоє границь! (Вільна, 1498 БО II, 412); И коли нам 
богь поможєт та добоудєм засв нашю очизноу землю мол- 
давскоую, а тогдьі нам, Стєфаноу воеводї, да ест слобод- 
но... вьити ис их милости зємлАх (Гирлов, 1499 БО II, 422). 
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2. знов, знову (3): Тег ]Є5Ї1іЬу... ргізіаЬзгі па ^агпозіі 
опоіе газїашу, а газіа ргізіаЬзгі сЬге5І’]'апіп боз^еісгіІЬу 
їо па пеЬо,* ша]*еГ ]егпи їо гаріаіііі (Луцьк, 1388 2,РЬ 
103); И тьіми разьі они засє к нг(м) приє(ж)джали и жало- 
ва(л) на(м) тоть Степа(н) е(р)моличь збра(т)ею своєю на 
Курила (Вільна, 1495 БСКИ). 

3. в свою чергу (1): дали на граници оу хотини и оу 
чєрновскои воло(с)ти два паньї... которьі ймуть они межи 
нашими паньї мо(л)давскьіми вьібирати... абьі оужє они 
имвли ихь остерєгати о(т) оуси(х) крив(д)ь, ка(к) сами себе, 
а они ти(ж) бьі имвли зась остерєгати панове наши и опа- 
совати, ка(к) сами себе (Сучава, 1457 Сові. II, 810). 
ЗАТАИТИ дієсл. док. (3) (кого) заховати: а тако(ж) варе 

кто о(т) наши(х) боярь, боу(д) кто оусхоче(т) ти(х) цигани 
задержати или затаити прє(д) калоугєрми, то(т) заплати(т) 
свою шїю (Сучава, 1448 Сові. II, 353); а хто нємєцкую чє- 
лА(д) держа бьі однс(г) затаиль довВдавсА: ти(х) будє(м)- 
казни(т) великими казньми (Перемишль, 1447—1492 
ЛКНКВ). 
ФОРМИ: інф. затаити (1448 Сові. II, 353; 1453 

503); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. бм... затаиль (1447—1492 
ЛКНКВ). 

ЗАТИМ див. ЗАТЬІМЬ. 
ЗАТИМЬ див. ЗАТЬІМЬ. 
З АТО присл. (6) тому: за(т)жь чинимо сєсь листо о Г 

тисАчи а вашєи мл(с)ти стоить листо о чотири тисАчи оу 
насо (Сучава, 1388 8І 678); але вждьі хвала милому богу 
што ваша мл(с)ть зостали оу вашоє мл(с)ти стольцьі оу 
вєликомь кня(з)ствє литовьскомь и зато вє(л)ми г(с)дроу 
нашому Стєфану воєводє доброся видить и хвала милому 
богу вздаєть (Вільна, 1493 ПОСВВ 151 зв.); Ино за то, 
кажеть, ажь межи вась тьш дела такь стали сє, а оиь 
бьіль сь нами взяль любовь и доконьчаньє и свойство сь 
вами вчьіниль, хотечьі сь вами доброго пожьітья и до вєка 
(б. м. н., 1499 ВО II, 448). 

*ЗАТОКА ж. (1) (ріки) затока: Я кн(А)зь Юри Васи- 
лєвич Жаславский вьізнаваю... ижєт продал єсми пану 
Семен оу Олизаровичоу имєнє на Вольти своє власное... 
з борьі, з лєсьі... из рєками, из мальїми рьчками, из зато¬ 
ками (Берестя, 1466 А8 І, 62). 
ФОРМИ: ор. мн. затоками (1466 А8 І, 62). 
ЗАТЬІМЬ, ЗАТИМЬ, ЗАТЬІМ, ЗАТИМ (10) І. присл. 

(7) (стп. гаїут, стч. гаіегп) потім (7): за тьімь пак король 
єго м(и)л<о)сть, г(о)сп<о)д<а)рь наш, писал до нас што- 
бьіхмо (в ориг. бьіхо.— Прим, вид.) того досмотрвли и 
свбтковь опьггали (Луцьк, 1475 А8 І, 70); а за тимли пак 
оуставши мароушка, сестра вльчина... и продала свою чАст 
от села, от батьрещи... братаничоу своємоу, нєгрилови, 

за £ злат татарских (Сучава, 1493 Сові. 8. 176); и за тнмь 
дей отець того Ядка Ввшторть тьш ихь земли вьіпросиль 
за пусто у отца нашого (Вільна, 1495 РИБ 602). 

її. спол. (3) (у сполуч. и затим зв'язує члени ре¬ 
чення) (приєднувальний) а також (2): а мьі подлоуг прозбм 
кроль єго милость и подлоуг прозби паноув єго милости 
и подлоуг просбьі митрополитов наших, и за тьім и паиоув 
наших, великих и малих, а ми єсми простили пана Михай¬ 
ла логовєта (Сучава, 1468 ВО II, 305—306); 

(у сполуч. а з а т и м ь зв'язує сурядні речення) (приєд¬ 
нувальний) а отже (1): а ми затимь оуставши нашєю доб¬ 
рою волею ... да утврьдимь и укрвпи(м) на(ш) монастир 
о(т) пу(т)нои (Сучава, 1471 ДГСМПБ). 
Див. ще НАПОТОМЬ, НАПОТЬІМЬ, ПОТЄМЬ, ПО- 

ТОМЬ, ПОТЬІМЬ. 
ЗАОУЖДИ див. ЗАВЖДЬІ. 
ЗАОУЖДЬІ див. ЗАВЖДЬІ. 
ЗАОУЖДЬІИ див. ЗАВЖДЬІ. 
ЗАОУТРА присл. (2) (цсл. заоутра) ранком: и єщє дали 

єсми а сто злат оугрьских... яко да творьт ми памБть на 
вьки вьчниА ген. а вь день свАтаго Василїя Вєликаго, 
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вечерь парастас а заоутра свАтаа литоургіА (Путна, 1476 
БО І, 217). 
ЗАХАРІ А ч. (2) (особова назва, цсл. Захария, гр. 2ана- 

ріа£, гебр. 2екаг]аЬ) Захарій, Захар: коупиль пань 
петрь радцБовьскии дБдицтво пнєкольть оу шюлжичювь оу 
хлиплА и оу брата єго захарьБ (Перемишль, 1366 Р 12); 
И оуставши наши слоуги Тоадєр... и Захарїа... и запла¬ 
тили оусн готовими пинАзми оу роуки Аноушци (Сучава, 
1479 ВИ І, 223). 
ФОРМИ: наз. одн. Захарїа (1479 БО І, 223); род. одн. 

захарьБ (1366 Р 12). 
Див. ще *3 АХ АРІЙ. 
* З АХ АРІЙ ч. (3) (особова назва, цсл. Захари я, гр. 

2ахаріаЄ, гебр. 2екзг)гЬ) Захарій, Захар: мьі александрь 
воєвода... чинимь знаменито... ожє тогь истиниьіи слоуга 
нашь вльча снь попа захарїа жаловали єсмьі его особною 
нашєю мл(с)тїю и потвердили єсмьі ємоу отниноу єго (Су¬ 
чава, 1428 Сові. І, 206); а ми такождєрє и от нас (дали) 
и потвердили слоугам нашим Тоадєроу и братїам єго Іоноу 
и Поую и Захарїю... тоє прАдрєчєноє селище (Сучава, 
1479 БИ І, 224). 
ФОРМИ: род. одн. захарїа (1428 Со5^. І, 206); дав. одн. 

Захарїю (1479 БО ї, 223, 224). 
Див. ще *ЗАХАРЇА. 
ЗАХАРІ ИНЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тбмь ми видбвшє и(х)правоую и вБрноую слоуж- 
боу до иа(с)... дали єсми имь... села и(х) на имА... строин- 
ци... и захарїинци (Сучава, 1429 Сові. І, 269). 
ФОРМИ: наз. захарїинци (1429 Сові. І, 269). 
ЗАХАРОВЦИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Захарівці: мьі великим кн(я)зь Швитрикгаил... даєм вБ- 
дати... иж оузрєвшє єсмо вєрност...- н(а)ш(о)го... слуги 
Михайла Олєхновича, ми єсмо ему и записали за его вєр- 
ную службу сБла оу крємєнецкой волости на имА: Цєцє- 
новци... а Захаровци на Богу (Луцьк, 1444 А8 І, 140). 
ФОРМИ: наз. Захаровци (1444 А8 І, 140). 
*ЗАХОВАНЄ с. (1) (стп. гасЬо\уапіе) додержання, до¬ 

тримання: Але колиж... пан Казимир, крол полскьіи... і 
нас нєдавномоу захованю, здєржаню чистои, явнои ВБрьі | 
а певнои его освбцєности... напомБноул... дилб которои 
рБчи мьі... вьізнавамьі,,, бити повинни... коу держаню 
зоуполна чести и вБрьі (Сучава, 1462 Бй II, 284). 
ФОРМИ: дав. одн. заховаию (1462 БИ II, 284). 
Пор. ЗАХОВАТИ 3. 
ЗАХОВАТИ дієсл. док. (7) (стп. гасЬо\уас, стч. гасЬо- 

уа+і) 1. (кого) затримати, залишити (1): А такь ми хотбчи 
его вь здб(шнємь) панствБ нашомь, при дворБ нашомь 
заховати, оного прьіймуемо и прьіяли єсмо яко человБка 
зацного, родовитого и рьіцерского (Луцьк, 1438 Р 140). 

2. (у чому) зберегти (1): Іже оу доспє(ш)но(м) людоу 
честь королє(в)ская и оборонениє всеи земли залежить 

а то слоушн(т) на ка(ж)до(г) рьіцерьска(г) члвка... абьі 
ка(ж)дьш по(д)лоугь великості' именїя своєго бьі(л) гото(в) 
кь сло у(ж)бБ зємьскои на валкоу о(т)ворєнои абьі и(х) 
именїя оу покои захованьї бьгли (XV ст. БС 34 зв.); 

(що на кого) (дати можливість кому зробити що) за¬ 
лишити (що за ким) (1): $исРіа гпезіа пазгоЬо гасІпоЬо реге- 
?исЗа па пісЬ пе та)еІ’ Ьгаїі; аіе гпу іоіко, аІЬо пазг зіагоз- 
Іа, Ьисііеііі ісЬ бцсіНі, а па пісЬЬу коїогаіа \уіпа аЬо рго- 
зіирка ргізгіа, Іоі висі гпаіеР Ьуіі па паз гасЬотоап (Луцьк, 
1388 2РІ 104); 
при моцьі заховати (1) див. МОЦ 2. 
3. (що) (не порушити) додержати, дотримати (1): А да- 

леи слюбоуєм, иж вьсб посполито и особ листьі и записи 
и обвезанА и твєрдости речених предков наших... здер¬ 
жим и заховамо (Сучава, 1462 БО II, 285); 
О боже заховай того (1) див. БОГЬ1; чого 

Боже заховай (1) див. БОГЬх. 
ФОРМИ: інф. заховати (1438 Р 140); майб. І ос. мн. 

[ заховамо (1462 БО II, 285); нак. сп. 2 ос. одн. заховай, 
' заховай (1437 Созі. II, 709; 1490 А8 І, 92); інф. пас. Ьуіі... 
гасбомап 1 (1388 2РІ 104); заховай бити 1 (1475 А8 І, 
72); баж.-ум. сп. пас. З ос. мн. аби... захованьї бьіли (XV ст. 
БС 34). 
Див. ще *ЗАХОВЬІВАТИ, ХОВАТИ 4, *СНО\УАТІ 8ІА. 
*ЗАХО ВВІ ВАТИ дієсл. недок. (1) (стп. гасЬо^у^ас) 

(що кому) залишати (що за ким): а тие земли продаль 
есми со всбми ужитки... ни одного права собБ ани своимь 
послбткомь у тьіхь земляхь не заховьівая, але со всбмь 
правом^ ... бискупу (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. заховьівая (1451 АкЮЗР II, 

106). 
Див. ще ЗАХОВАТИ 2. 
ЗАХОРНА див. *ЗАГОРНА 3. 
*ЗАЦНЬІИ прикм. (4) (стп. гасну) (аристократичного, 

шляхетського походження) благородний, шляхетний: При 
томь били люди зацние: Федорь княжа, на тогь чась Воє¬ 
вода Луцкій; Римонь и Жьїкгмонть, жолнере, альбо бояре 
з Лнтвьі (Луцьк, 1389 РЕА І, 28); мьі великй (!) князь 
Швидрикгяль... чинимь знаменито... ижь видБвь и зна- 
менавь службу, намь ВБрную... нашого ВБрного слуги, 
пана Богуша Оверкича Тимоха, котормй будучи... роду 
зацного... до земли и панства нашого, великого князтва 
Литовского, значне и оказа(ле) виБхаль (Луцьк, 1438 
Р 140). 
ФОРМИ: род. одн. ч. зацного (1438 Р 140); знах. одн. ч. 

зацний 1 (1438 Р 140); зациого 1 (1438 Р 140); наз. мн. 
зацньїе (1389 РЕА І, 28). 

*2АС2ЕРІТІ дієсл. док. (1) (що) захопити: а )і5гсге \уо- 

Іозіу іу Ргцагапиіц, КоЬгуп... гасгеріїі... Іо \у$е \уурИ5Іо- 
52у1і (Липнишки, 1433 ЗНТШ /.XXVI, 141). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. гасгеріїі (1433 ЗНТШ ^XXVI, 

141). 
^ЗАШКОДИТИ дієсл. док. (2) (кому) завдати шкоди: 

а боудь(т) ли ємоу прїсоужєно свїдє(ч)ствомь сА очистїть 
а оди(н) свбтокь не боудБ(т) зго(д)ньш длА то(г) не боудБ(т) 
оу соромотБ ащє щкодьникови комоу защько(ди)ль имєєть 
досить оучини(т) (XV ст. БС 36 зв.); а... твоимь людємь 
коли шкода станєть, а о томь делє коли А боудоу ведати 
и тобе коли рать свою поущоу або оть иноє сторони рать 
моА прибєгьши, твоимь людАмь зашкодА(т) а я о томь 
оузьвєдавши, а таА рать и (з)дє ко мне при(и)дєть потомь 
я ихь только боудоу не казнити а полонь вашь оу нихь 
отьнемь к ва(м) не о(т)шлю (б. м. и., 1484 ДМ). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. защько(ди)ль (XV ст. ВС 

36 зв.); майб. З ос. мн. зашкодА(т) (1484 ЯМ). 
*ЗАШЛИИ прикм. (1) (стч. газіу, стп. гзвгХу) давній: 

И ноучили(с) (І) нєкоторьі(и) лю(ди) потварью иньшИ(х) 
людей о моужєбойство обьмо(л)вА(т) а длА давности алюбо 
зашли(х) часовь не можєтсА оу то вимовить (XV ст. ВС 33). 

ФОРМИ: род. мн. зашли(х) (XV ст. БС 33). 
*ЗАЩЬКОДИТИ див. ^ЗАШКОДИТИ. 
*ЗА1кХАТИ дієсл. док. (3) (кому) об’їхавши якусь тери¬ 

торію, визначати її межі: А потолА заьхали имь по колто- 
вецкоє перехрестьє а по великую могилу (Зудечів, 1411 
Р 79). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. заьхали (1411 Р 79). 
Див. ще *ВЬ1'БЗДИТИ, ОБЬИХАТИ, *ОБЬІїЗДИТИ, 

ОТЄХАТИ, *РОЗЕЖЧАТИ, РОЗЬ'БХАТИ, ^ОУ^ХАТИ. 
ЗААЧИЦА ж. (1) (назва села у Волинській землі) Зая- 

чиці: а кнАзю Михайлоу Сонкгоушковичоу досталос: Хва- 
лимичи, Тишковичи, ЗаАчица (ХвалимичІ, 1475 А8 III, 14). 
ФОРМИ: наз. одн. ЗаАчица (1475 А8 III, 14). 
ЗБАРАЖ ч. (2) (назва міста у Волинській землі) Зба¬ 

раж: кн(А)зю Василью осталсА город Збараж (Луцьк, 
1463 А8 І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Збараж (1463 А5 1, 54); місц. одн, 

оу Збаражи (1463 А8 І, 55). 
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*ЗБАРАЖСКИИ див. ЗБАРАЗСКИИ 2. 
ЗБАРАЖЬСКИЙ див. ЗБАРАЗСКИИ 2. 
ЗЕАРАЗКАА ж. (2) (особова назва): а кн(А}гини Васи- 

льєвой Збаразкой... досталь сА... Вишневєць (Манів, 
1478 АЗ І, 76). 
ФОРМИ: наз. одн. ЗбаразкаА (1478 А8 І, 75); дав. одн. 

Збаразкой (1478 А8 1, 76). 
ЗБАРАЗКИЙ див. ЗБАРАЗСКИИ 2. 
ЗБАРАЗКЬІИ див. ЗБАРАЗСКИИ 2. 
^ЗБАРАЗСКИИ 1 прикм. (3): а мене єго милсть... при 

моюи вотнинб при исбаразискои... имаєть мА єго мгїсть 
оставить (Кременець, 1434 Р 130); а кн<А)зю Солтану оу 
Вишнєвцьі пол гроша из збаразского мьіта (Луцьк, 1463 
А8 І, 55). 
ФОРМИ: род. одн. с. збаразского (1463 А8 І, 55); місц. 

одн. ч. в збаразском (1463 А8 І, 55); місц. одн. ж. при 
исбаразискои (1434 Р 130). 
Пор. ЗБАРАЖ. 
ЗБАРАЗСКИИ2, ИЗБАРАЗКИЙ, ЗБАРАЗКИЙ, ЗБА- 

РАЗКЬІИ, ЗБАРАЖЬСКИЙ, ИЗБАРАЗЬКИЙ ч. (21) 
(особова назва): Пришоль пєрєдь иас кн(А>зь Василєй 
из братом своимь сь ки<А)зємь Сємєномь Васильєвичи 
Збаражскии, а повєдали намь, штож оумовили межи со¬ 
бою о ивачєвськии ставьі (Луцьк, 1463 А$ 1,55); Я кнАзь 
Михайло Васильєвичь Збаражьский чиню знаменито... 
штожь коли записаль бьіль мнб дАдА мой... имбньє... ино 

ми того имбньА отпирали дАдинаА моА... а зАть єи (Вільна, 
1482 А5 І, 79); Я киАзь Фєдор Василєвич Збаразский со- 
знаваю сим моимь листомь, штож бьіл єсми винен дАдинои 
сво(є>й... тисАчу коп грош(єй) (Черлехів, 1485—1500 
А8 І, 120). 
ФОРМИ: наз. одн. Збаразкий 3 (1475 .45 1, 69, 75; 1491 

45 І, 95); Збаразский 2 (1470 45 І, 65; 1485—1500 45 
І, 120); Избаразький 1 (1482 45 І, 80); Избаразкий 1 (1482 
45 ї, 81); Збаражьский 1 (1482 45 І, 79); доз. одн. Изба= 
разкому 3 (1482 45 І, 80, 81); Збаражскому 1 (1482 45 
І, 79); Збаразскому 1 (1470 45 І, 65); ор. одн. Избаразкимь 
З (1482 45 І, 80); Збаразкимь 1 (1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102); 
наз. мн. Збаразский 2 (1463 45 І, 54; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 
102); Збаражскии 1 (1463 45 І, 55); Зба(ра)зкми 1 (1475 
45 І, 71). 

*ЗБЄРА див. ЗБЇАРА. 
*ЗБЄР'Ї див. ЗБЇАРА. 
*ЗБИАРА див. ЗБЇАРА. 
ЗБИЯРИ див. ЗБЇАРА. 
*ЗБИАРА див. ЗБЇАРА, 
ЗБИАР'Ї див. ЗБЇАРА. 
ЗБЇАРЇИ, 2ВУАКУ ч. (2) (особова назва): а па іо ]езГ 

шагіогуа... Ьо]аг пазгусЬ Рап Г)ита Воае\уусг (І)... Р. 7Ьуа- 
гу ЗіоІпук (Сучава, 1465 СС 176); А на то є(ст) велика мар- 
тоурїА... пан Станчоул прькалаб бєлогород<ски>... пан 
Збїарїи прькалаб бєлогород<ски> (Сучава, 1470 ВО І, 
155—156). 
ФОРМИ: наз. одн. Збїарїи 1 (1470 ВО І, 156); ХЬуагу 

1 (1465 01 176). 
Див. ще ЗБЇАРА. 
ЗБЇАРА, ЗБИАР'Е, ЗБИЯРЯ, ЗБЇАР'Б, ЗБЇАРА, 

ЗБЇАРА, ЗБІЄРА, ЗЕ'ЙР'Й, ЗБ'ЯРЯ, ЗБЯР'б ч. (124) 
(особова назва): А на то є(ст)... вБра пай а Збиари стот¬ 
инка (Сучава, 1457 VКР)\ А на то ест велика мартоурЇА... 
пай Бодб дворник, пан ЗбїАрА (Сучава, 1472 В£> І, 170); 
(печать п)аиа сбіа(ри сто)лн(ика) (Сучава, 1499 ВО II, 
444). 
ФОРМИ: наз. одн. ЗбиарБ, ЗбїАрА, ЗбиАрі, ЗбиярБ, 

збіАрі, ЗбіарА, збіар* 18 (1459 ВО І, 32; 1462 В£> І, 54; 
1464 І)/#«4» 517; 1470 Вй І, 150; 1472 ВО І, 170; 1473 
ВО І, 187; 1474 РГС; 1479 Сові. 8. 98; 1480 ВО 1, 241 
і т. ін.); ЗбярБ, ЗбБрБ 6 (1462 ВО І, 52, 56; 1464 ВО І, 
84; 1467 Сові. 8. 69; 1471 ДГСМПБ; 1479 ВО І, 224); Збїєра 
1 (1470 ВО І, 153); зам. род. в. п. Станчюла... в. п, ЗбБря І 

[ (1468 ВО І, 126); в. п. Збиара 1 (1479 ВО І, 222); род. одн. 
Збїари, ЗбїАри, ЗбиАри, Збиари, Збияри 69 (1457 ИКР: 

1 1462 ВО І, 62; 1466 ВО І, 106; 1469 ВО ї, 134; 1473 ВО 
І, 182; 1479 ВАМ 62; 1481 ВО І, 249; 1484 ВО І, 277; 1487 
ВО І, 292; 1489 ВО І, 374 і т. ін.); ЗбїарБ, ЗбиарБ 6 (1467 
ВО І, 117; 1469 ВО І, 136; 1487 ВО І, 310, 312; 1488 ВО 
І, 323, 364); Збиари, ЗбиАри 5 (1465 0/^«Л» 518; 1468 
ВО II, 306; 1471 ВО І, 164; О/^А» 525; 1479 ВО І, 228); 
ЗбБри 5 (1457 ВО II, 258; 1458 ВО І, 6; 1467 ВО І, 119; 
1472 ОІД«А» 528; 1486 ВО І, 290); Збяри, ЗбАри 4 (1467 
ВО І, 121; 1483 ВО І, 268; 1484 ВО І, 283; 1489 ВО І, 376); 
ЗбИрБ 3 (1458 ВО II, 262; 1464 Сові. 5. 60; 1465 ВО І, 88); 
Збери 2 (1462 ВО І, 67; 1489 ВО І, 376); Збири 1 (1457 ВО 
І, 4); Збере 1 (1459 Сові. 8. 22); сбіа(ри) 1 (1499 ВО II, 
444). 
Див. ще ЗБЇАРЇИ. 
*ЗБОЖЄ с., зб. (1) (стп. гЬоге) збіжжя, пашня: хто заи- 

мє(т) жївотїноу чюжоую на своємь збожю а чєрє(с) но(ч) 
боудє(т) оу себе ховать по(д) свидє(ч)ствомь своихь соу- 
сє(д) а на заоутрєє имєеть гна(т) да оборьі городьскєє 
(XV ст. ВС 25 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. на збожю (XV ст. ВС 25 зв.). 
*ЗБОРНЬІИ прикм. (2) О з б о р н а цєрковь(І) 

головна або велика церква в місті, собор: Се язь кн<А)зь 
Василєй Юрєвичь... отходАчи с сєго свБта дал єсми и за¬ 
пис а л кь пр<е>ч(и)стой б{о>гоматєри кь зборной церкви 
кь Смолєнску... село на имА Совоу и данники (б- м. н., 
1470 А8 І, 67); 2 Ь о г п у і М о Ь у і у (1) (назва урочища 
у Волинській землі): у к Іогпиг ргубаїі іезгпо §\уіппиіи 
і Овігиіи Риби, а г бгиЬоіеу зїогопу... об веіувгсга АУого- 
по\*га... бо и^егсЬи 2ЬогпусЬ-МоЬу1 (Ужів, 1420 А8 І, 25). 
ФОРМИ: дав. одн. ж. зборной (1470 А5 І, 67); род. мн. 

2ЬогпусЬ (1420 А5 І, 25). 
Див. ще *СОБОРНЬІИ. 
*ЗБОРЬ ч. (і) {стп. гЬог) натовп, юрба: О пане(х) а любо 

о панна(х) которьіи(ж) позивають ко(г) а любо которьш па¬ 
ней и панєнь бьітность длА крєпостї (1) и(х) вьінєтьі соуть 
о(т) збора лю(д)ска(г) и моузького аби иє мєлї оутїскоу 
моузьско(г) (XV ст. ВС 12). 
ФОРМИ: род. одн. збора (XV ст. ВС 12). 
ЗБРОЙНО присл. (1) збройно, зі зброєю: нехай они тьш 

земли свои держать... а намь службу земскую служать 
конно, збройно, посполу зь иншими земями вруцкими 
(Мозир, 1498 ГВКЛ 22—23). 
ЗБРОХ ч. (1) (особова назва, пор. Зброслав): а при (томь) 

(в ориг. а при мл. бьіли.— Прим, вид.) бьіли: ключникь 
луцкии Богдан Сєнкович Гоский, кн<А)зь Фєдор Чєтвєр- 
тєнский... пан Зброх Гулєвич (Луцьк, 1494 А8 І, 102). 
ФОРМИ: наз. одн. Зброх (і494 А8 І, 102). 
*ЗБРОЯ ж. (4) зброя: Такє(ж) тьіми часьі г(с)дра нашого 

люди пришли с тоурє(ц)кое земьли... и повєдили г(с)дрєви 
нашєму... што(ж) вєздє по всимь городо(м) и по мєстомь 
кличу(т) и(ж) бьі добрьіє юнаки и люди... кони би добриє 
и зброй де(р)жа(ли) и какь тєпьло боудє(т) маю(т) на кони 
всбсти и потДгнути (б. м. н., 1496 ПДВКА 61); И поввдиль 
ми Репа, штожь... вьтои клети не остало ся ничого скарбу, 
только зброй осталися, а мисьі зламаний (Вільна, 1498 
АЛМ 163). 
ФОРМИ: ор. одн. ! зорою.(1498 АЛМ 163); наз. мн. 

зброй (1498 АЛМ 163); знах. мн. зброй (1496 ПДВКА 61). 
*ЗБУДОВАНЬІИ дієприкм. (2) збудований: Я кн(А)зь 

Юри Василєвич Жаславский вьізнаваю... ижєт продал 
єсми пану Сємєноу Олизаровичоу именє... Бєлашов... зо 
всими залєжностми... из мльїньї, из будованими (!) и нєзбу- 
дованьїми... и со всими данми (Берестя, 1466 А8 І, 62). 
ФОРМИ: пас. мин. ор. мн. збудованими (1466 АЗ 1, 62). 
2ВУАКУ див. ЗБЇАРЇИ. 
ЗБЬІГНІї ВТ>, ЗБЬІКГНГ£В'Ь ч. (3) (особова назва, стп. 

2Ьу£піе^): а свбдкозє на то пань хрщєиь судомирски 
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пань збьігнБвь маршАлко пань гнБвошь подкомории (Львів, « 
1399 Р 59); А рггі ІЬігп ЬШ зшсісгу; рап Зап кгакоиькі... 
рап 2Ьу£піе\у тагзсЬаІко кгоіо^еі (Краків, 1407 АрхЮЗР \ 
8/1, 4); Мьі воицехь... ярцибискупь гнвздєнскии збьїкгнввь 
кпаковскии станиславь познаискии,,, слюбуємьі,,, ижь 
вшитки оурАдьі и зьєднанья и записьі... владиславь кроль 
и дБти его... держати непорушно... имвюгь (Ланчиця, 1433 
Р 122—123). 
ФОРМИ: паз. одя.збьігиБвь, 2Ьу£піеж, збмкгнБвь (1399 

Р 59; 1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 1433 Р 122). 
*ЗБЬІТОКЬ ч. (1) С> «мати збнтокь див. 

ИМАТИ2. 
ФОРМИ: род. одн. збьітьку (XV ст. ВС 25 зв.). 
! ЗБ^ГА (ЗБІГАЮТЬ) див. *ИЗБЄГАТИ. 
*ЗБГ£ГАТИ див. *ИЗБЄГАТИ. 
*ЗБГЙРА див. ЗБЇАРА. 
ЗБ'ЙР'Й див. ЗБЇАРА. 
ЗБ^РЯ див. ЗБЇАРА. 
*ЗБ'ЙЧИ дієсл. док. (2) (стп. гЬіес) утекти: а пак ли бьі 

збБгль чоловБкь и николи его не бьі(ло) бьі тогдьі тому 
истцеви маєєть (І) па(н) того села запла<ти)ти имбньємь 
того збвгло(г)о чоловвка (Галич, 1435 Р 134), 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. пак ли би збБгль 

(1435 Р 134); дієприкм. акт. мин. род. одн. ч. збБгло(г)о 
(1435 Р 134). 
Див. ще *БЄГАТИ. 
ЗБЯРЯ див. ЗБЇАРА. 
*ЗБАРГЙ див. *ЗБЇАРА. 
*ЗВАЖИТИ дієсл. док. (1) (що) (на вагах) зважити: 

то па(к) я 0єдо(с)и... остато(к) то(г) сребра собра(в) тое 
сребро зваживь и... важило по тре(т)и гривньї сребра 
(б. м. н., XV ст. ВОРСР 179). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. зваживь (XV ст. ВОРСР 179). 
Див. ще * ВАЖИТИ СА. 
*ЗВАРТОВЬ ч. (1) (назва села у Львівській землі) Звер- 

тів: мьі па(н) ива(н) срв(м)скьіи староста рускьіи вьізнава(м) 
то... ижє пришєдши прєд на(с)... пани махна узвєртовская 
и о(т)ступила узвартова панв яхнв кьшскои... со усвми 
границАми яко з ввка к звартову слушАло (Львів, 1414 
Р 85). 
ФОРМИ: дав. одн. звартову (1414 Р 85). 
Див. ще *УЗВАРТОВЬ. 

ЗВАТИ дієсл. недок. і док. (8) 1. (що) (давати назву, 
найменування) називати, іменувати (2): хота(р)... о(т) доу- 
ба... на оустїє потока зовомьі стьжароу(л) (Корочин Ка¬ 
мінь, 1458 МіН. О ос. 121 —122); мьі Олександрь... великий 
кн(А)зь литовский... чинимь знаменито... иж вбачивши 
ввриьіи службьі... Костєнтина Ивановича Острозского... 
ємоу имвнє н(а)шє имєнємь ЗвАгол... дали єсмо... зо всими 
доходьі и зо всими потребами, которьш которьімколвє 
(в ориг. колвє которьім.— Прим, вид.) имєиємь звани бу- 
дут (Вільна, 1499 АЗ І, 117—118); 

(кого ким) прозивати, називати (1): Жаловаль намь 
князь Костентинь Крошинскій на Бориса, зваль мя, гос- 
подару, Борись татемь, будучи вь Смоленску, абьіхь я 
семь волостей твоеи милости, господара моего, закраль 
(Вільна, 1495 АЛМ 83), 

2. (кого) (запрошувати) звати, кликати, прикликати 
(3): и варе кто имє(т) звати или о(т) чужєи земли или о(т) 
лА(д)цкую земли... а тотьі люди оуси... да е(ст) и(м) сло- 
бо(д)но орали (зіс.— Прим, вид.) соби и жито сїати и сино 
косити (Сучава, 1453 Сові. II, 461); и ми то имь призволя¬ 
ємо нехай они людей за себе зовуть и нановв за собою 
посадять (Мстиславль, 1500 АСД II, № 3). 

3. (кого о що) позивати (кого за що) (1): а коли(ж) оубо- 

гьіи бгато(г) зовє(т) о квал(т)ь бгатьі(и) о то(т) квалть имє- 
єтсА очистити свб(т)ки (XV ст. ВС ЗО); 
звати к правоу(І) позивати в суд: а коли(ж) 

одна старона (і) станєть а дроути(и) не боудеть а трой чи 

зваль к правоу а не о(т) то(г) тогдьі страти(т) всю свою 
речь (XV ст. ВС 13 зв.). 
ФОРМИ: інф. звати (1457 Сові. II, 809); теп. З ос. одн. 

зовє(т) (XV ст. ВС ЗО); перф. З ос. одн. ч. зваль (XV ст. 
ВС 13 зв,; 1495 АЛМ 83); майб. З ос. одн. имє(т) звати (1453 
Сові. II, 461); нак. сп. З ос. мн. хай... зовуть (1500 АСД II, 
№ 3); майб. пас. З ос. мн. званьї будут (1499 А5 І, 118); діє¬ 
прикм. пас. теп. наз. одн. ч. зовоми (1458 МіН. О ос. 122). 
Див. ще *ВЬІЗВАТИ, ЗАЗВАТЬ, ЗАЗЬІВАТЇ, НАЗВА¬ 

ТИ, ПОЗВАТИ, ПРИЗВАТИ. 
*ЗВАЛГИ СА дієсл. недок. (14) називатися, зватися: а 

оть крамних рвчєи... що сА зовоут крамньї рвчи, от того 
от оусєго аби платили, оу сєрєтв, мито от гривни, той (!) 
гроши (Сучава, 1456 Сові. II, 788); А пак наияснвишїи 
Ян Олбрахть, крол полскїи, ис прврєчєною братїю его 
милости, тогди имали би перевозити св також на земли 
тоурецкого чьсарв черєс Доунаи, али оу брод що св зо- 
вєтОблоучица... по коуда св им... боудєт видити маилолип- 
шєи, маипожиточнви, тоуда перевозити св (Гирлов, 1499 
ВО II, 423). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. св (сє, сА) зовєт 11 (1463 В£> 

I, 73; 1467 БО І, 117; 1473 БО І, 190; 1487 ВО І, 516; 
1491 ВО І, 473; 1492 ВО І, 510; 1493 ВО II, 27; 1495 ВО 
II, 78; 1499 ВО II, 423); св зовєть 2 (1473 ШКН 165; 1488 
ДГСПМ)\ 3 ос. мн. сА зовоут (1456 Сові. II, 788). 
Див. ще НАЗВАТИ СЙ. 
*ЗВЄДЄНЄ с. (1) (стп. гичесігепіе) обман: Я волчько 

бодє(н)ковьскии Исвоими дє(т)ми сь євлашко(м) а з рома- 
но(м) вьізнаває(м)... и(ж) єсмо то оучинили ни жа(д)ньі(м) 
припужєниє(м) ани зведе(н)е(м) ни(ж)ли своее доброє воли 
(Овруч, 2-а пол. XV ст, СПС). 
ФОРМИ: ор. одн. звєдє(н)є(м) (2-а пол. XV ст. СПС). 
ЗВЕДОМО див. СВІДОМО. 
^ЗВЄДОМЬ див. СВ^ДОМЬ 2. 
З ВЄКА див. З В^КА. 
*3 ВЄКОВЬ див. ЗО ВЄКОВ. 
З ВЄКОМ прися. (1) відвіку, звіку: а РуденскаА маєт 

... ворота поставити на влицу (!), што з веком оулица 
промєж подворей положена (Луцьк, 1494 АЗ І, 102). 
Див. ще *В'ЙКЬ, З В'ЙКА, ЗО ВЄКОВ, ИЗ ВЄКОВЬ, 

ИЗ В'ЙКА.ИЗ В-ЙКУ, ИЗЬ В'йки, ОТВ'ЙКА, 5\У¥КН. 
*ЗВЄР див. *ЗВЄРЬ. 
*ЗВЕРИННЬІИ див. *ЗВ'ЙРИНЬІИ. 
*ЗВЕРИНЬНЬІИ див. *ЗВ'ЙРИНЬІИ. 
*ЗВЄРИНЬІИ див. *ЗВ^РИНЬІИ. 
*ЗВЕРХУВЬІПИСАНЬІИ прикм. (2) вищеназваний: и мн 

ему дали и записали, за его кь намь вврную службу, тое 
село зверху вьіписаное Сенно (Луцьк, п. 1445 АкЮЗР 
І, 17); А дали єсмо на предь реченой паней Костюшковой 
бетимьи... зверху вьіписаное имвнье (Луцьк, 1452 АкЮЗР 
І 21). 
ФОРМИ: знах. одн. с. зверху вьіписаное (п. 1445 АкЮЗР 

І, 17; 1452 АкЮЗР І, 21). 
Див. ще *ВЄРХОУВЬІПИСАНЬІИ, *ВЄРХОУОПИСА- 

НЬІИ, *ВЄРХУПИСАНЬІИ, * ВЄРХ У ПСАНЇ И, ВЬІШЄ- 
ПИСАННЬІИ, * Н АВЄРХП ИСАН НЬІИ, *НАПР'ЙДЬВЬ1- 
П ИСАНЇИ, *ПЕРВЕИВВІ П ИСАННЬІ И, *ПЄРВЄИПИСА- 
НЬІИ, *ПЄРВОВЬІПИСАНЬІИ, *ПЄРВОИНАПИСАНЬІИ, 
* ПЄРВОНАП ИСАН ЬІ И, *ПЕРВОПИСАНЬІИ, *ПЄРВ^И- 
Н АП ИСАНЬІИ, * ПЕРЕДЬП ИСАН ЬІ И, * ПРЄДЬП ИСА- 
НЬІИ, ПР^ЖЄНАПИСАНЬІ И, *СВЄРХАВЬІПИСАНЬІИ, 
# У ВЕРХУ ВЬІП ИСАНЬІ И. 

*ЗВЄРЬ ч., зб. (3) звірина: Жаловала сА пани ВасилєваА 
і Копачєвича на пани Михайловоую Нацевича, мовечи, ижь 
1 она з ьімєнА своєго Зелви за мост пєрєходєчи... звер поу- 
жает, бобрьі оукрадомь бьют (Лукониця, 1478 АЗ III, 17); 
и 0е(д)ко мови(л) пєре(д) нами штожь тьіи люди зьдавна 
осочники бивали того двора любєцького звєрь сочивали 
на тьі(х) пано(в) котории перє(д) тьімь тоть дворь Любєчь 
дєрьжьівали (Вільна, 1499 ВФ). 
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ФОРМИ: знах. одн. звєрь, звєр (1478 Л5 III, 17; 1499 
ВФ). 
Див. ще *ЗВч»РЬ, *ЗВ^РА і. 
*ЗВЕРЬІНЬНЬІИ див. *ЗВ'ЙРИНЬІИ. 
*ЗВЄРА див. *ЗВГБРА. 
*ЗВЄСТИ дієсл. док. (1) (стп. 2\уіє5с) (кого) привести, 

завести: Такь же напоминає(м) тебе што єси приславши 
люди свон горо(д) наигь браславль зжогь и мєсто вьіжогь 
и люди наши головами з жонами з дєтьми со всими ихь 
статики оу свою землю звели (б. м. н., 1496 ПЧФГ 36). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. звели (1496 ПЧФГ 36). 
*ЗВЕЧИСТЬІИ прикм. (2) одвічний: я Любарти Кгеде- 

миновичи... записали есми и дали село своє Рожьісче... 
соборной церкви у Луцку... почони оти Песчаники бродку... 
дорогою звечьістою до Любецкого мосту (Луцьк, 1322 

АрхЮЗР 1/УІ, 1—2); присьілали да (!) на(с) Бгомолець 
нашь архима(н)дри(т) пєчє(р)скіи с кієва... чє(р)нцьі... 
жалоуючися на митрополита кіевского и всея роусіє 
што(ж) и(м) насиліе чини(т) и права имь давньїє и (з)ве- 
чистьіе ламати хоіцє(т) (б. м. и., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: ор. одн. ж. звечмстою (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2); 

знах. мн. с. (з)вечистнє (1481 ГПМ). 
*ЗВЕЧЬІСТЬІИ див. *ЗВЕЧИСТЬІИ. 
*ЗВИЖИНЦИ див. ЗДВИЖИНЬЦИ. 
ЗВИНАЧЄЄ с. (1) (назва села у Волинській землі) 3ви¬ 

няче: ки Житомироу жи село Звиначєе а в томи сєлє чотьіри 
слоугн а пАтьі(и) тАгльі(и) подьімищиноу даеть (б. м. н.. 
бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. Звиначєе (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
Див. ще *ЗЬВИНЯЧАЯ- 
*ЗВИНИГОРОДСКИИ прикм. (1) (пор. Звєнигороди 

у Київській землі): мьг Олександри... великий кн(А)зь 
литовский... чиними знаменито... иж вбачивши вБрнни 
служби... кн(А)жати Костентина Ивановича Острозско- 
го... старости брАславского и звинигородского в тот час 
будучого... ємоу имбнє н(а)шє имєнєми ЗвАгол... дали єсмо 
(Вільна, 1499 Л5 І, 117). 
ФОРМИ: род. одн. ч. звинигородского (1499 Л5 І, 117). 
*ЗВИНКЄНЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Мьі кнА(з) 

двдн дмитриєви(ч)... русани плакси(ч)... юрьи звинкєнє- 
ви(ч)... чинимьі знамєни(т)... како кєдьі...дмитрии инбмь имє- 

нє(м) корибу(т)... голдование... королеви польскому... елю- 
би(л )... а мьі... ислюбуємьі за нєго (Лучиця, 1388 Р 38—39). 
ФОРМИ: наз. одн. звинкєнєви(ч) (1388 Р 38), 
*ЗВИРЬ див. *ЗВ'£РЬ. 
*ЗВИЩАЛА ч. (2) (особова назва, молдслов. свбщило): 

а мьі також єсмьі дали <и) потвридили... паноу Тоадєроу 
Звищали єго село Звищєлєщи (Ясси, 1469 ВГ) І, 138). 
ФОРМИ: дав. одн. Звищали (1469 Ви І, і38). 
Див. ще *ЗВЬІЩАЛЬ. 
*ЗВИЩЄЛЄЩИ див. ЗВЬІЩЄЛЄЩИ. 
*ЗВОЛИТИ дієсл. док. (1) (що) зволити, дозволити: а 

коли мьі не боудє(м) с тоє земли дани полни(ти) на црквь 

бжію и в(г) мл(с)ти архимандритоу тоую землю о(т) на(с) 
о(т)нА(ти) и да(ти) комоу є(г) мл(с)ть зволи(т) (б. м. н., 
1498 ЧІАФ). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. зволи(т) (1498 ЧІАФ). 
Див. ще *ИЗВОЛИТИ 1 *ПОВОЛИТИ, * ПОЗВОЛИТИ, 

♦ПОЗВОЛЯТИ, *ПРИВОЛИТИ, ^ПРИЗВОЛИТИ, *ПРИ- 
ЗВОЛАТИ, *ПРОИЗВОЛИТИ 2. 
ЗВОЛОХИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) Во¬ 

лохи, суч. Підгір’я: кн(А>зю Василью осталсА город Зба¬ 
раж, а к тому села... Гдвхонеци, Зволохи под Мєчитовоми 
(Луцьк, 1463 А8 І, 54). 
ФОРМИ: наз. Зволохи (1463 А8 І, 54). 
З ВЬІШЄ1 присл. (1) вище: а от толб черєс долиноу... 

та же черєс поле прости на край трьнїА из вьішє (І) на 
стльпь межи могилами (Сучава, 1438 ОВАс 27), 

Див. ще ВЬІШЄ і, ПОВЬІШЄ1. 
ЗВЬІШЄ3 прийм. (2) (з род.) (виражає просторові від* 

ношення, вказує на предмет або на місце, за яким щось 
проходить або відбувається) вище (чого), понад (чим): 
звьішє тьіхь врочищь лбсь и поле и доубровьі то є(ст) 
дБдошицкоє (Зудечів, 1413 Р 83); а тьіи старци смовивше 
сА с обою стороновоу визнали и оуказали староую грани¬ 
цю... межи дЬдошичи а межи жирАвою... дорогою што 
идєть о(т) зоудєчєва к дбдошичємь... а звите той дороги 
дБ дошицкоє а зниже той дороги жирАвьскоє (Зудечів, 
1430 Р 116). 
Див. ще ВЬІШЄ 2, ПОВЬІШЄ 2. 
*ЗВЬІЩАЛЬ ч. (1) (іособова назва, молд., слов. свбщило) 

ми Стєфан воєвода... (зна)мєнито чиним... ожє прїи<до>- 
ша прБд нами... пань Тоадер Звьі(щ)аль(и сь) своими 
сестрами... и потокмили сб они оуси поспол... та отст(оуп)- 
или они братоу своємоу паноу Тоадєроу Звищали єдно 
село (Ясси, 1469 ВИ 1, 138). 
ФОРМИ: наз. одн. Зви<щ)аль (1469 ВИ І, 138), 
Див. ще *ЗВИЩАЛА. 
ЗВЬІЩЄЛЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): ми Стєфан воєвода... (зна)мєннто чиним... ожє 

прїи(до}ша прБд нами... пань Тоадер Звн<ш)аль <и сь) 
своими сестрами... и потокмили сб оньі оуси поспол... та 
отст(оуп)или оньі братоу своємоу паноу Тоадєроу Звищали 
єдно село на имб еєлоу Звьіщєлєщи (Ясси, 1469 ВИ І, 
138). 
ФОРМИ: наз. Звьіщєлєщи (1469 ВИ І, 138); знах. Зви- 

щелєщн (1469 ВО ї, 138). 
*ЗВЦДОМЬ1 див. ’^СВ'ЙДОМЬ1. 
*ЗВ1їДОМЬ 3 див. СВ'БДОМЬ «. 
З В'ЙКА, ЗЬ В'ЙКА, З ВЄКА присл. (12) одвіку, спокон¬ 

віку: и мьі, подумав с нашими князи н с паньї... дали есмо 
и записали за его вБрную службу села... зо всимь с тим, 
што к тнмь селамь звБка здавна слупіало (Луцьк, 1430 
АрхЮЗР 8/ІУ, 8); и мьі порадивсА с нашими кнзи дали 
єсмо тому прє(д)рєчєному пану андрБЮ... село михлинь 
оу луцкомь ПОВБТЄ... со всимь с тнмь што к тнмь еєломь 
з вБка здавна слушало (Київ, 1433 Р 118); А хотар томоу 
вишєписанномоу еєлоу да єст по старомоу хотароу, коуда 
оживали з вика (Сучава, 1487 ВО І, 306); я єщє бу¬ 
дучи в добром здоровю... дала єсми ему по своєм животе 
имєнє оу вотчизну на имА Любчо... зо всим тьімь, што 
к тому имєню з вєка прислухаєт (Ровно, 1488 ЛЗ І. 
241—242), 
Див. ще *В'£КЬ, З ВЄКОМ, ЗО ВЄКОВ, ИЗ ВЄКОВЬ, 

ИЗ В'БКА, ИЗ В'ЙКУ, ИЗЬ В'ЙКИ, ОТ В'ЙКА* 5\УУКІІ. 
*ЗВГ£РИНЬІИ прикм. (6) 0 ловища зверин- 

и ьі_е (1) див. * ЛОВИЩЄ; лови звйриньїє (4) див. 
ЛОВЬІ; топьіль звериньнни (І) див. *ТО- 
ПЬІЛЬ. 
ФОРМИ: ор. мн. звєриимми 2 (1434 Р 128; 1499 А8 

І, 117); звериниими 1 (1498 ГВКОО)\ звєрмньимми 1 (1499 
ВФ)\ звіриними 1 (1424 Р 100); місц. мн. в звериньнихь 
(1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21). 
Див. ще *ЗВЧ6РАЧИИ. 
^ЗВ'ЙРЬ ч. (2) (дика тварина) звір: имбєть лєнько за- 

руби(ч) тьіє села держати... сь стави с ловищи и со звБри 
(Житомир, 1433 Р 127); А кто оусхочєт тих люди соудити, 
или дицковати, или мито от них брати от оусєго их това- 
роу... или живих товарь или мертвих... или звири: или 
коуници или билиц(и)... вездє да єст имь слободно и без 
мито (Сучава, 1466 ВО І, 96). 
ФОРМИ: знах. мн. звиои П466 ВО І. 96); ор. мн. звіри 

(1433 Р 127). 
Див. ще *ЗВЄРЬ, *ЗВ'БРА 1. 
*ЗВГ£РА с. (2) 1. (дика тварина) звірина (1): а кн<А)зь 

Семен дбдич и отчич Збаразский имаєт мбти, держати... 
из ловити з малими и з великими звєрАтьі, из бобровими 
тонн (Володимир, 1470 ЛЗ І, 65), 
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2. (жива істота) створіння (1): Колиж всєго прирожєня 
постат своєго пєрєдкоу видв на бьіванна наслАдовати, про 
тож и ми, иж инша звБрАта розоумом н смислом прохо¬ 
димо, от родитєлєв наших обьічаєв цнотами ошлАхтєньїх 
и похвалннх отстоуповати не имаємо (Сучава, 1462 Вй 
II, 283). 
ФОРМИ: знах. мн. звБрАта (1462 ВО II, 283); ор. мн. 

звєрАть! (1470 Л5 І, 65). 
Див. ще *ЗВЄРЬ, *ЗВ'БРЬ. 
*ЗВ1ІРАЧИИ прикм. (1) 0 ловищазвБрАчии 

(1) див. *ЛОВИЩЄ. 
ФОРМИ: ор. мн. звіірАчими (1445 Р 148). 
Див. ще *ЗВ'£РИНЬІИ. 
*ЗВЯГОЛЬСКИИ див. ЗВАГОЛСКИИ к 
ЗВАГОЛ ч. (3) (назва села у Київській землі) суч. Ново- 

град-Волинський: мн великий кнАз Швитрикгайл... чи¬ 
ним знаменито... иж... даєм и дали єсмо тому прєдрєчє- 
ному Калєнику... слободища во ЗвАгли (в ориг. во в ЗвАг- 
ли.— Прим. вид.) (Київ, 1437 А5 І, 33—34); и ми... ємоу 
имвиє н{а)шє имєнємь ЗвАгол... дали єсмо ласкаве чєрєс 
сєс н<а)шь листь (Вільна, 1499 А5 І, 117). 
ФОРМИ: наз. одн. ЗвАгол (1499 А8 І, 117); місц. 

одн. во (вь) ЗвАгли, ЗьвАгли (1437 АЗ І, 34; 1499 А$ 
І, 118). 
ЗВАГОЛСКИИ 1 прикм. (4): Продали єсмо мито Звяголь- 

ское и корчму... Израилу и Єську, а Юдьце, на три годьі 
(Судомир, 1488 РИБ 222); Биль намь чоломь иаместникь 
звАголскии Яцько Мезь и просил в нас во Вруцьком по- 
вете человека на имА Лазарка Мошькевича (Мереч, 1496 
АЛРГ 71). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. звАголскии (1496 АЛРГ71); дав. 

одн. ч. Звягольскому (1488 РИБ 222); знах. одн. с. Звяголь- 
ское (1488 РИБ 222); род. одн. ж. ЗвАгольское (1489 А8 
III, 22). 
Пор. ЗВАГОЛ. 
^ЗВАГОЛСКИИ 2 див. ЗВАГОЛЬСКЬІЙ 
ЗВАГОЛЬСКЬІЙ1 ч. (2) (особова назва): а при томь 

бьіли свБткн: кн(А)зь Ивань Борисович ЗвАгольскьш, 
пан Олизарь Гаврилович староста володимєрскьш (Луцьк, 
1461 А8 І, 54); и мн... ємоу имБнєн<а)шє имєнємь ЗвАгол... 
што дєржал пєрвБй сєго кн(А>зь Василем а кн(А)зь Анд¬ 
рій Сємєновичи ЗвАголскиє, дали єсмо ласкаве чєрєс сєс 
н<а>шь листь (Вільна, 1499 А5 І, 117). 
ФОРМИ: наз. одн. ЗвАгольскьій (1461 А8 І, 54); наз. мн. 

ЗвАголскиє (1499 А5 І, 117). 
^ЗВАГОЛЬСКЬІЙ *див. ЗВАГОЛСКИИ к 
*3ГАДАТИ дієсл. док. (3) 1. (з ким) порадитися (2): 

тогдьі А па(н) староста згадаль зємлАньї і оправили єсмьі 
кундра(т) оу той граници поколА єму кнБЗь левь оуБхаль 
(Галич, 1401 Р 66); ино мн... згадавши зь панн радами 
нашими, тую данину во всюмь ему... потвержаемь (Город- 
но, 1498 АрхЮЗР І/VI, 3=4). 

2. (о чім) (подумати) згадати (про що) (1): я Любарть 
Кгедеминовичь, Луцкий и Володимерский князь, изГа- 
даль есми самь о своюй души... залисаль есми и даль село 
своє Рожьісче... соборной церкви у Луцку (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 1). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. ч. изгадаль есми 1 (1322 

АрхЮЗР 1/УІ, 1); згадаль 1 (1401 Р 66); дієприсл. перед. 
згадавши (1498 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 

*ЗГАРГЬ ч. (4) (назва річки в Подільській землі) Згар: 
тамь же противь той долини, в рици Згару, в озерьі Анто- 
новьі, для вечистого знаку паль забьітьі казальї єсмо и тую 
граньїцю скончнлн (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 9). 
ФОРМИ: род. одн. Згару (1430 ГВКЛ 7, 8); місц. одн. 

в Згару (1430 ГВКЛ 9). 
*ЗГИНОУТИ дієсл. док. (8) (кому і без додатка) (зник¬ 

нути) пропасти (7); ино ми видввшьі свєдєтє(л)ство иа- 
шьі(х) бояр... ажє тота и(х) привилиа о(т) наши(х) прє(д)- 
ков що имали на тоє село... та(к) згиноули ка(к) они свб- 

дєтє(л)ствоую(т) (Васлуй, 1464 £>/р«А» 517); Нагло(д) 
кмє(т) жалова(л) на сво(и) с^сє(ди) ижь ємоу в ночи конь 
украдє(н) а о(н) и(х) проси(л) абн с нїм во слє(д) пошли за 
злодєємь и онї не хотєлї а оу томь ємЛ ко(н) изьгиноуль 
(XV ст. ВС 22 зв.); и поведили передь нами щожь ихь 
привилей на ихь село отчизное Осекрово зь церкви ихь 
згинуль (Троки, 1498 ГВКОО)\ 

(без додатка) (бути втраченим) пропасти (1): а такоє 
свїдєчєство чинАчи оутри(д)цати годовь можє(т) окоупити 
тоє дбди(ч)ство а єстьлї жь замє(ш)кає(т)... за пА(т)на(д)- 
цє(т) годовь того освєчєнїя оучинить тогдьі тоє дБди(ч)- 
ство изгинЖло (ХУ ст. ВС 20 зв.— 21). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. изьгиноуль 1 (XV ст. ВС 

22 зв.); згинуль 1 (1498 ГВКОО)\ 3 ос. одн. с. изгин^ло, 
изгїноуло (XV ст. ВС 21, 27 зв.); З ос. мн. згииоули 2 (1464 
Г>/Р«А» 517; 1489 РИБ 431); изгиноули 1 (1464 
517); ! изьгили 1 (1464 517). 
Див. ще * ИЗГЬІБНУТИ. 
*ЗГОДИТИ СА дієсл. док. (6) 1. (з ким о що, між ким о 

що) згодитися, погодитися (з ким на що або у чому), дійти 
до згоди (з ким у чому, з ким щодо чого) (2): На котороумь 
соимБ тотьі панове сь <о>бох сторонь... визволили и оуста- 
вили, на том соимб оуси рБчи, о которни сб не могли из- 
годити промєж собою (під Хотином, 1467 ВО II, 297); 
изгодила сА есми из дєвєрємь ись своимь со кн<А)зємь 
Семєномь и дєти мои изь дАдкомь своимь о ки(А)зА Сол- 
тановоу дєльницю (Манів, 1478 А8 І, 76); 

(з чим) (не заперечувати) згодитися (1): про тожь мн 
кторою зь єго волию повьшни єсмн сА згодити, а вБр- 
ною слоужбою послоушни бнти (Хотин, 1448 Сові. II, 
738); 

() из годити сА(с годити сА) на одно 
(о д и н о) с л о в о (2) прийти до одностайної думки: 
тоти старци сгодили сА с обою стороноу на одино слово 
(Зудечїв, 1413 Р 83); а тьш старцБ из годили сА со обою 
стороновоу ($іс.— Прим, вид.) на одно слово (Зудечїв, 
1421 Р 96). 

2. (на що) домовитися (про що) (1): и мн старцов роспьі- 
тали и старцн снєм сА и згодив сА на одно мєсто и сознали 
перед нами, аж з давньїх давєи єсть ступєнскоє, а СтуплА- 
нє сами тут двори своими сєдєли на той Мощаницьі (Ступ- 
но, 1444 А8 І, 42). 
ФОРМИ: інф. сА згодити 1 (1448 Сові. II, 738); СБ... из- 

годити 1 (1467 ДО II, 297); перф. 1 ос. одн. ж. изгодила сА 
есми (1478 А5 І, 76); 3 ос. мн. изгодили сА 1 (1421 Р 96); 
сгодили сА 1 (1413 Р 83); дієприсл. перед, згодив с А (1444 
А$ І, 42). 

*ЗГОДНЬІИ прикм. (1) (який дав згоду) згідний: а боу- 
дб(т) лиємоу прїсоужєно свїдє(ч)ствомь сА очистїть а оди(н) 
свбтокь не боудв(т) зго(д)ньі(и) длА то(г) не боудБ(т) оу 
соромоти (XV ст, ВС 36 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. зго(д)нн(и) (XV ст, ВС 36 зв.), 
ЗДАВНА, ЗЬДАВНА, ЗДАВЬНА присл. (58) здавна: 

Тег іезШЬу коіогу]... ЬуІ паісіеп зисГі 5\тоіети и тпе 
репегпо] аЬо хуупзго) коіогоі, коіога]'а г сІашпа иіогопа, 
їо таіеУ гаріаіііі (Луцьк, 1388 £РД 105); а имбєть тоє 
село держати и оуживати со всбми єго пожитки и оужитки 
што к нєму здавна прислухають (Коломия, 1424 Р 102); 
ми великий кнзь швитрикгаиль... чини(м) знакомито... 
иже... даємь и дали єсмо тому прє(д)реченому пану анд- 
рБЮ за єго вБрную службу село ми хлинь оу луцкомь по 
вбтє... со всимь с тьімь што к тьімь еєломь з вБка здавна 
слушало (Київ, 1433 Р 118); Сє я... Юри Василєвич Остроз* 
ского продал есми дБлницоу... пєрвоє село МнАтин, дроу- 
гоє село Головчичи, а Подборци, а Дбтиничи со веєм 
стнм, што к тим селам здавна тАгнєт (Берестя, 1448 АЗ 
І, 44); ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... 
пан Братоул... продал... єдно село... и полбньі оуси колко 
слоухали здавна того села (Сучава, 1462 ВО І, 51—52); 
и 0є(д)ко мови(л) пєрє(д) нами штожь тни люди зьдавна 
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осочники бьівали того двора любєцького (Вільна, 1499 ВФ); 
И потвержаємь тьіе люди... со всимь зь тьімь, што здавна кь 
тьімь людемь прислухало (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58). 
Див. ще ИЗДАВНА, ИЗДАВНО, *ОТДАВНА. 
! ЗДАЛИ (ОУЗДАЛИ) (1): Сє я Банко СкєрдЕєвич 

сьін Джусин ис Квасилова... внзнаваю, иж я... кн(А>- 
зю Семену Василєвичу дЕдичу Збаразскому продал 
єсми ємоу вЕчную отчизну свою... а продали єсмо и здали 
(! —Прим. вид.) єсмо з доброє воли на вєки вєком (Воло¬ 
димир, 1470 Л5 І* 64—65). 
Див. О У ЗДАТИ. 
ЗДВИЖИНЬЦИ мн. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): мьі стєфа(н) воєво(д)а... знамєнїто чини(м)... 
ожє... дали и потвердили єсми томоу стомоу монастироу 
села... мли(н) що є(ст) н<а бис)трици и оу здвижиньци 
о(т) доамна и соболєщїи (Сучава, 1462 Сові. Б. 10); никто 
да не смеєть тьі(х) монастирски(х) люди о(т) зви(жи)нди... 
соудити ани глобоу ис ни(х) брати (Сучава, 1467 МІН. Оос. 
125). 
ФОРМИ: наз. зам. род. о(т) зви(жи)нци (1467 МІН. Бос. 

125); оу здвижиньци (1462 Сові. О. 10). 
ЗДЄ присл. (9) 1. тут (8): да пробудуть же непорушно 

подь анаеємою за што здє дай г(с)ди намь побить и з(д)рвіє 
(Холм, 1376 Р 22); А кто имь пороушит и разорит, того 
да побиєть богь здє тєлом (Сучава, 1466 БО І, 106); Бьдага 
(зіс.— Прим. вид.) прости и да моу дароує живот вечнн 
и здє мног летньі живот (б. м. н., 1464—1496 ОН. 8.). 

2. сюди (1): а я о томь оузьвєдавши, А та А рать и(з)дє 
ко мне при(и)дєть (б. м. н., 1484 ЯМ). 
Див. ще ЗДЄС. 
*ЗДЄРЖАНЄ с. (1) додержання: Але колиж... Казимир, 

крол полскьш... нас нєдавномоу захованю, здєржаню чи- 
стои, явнои внрн... напомЕноул.,. мьь.. вьізнавамьі... 
бьіти повинни... коу дєржаню... чести и вврьі иашєи (Су¬ 
чава, 1462 БО II, 284). 
ФОРМИ: доз. одн. здєржаню (1462 БО II, 284). 
Пор. ЗДЄРЖАТИ. 
ЗДЄРЖАТИ, ЗДРЖАТИ, ИЗДЄРЖАТИ, СДЄРЖАТИ 

дієсл. док. (32) (що) (виконати) додержати, дотримати: 
а на крвпо(ст) то(г) листа привв(с)ли єсмо наша пєча(т) 
абьі то крЕпко здєржа(т) (Молодечно, 1388 Р 43); тое и слу- 
буемо... великому и велебному Владиславу... одержати 
и полнити тьіто листьі и записьі наиіЕ (Чжюрзев, 1403 ДГМ)\ 
а кто не сьдєржить наигь запись, тоть да єсть проклАть 
в ориг. прокрАть.— Прим, вид.) (Коломия, 1448 Сові. 
І, 306); Тое оусє вьшієписанноє слюбоуємь, заприсАгаємь 

здєржат и полнити господарєви нашємоу королеви... по- 
длоуг того нашєго листоу (Сучава, 1462 БО II, 290); 
Тое вьсє вьішєписанноє мьі... Стєфан воєвода... имаємо... 
здержати и наполнити, без вьсекого хитлЕнства и без 
жаднои зрадї (Гирлов, 1499 БО II, 425), 
ФОРМИ: інф. здержати 18 (1448 Сові. II, 738; 1454 Р 

163; 1456 Сові. II, 791; 1460 БО II, 270, 276; 1470 ВО II, 
310; 1475 БО II, 329; 1479 ВО II, 352; 1485 БО II, 372; 
1499 ВО II, 425 і т. ін.); издєржати 4 (1402 Сові. II, 621; 
1445Сові. II, 729; 1468 БО II, 302); здржати 1 (1472 
ДГСБМ)\ одержати І (1403 ДГМ)\ здєржат 1 (1462 БО 
II, 290); здєржа(т) 1 (1388 Р 43); майб. З ос. одн. сьдєржить 
(1448 Сові. II, 306); 1 ос. мн. здержим 1 (1462 БО II, 285); 
хочем здержати 1 (1463 В Б II, 295); хочємь... здержати 
І (1471 БО II, 285); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. бьі...издрь- 
жаль (1435 Сові. II, 682); 3 ос. мн. абьі... здержали (1462 
ВБ II, 292). 
Див. ще ДЄРЖАТИ 2, ЗАДЄРЖАТИ 2. 
ЗДЕС, ЗДЕСЕ, ЗД'БСЯ присл. (4) тут; коІігЬу піпесгу 

їоі цщзг розої іескаі сгегегпазгиіи гешііи к піеши, Іисііет 
Ьу 2<ііе5Іе тпоЬо зегбсіа ираіо (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 140); а здес по Бутьір и по Виноградную гору... 
потуль ему волно сено косити н рьіба ловити (Луцьк, 
1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10—11); Се здеся просиль у нась 

дворянинь нашь Тишко Ходкевичь землиць пустньїхь 
у Каменецкои волости (Краків, 1454 АЛМ 12); И тими 
рази здесе мещане били вь нась и били иамь чоломь, абьіх- 
мо ихь не отдаляли оть тьіхь корчомь (Радомль, 1487 РИБ 
227). 
Див. ще ЗДЄ. 
*ЗДЕТЕЛА ж. (4) (назва маєтку у Троцькому воєвод¬ 

стві): ино сь того именья своего Здетелн записаль єсми 
на ввчность на соборную Церковь иа Пречистую Богома- 
терь у Вилни... две копе грошей (Вільна. 1499 АСД VI. 
2_3).' 
ФОРМИ: род. одн. Здетельї (1499 АСД VI, 2); дав. одн. 

ЗдетелЕ (1499 АСД VI, 3); знах. одн. Здетелу 1 (1499 АСД 
VI, 2); Здетелю 1 (1499 АСД VI, 3). 
Див. ще *ЗДЕТЕЛЬ. 
* ЗДЕТЕЛЬ ч. (1) (назва маєтку в Троцькому воєводстві): 

А... тое именє Здетель (дер)жати и они мають тьіе две 
копе грошей давать (Вільна, 1499 АСД VI, 3). 
ФОРМИ: знах. одн. Здетель (1499 АСД VI, 3). 
Див. ще *ЗДЕТЕЛА. 
*2БїТО\У ч. (1) (назва містечка у Троцькому воєводстві): 

а рзгсге \гоІ05Іу їу Ргизгапши, КоЬгуп, 2бііо\\г... гасге- 
рііі (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 
ФОРМИ: знах. одн. (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 

141). 
*ЗДОЛБИЦА ж. (2) (назва маєтку у Волинській землі) 

Здовбнця: Повєдила передками старостинаА луцкаА кн(А>- 
г<и)ни ОлизароваА Шиловича кн<А>г(и)ии Фєдка, штожь... 
нєбощикь пай Олизар Шилович... записал єєй (!) имєиА 
свои иа имА Здолбицоу... а Горухов (Луцьк, 1487 А5 
1, 240). 
ФОРМИ: знах. одн. Здолбицу (1487 А5 І, 240). 
ЗДОРОВ див. ЗДОРОВЬ. 
*ЗДОРОВЄ див. *ЗДОРОВИЄ. 
*ЗДОРОВИЄ с. (16) 1. здоров’я (12): мьі алєксандрь 

воєвода... чи ними знаємо... ожє... учинили єсмьі за наше 

здоровьє и за дшь пєрєжє сто почившїи(х) господарєи... 
и дали єсмьі стеи єп(с)кпии нашои... два села (Сучава, 
1403 ДГАА); ино оузрЕвши нєвиность мою вєлимужинии 
(!) панови свАтоб коруни польское... не хотАчи да(т) за¬ 
гинув) мие вЕрно(м) кнАжАтю... на чить и на здоровию 
и на йменню и вибавили мА бго(м)... истого Атсва (так.— 
Прим. вид.) (Кременець, 1434 Р 130); а то дали єсмо оу 
до(м) стЕи тр(о)ци на пАма(т) (так.— Прим, вид.) родитє- 

лє(м) ншимь... а на(м) на здоро(в)є (Київ, 1459 Р 174); 
коли похочєть Стєфань воєвода... своихь пословь послати 
до свата своєго великого князя Йвана Васильєвича навє- 
дити зьдоровья дочки своєє вєликоє кнАгини... абьіхмо 
его посломь давали добровольноє проєханьє чєрєзь нашу 
землю до Москви и оть толь зася до єго зємли (б. м. н., 
1496 БО II, 405); 

в добром здоровю(З) див. ДОБРЬІИ. 
2. згода, дозвіл (1): Божьію милостїю и господар а на¬ 

шого здоровьемь великого короля Александра, мн князь 
Михайло Ивановичь Юрьевичь прьідалисмо на храмь Пре- 
чистой Богоматерьі землю бортную Измаловскую на Бли- 
нв вЕчна (!) (Мстиславль, бл. 1500 АСД II, № 4). 
ФОРМИ: род. одн. здоровьА, зьдоровья (1484 ЯМ; 

1496 БО II, 405); знах. одн. здоровіє, здоровиє 5 (1439 
Сові. II, 59; 1441 ОіР«А» 477; 1465 0/£«А» 518; 1475 БО 
I, 200); здоровьє 2 (1403 ДГАА; 1409 437); здо- 
ров(є) 1 (1459 Р 174); ор. одн. здоровьемь (бл. 1500 АСД 
II, № 4); місц. одн. в (на) здоровю, здоровью 3 (1435 Р 
132; 1488 А5 І, 241); на здоровию 1 (1434 Р 130); в здорови 
1 (1489 АЗ І, 89). 
Див. ще ЗДРАВИЄ, *ЗДРОВИЄ. 
ЗДОРОВЬ, ЗДОРОВ прикм. (8) (нехворий) здоровий 

(5): ОуставлАємь право коли(ж) нєкоторьі(и) сьі(н) дер¬ 
жіть оца здорового и мтрь здоровоу иаиграєть на сєбв 
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нєкотороую собїноу пєнєзєи а оць и ма(т)ка нє повїннї за 
нє(г) платить тьі(х) пєнєзєи (XV ст. ВС 27—27 зв.); 

здоров на доуши и на те л є (1) здоровий 
і при здоровому розумі: Сє я Банко Скєрдьєвич... вьізна- 
ваю, иж я в тот час... здоров на д(у)ши и на тьлє и с доб¬ 
рою волею и с полньїм розумом:.. кн<А)зю Семену Васи- 
лєвичу... продал єсми ємоу вьчную отчизну свою (Воло¬ 
димир, 1470 А$ І, 64—65); здоров ьімь живо¬ 
го м ь (1) при доброму здоров’ї: а сє я пань мацина воє¬ 
вода їлвовьскьш осввдчаю... ажє пришєдь прєдь наше 
обличьє на имА ходоро шидловоскьш (!) своєю доброю 
волью здоровьімь животомь ничимь нє принужєнь н про¬ 
дала пану клюсови свою двднину на імА шидловь (Львів, 
1400 Р 60—61); д о б р ь з д о р о в ь (1) див. ДОБРЬІИ. 
ФОРМИ: паз, одн. ч. здоровь, здоров, здоро(в) (XV ст. 

ВС 23 зв.; 1470 Л5 І, 65; 1484 #АЇ); знах. одн. ч. здорового 
(XV ст. ВС 23 зв., 27); ор. одн. ч. здоровммь (1400 Р 61); 
знах. одн. ж. здоровоу (XV ст. ВС 27). 

*ЗДОРОВЬЄ див. *ЗДОРОВИЄ 
*ЗДОРОВЬІИ див. ЗДОРОВЬ. 
*ЗДОРОВЬЄ див. *ЗДОРОВИЄ. 
ЗДРАВИЄ с, (135) (цсл. здпавиє) здоров’я: да ппє- 

будуть жє непорушно подь анаеємою за што здє дай 
г(с)ди намь побьіть и з(д)рвіє (Холм, 1376 Р 22); ино ми... 
оучинили єсмо за наше з(д)равїє и за нашихь двт(єи и) 
да(ль) єсми тоє прв(д)рєчєноє посадоу... да єсть монасти¬ 
рю нашєму о(т) молдавицв оурикь (Дольний Торг, 1449 

Сові. II, 379); пакь оу то(м) оучинили єсмьі вь за дшїє 
стопочивши(х)... родитєлєи наши(х), и за наше здравїє 
и сп(с)єнїє и за здравїє и (сп)сєнїє г(с)пж(д)и нашєи, мрїи, 
и за здравїє и сп(с)єнїє двтєи наши(х) (Ясси, 1500 Сові. 3. 
230). 
_ ФОРМИ: наз. одн. зам. род. много здравиє (1480—1484 
БО II, 369); знах. одн. здравиє, здравїє, з(д)равїє, з(д)рвїє 
129 (1376 Р 22; 1408 Сові. І, 60; 1415 Сові. І, 116; 1429 
ОІД«А» 455; 1443 Сові. II, 126; 1452 500; 1478 
ВО І, 219; 1487 ВИ І, 310; 1497 ВО II, 100; 1500 Сові. 3. 
230 і т. ін.); здравьіє 2 (1444 481; 1466 ВО І, 105); 
здравьє 1 (1451 Сові. II, 401); ор. одн. зам. зн. мн. за вашА 
здравїємь (1476 В О І, 212); знах. мн. здравїа (1476 ВИ 
ї, 211). 
Див. ще *ЗДОРОВИЄ, *ЗДРОВИЄ. 
*ЗДРАВСТВОВАТИ дієсл. недок. (1) (цсл. здравьство- 

вати) бути здоровим: здравствоуитє о господи, амин (Су- 
чава, 1480—1484 ВО II, 370). 
ФОРМИ: нак. сп. 2 ос. мн. здравствоуитє (1480—1484 

ВО II, 370). 
*ЗДРАВЬІЄ див. ЗДРАВИЄ. 
*ЗДРАВЬЄ див. ЗДРАВИЄ. 
ЗДРЖАТИ див. ЗДЄРЖАТИ. 
*ЗДРОВИЄ с. (1) (стп. гбгоцгіе) здоров’я: А на то єст 

наше вьра и доуша господства ми Стєфана воєвода... за- 
ноужє єсми дал(и) сввтои црькви за доушє свАтопочившим 
родитєлєм нашим и за нашоу здровиє (Сучава, 1466 ВО 
І, 96). 
ФОРМИ: знах. одн. здровиє (1466 ВО І, 96). 
Див. ще *ЗДОРОВИЄ, ЗДРАВИЄ. 
ЗД'БСЯ див. ЗДЕС. 
*ЗД1іШНИИ прикм. (4) (цсл. здвшьнии) тутешній: волно 

ему вь здвшнемь паньствв нашомь жону пояти (Луцьк, 
1438 Р 141). 
ФОРМИ: місц. одн. с. вь зд-Ьшиемь (1438 Р 140, 141). 
*ЗДЯТЕЛСКИИ прикм. (1): сь того имвнья своего Зле¬ 

те льі записаль єсми на ввчность на соборную Церковь на 
Пречистую Богоматерь у Вилни ... двв копв грошей, а сь 
пашни нашее Здятелское пятнадцать бочокь жита солянокь 
(Вільна, 1499 АСД VI, 2—3). 
ФОРМИ: род. одн. ж. Здятелское (1499 АСД VI, 3). 
Лор. *ЗДЕТЕЛА, *ЗДЕТЕЛЬ. 

2Е1 прийм. (1) (стп. ге) (з ор.) (виражає модальні від* 
ношення) з, зі, із: А Іако баіето і баїезгшо іети іЬиіи 
пазги бібіпи... ге шзгіт рга\ует (Краків, 1407 АрхЮЗР 
8/1, 3-4). 
Див. ще ЗЬ, ИЗЕ, ИЗЬ, ИСЬ, СЬ. 
2Е 2 див. ЖЄ1. 
2ЛЕОІЇХТУ 5ІА див. *ЗЬЄДНАТИ СЯ- 
*ЗЄЛВА1 ж. (5) (назва річки у Троцькому воєводстві) 

Зельва: мьі єзьдживали тоут в ловьі, коли дворєц Бєрєзкий 
над рєкою Зєлвою на стадо своє пань Копач сєлит почал 
и за брата єго пана Мєнторта по рєкоу Зєлвоу на сюю сто- 
роноу нєт паноу Нацоу и потом (Лукониця, 1478 А5 III, 
17). 
ФОРМИ: знах. одн. Зєлвоу, Зєльвоу (1478 А$ III, 17); 

ор. одн. Зєлвою (1478 А5 III, 17). 
*ЗЄЛВА 2 ж. (1) (назва маєтку у Троцькому воєводстві) 

Зельва: Жаловала сА пани ВасилєваА Копачєвича на пани 
Михайловоую Нацевича, мовєчи, ижь она з ьімєнА своєго 
Зєлви за мост пєрєходєчи, сєножати косит и попасю пасєт 
(Лукониця, 1478 А5 III, 17). 
ФОРМИ: род. одн. Зєлви (1478 А5 III, 17). 
*ЗЄЛЄТИНЬ ч. (5) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): тв(м) мьі видввши єго правою и вврною слоужбою 
до нась... дали и потвердили єсми ємоу... на зєлєтинВ 
половина о(т) пєтрєщи (Сучава, 1452 Сові. II, 426); мьі Стє- 
фан воєвода... знаменито чиним... ожє... дали и потврь- 
дили єсми им оу нашєи зємли оу молдавскои их праваа 
отнина, села ... на имь Ласльоанїи на Кракова... и на Зє- 
лєтинн Пєтрєщїи (Васлуй, 1495 ВО II, 59). 
ФОРМИ: род. зєлєти(н) (1491 Сові. 5. 156); місц. одн. 

иа Зєлєтин-Ь, зєлєтині, зєлєтинА (1452 Сові. II, 426, 432; 
1495 ВО II, 59). 

! ЗЄМЄЛЄЮ < ЗЄМЛЄЮ) див. ЗЄМЛА. 
1 ЗЄМЄЛАНЬІ /ЗЄМЛАНЬП див. ЗЄМЛАНИНЬ. 
ЗЄМЄНИНЬ див'. ЗЄМЯНИНЬ. 
*ЗЄМЄНСКИИ див. *ЗЄМЄНЬСКИИ. 
ЗЄМЄНЬІНЬ див. ЗЄМЯНИНЬ. 
*ЗЄМЄНЬСКИИ прикм. (3)(>зємєиьская кри¬ 

ниця (2) (назва джерела у Волинській землі): а сє здє 
єсмо положили границю межи Манєва и Вишнєвца... про¬ 
сте кь зємєньской крииици а от земєньскоє криници просте 
чєрєсь доубровоу до крємєнєцкоє зємли (Манів, 1478 АЗ 
І, 76); Земеиское село (1) (назва села у Волинській 
землі) Земно, суч. Зимне: и я, познав по соби, иже с тое 
раньї маю пойти перед Бог, записую Пресвятой Божей 
Матепи Земенского села по своей души Марков Ставь 
(б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/П7, 27). 
ФОРМИ: род. одн. с. Земенского (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 

27); род. одн. ж. зємєиьскоє (1478 А$ І, 76); дав. одн. ж. 
зємєньской (1478 І, 76). 
Пор. ЗЕМНО. 
*ЗЄМЄСКИИ див. ЗЄМСКИИ. 
ЗЄМЛА див. ЗЄМЛА. 
ЗЄМЛЄНЇНЬ див. ЗЄМЛАНИНЬ. 
ЗЕМЛЕНЬІЙ прикм. (4) земельний: Про(т)о нагорожаю- 

чи Ємоу Самомоу жонн И пото(м)ствоу Єго При (в)сюи 
о(т)чи(з)нн И диди(з)иь Єго зємлАной... Є(го) зоставоую 
(Прилуки, 1459 Р 171); а обрубь земленьїй тому именицу 
моєму Лопавшомь по старине (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 
8/111, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. земленьїй (1472 АрхЮЗР 8/1II, 

3); ор. одн. ж. зємлАною (1459 Р 171); місц. одн. ж. при 
зємлАной (1459 Р 171). 
ЗЄМЛИЦА ою. (8) (земельне угіддя) земля, грунт (6): 

Се я Яиь, иначей Корьива Ядукговичь, продаль есмьі доб- 
роволно... землью свою питомую у волости Волковиской... 
и сь тою земьлицею, которую купиль єсми у Мацка Вовл- 
ковлянина, ксензью Матвю, бискупу Виленьскому (Віль¬ 
на, 1451 АкЮЗР II, 106); а обрубь земленьїй тому именицу 
моєму Лопавшомь по старине: от именя моего Хреиникь... 



зємл^ — 395 — ЗЄМЛА 

ДО МоГИЛОКЬ И ЯЗВИНОКТ), от Язвинокь до дороги.., тоть І 

обпубь землица Лопавьшская (Хрїнники, 1472 АрхЮЗР І 
8/ІІІ, 3); Биль нам чолом старий войт места Луцкого ; 
Трушь и просил в нас землицн в Луцкомь повете (Вільна, 
1499 АЛРГ 94); 
землица п а ш н а А (1) нива, рілля: продали єсмо 

Єго Милости дворєц наш... зь зємлАми своими... а на озєре 
землю пашноую на имА Коудричи... а на озєре землица 
пашнаА Коузнєвщина (Друцьк, 1492 АЗ III, 23); зем¬ 
лица пустная (1) покинута земля, земля без госпо¬ 
даря: Се здвся просиль у нась дворянинь нашь Тишко 
Ходкевичь землиць пустньїхь у Каменецкои волости (Кра¬ 
ків, 1454 АЛМ 12). 
ФОРМИ: паз. одн. землица, землица (1472 АрхЮЗР 

8/111, 3; 1492 АЗ III, 23); род. одн. землицьі (1499 
АЛРГ 94); знах. одн. землицу (1499 АЛРГ 94); ор. одн. 
земьлицею (1451 АкЮЗР II, 106); род. мн. землиць (1454 
АЛМ 12). 
ЗЄМЛ^ див. ЗЄМЛА. 
*ЗЄМЛ'БНИНЬ див. ЗЄМЛАНИНЬ. 
ЗЄМЛА, ЗЄМЛЯ, ЗЄМЛ'Б, ЗЄМЬЛА, ЗЄМЛА ж. (2209) 

1. (верхній шар земної кори) земля (1): Как ге і і:уші гагу, 
кисіу Каіііа згІаЬ ісіі, сегкцгі пазгу гЬІі, Вогеіе Шо \\туу- 
шаіа, шесга па гіешііи, поЬату Іоріаіі (Липнишки, 1433 

ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 
2. (планета) земля (3): А полонь вашь оу нихь оть- 

нємь к ва(м) нєо(т)шлю... землю и небо котори(и) и ство¬ 
ри^) богь мене поби(й) (б. м. н., 1484 ЯМ); А кто св по- 
коусит нашєго даанїа и потврьжденїа... пороушити или 
раздроушити, тот таковїи да ест проклвть от господа бога... 
сьгворшаго небо и зємлв (Сучава, 1488 Вй І, 357). 

3. (земельне угіддя) земли, грунт (298): а на ([) продала 
пєтрашкови радьцвовьскому свою двднину и вотнину... 
и землею и сь з (!) дворищи (Перемишль, 1359 Р 10); коу- 
пиль пань ганько сварць мвстичь лвовскии старшин в олєш- 
ка оу оу (1) малечковича двдичьство на щирку село и зем¬ 
лю (Львів, 1368 Р 15); филь мАковичь и своєю братьєю... 
оуздали и о(т)ступили тон двдниньї пану коли... и с польмь 
и зємлью и с лвсн и зу (!) дубровами (Галич, 1409 Р 74); 
та(к) король господарь приказаль намь своимь листомь 
а оьіхмо вьівхали и зємАньї и старьци и розьвхали межи 

влдкою а межи стрвлковци о землю о црквну и лвс (По¬ 
гоничі, 1422 Р 97); а увзяль есми за тне земли у него два- 
цять и пять копь грошей (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); 
мн кнгиньї (так.— Прим, вид.) олєска(н)доваА (!) наста- 
(с)я кие(в)скаА... придали есмо оу до(м) стьія тр(о)ци (І) 
к манастьірю Сєргиєвоу двв волости наши(х)... и сь зєм- 
ЛАми и(з) водами (Київ, 1459 Р 174); А хотарь той боукатоу 
земли да єст от оусєго хотара Пєтрєщилорь шєстая часть 
(Сучава, 1487 ВИ І, 297); а продал есми кн<А)г(и)ни тот 
свей домь... из землею и с синожатю (Луцьк, 1490 А$ 
І, 92); и ми то имь прьізволяемь: нехай они людей за себе 
зовуть и иановв за собою посадять иа церковной земли 
(Мстиславль, 1500 АСД II, № 3); 
зємлА колодная (1) ділянка землі в лісі з коло¬ 

дами (пнями), відведена для розведення бджіл: полазная 
зємлА коло(д)ная (б. м. и., бл. 1458 Р 167); земля лов- 
на я (1) ділянка землі, відведена для полювання иа зві¬ 
рів: придаль великий князь Любаргь Кгидоминовичь 
Сушичьио и зь даню медовою и грошовою... и землею 
ловною (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); земля паш- 
на я (14) нива, рілля: Сє же придаль юрьиї болковичь 
и своєю братьєю к цркви стму николв землю пашную и зем¬ 
лю бортную (б. м. н., бл. 1350 Р 8); А коу томоу придаль 
єсмн на тоую црквь... землю пашноую и бортноую и з си- 
ножатми (Перевали, 1440 Р 142); И мн, великий князь 
Швьідригайло Олкгердовичь... которое какь било село 
и земли пашнее... приданьї святой церкви Володимерской 
епископии, подлугь записовь продка нашого, опять церк¬ 

ви Божей потвердили есмо (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 
8); И в томь привильи стоить ижь отє(ц) нашь пану ма(р)- 
тиноу даль тьіи люди и(з) ихь зємьлями пашьньїми и(з) 
борьтньїми и(з) сєножатьми и(з) ихь входи и лови (Віль¬ 
на, 1499 ВФ); И потвержаемь тне люди симь нашимь ли¬ 
стомь... ему самому, и его жони... со всими ихь землями паш- 
ннми и бортннми, и свножатми (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 
58); зємлА подьлазнаА (1), земля подлоз- 
и а я (!) (1) ділянка землі, яку обробляли нерегулярно, 
наїздом: а тьіе земли продаль есми со всвми ужитки и изь 
полми продвланннми и непродвланньіми и зь землями 
подлозиьіми (!) и зь борми и сь лвсми и сь дубровами и сь 
бортми (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); а в томь же сєлє 
зємлА поустаА подьла(з)наА (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90); 
зємлА п у с т о в ь с к а А (1), п о у с т о в с к а А з є м- 
л А (3) необроблена, покинута земля, земля без господаря: 
а дани дають колодоу мєдоу бє(з) двоу вєдє(р) а два вєдра 
мєдоу залєгло на поустовьско(и) земли (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 92 зв.); я Василєй Волчкович из братом своим Лвомь... 
внзнаваєм... штож... продали єсмо кн(А)зю Костєитину... 
Острозскомоу... отчизну нашу на рєци на Пчичи на имА 
землю пустовьскую обарицкую (Ставків, 1491 А$ І, 96— 
97); зємлА ролнаА (3) нива, рілля: а даль єсмь и 
землю рольную и сь свножатьми што к тому дворищю слу- 
шаєть (Казимир, п. 1349 РЗ); бортная земля (25), 
земля бортная (16) див. *БОРТНЬІИ; полаз¬ 
ная зємлА (2) див. *ПОЛАЗНЬІИ. 

4. держава, країна (1680): шаіеі па пет \\тїпа Ьуіі \\юсІ- 
ІиЬ оЬусга)а пазгоіе гіетіі (Луцьк, 1388 £Р£ 104); паклиби 
...хо(т)л бн коли о(т)стати тонь (!) исньї кнА(з) корибу(т)... 
тогда мьі со всимь поспольство(м) земли єго хочємьі єго 
о(т)стати (Лучиця, 1388 Р 39); и доконали єсмьі сь ними, 
штобн ходили, у нашои земли, и сь своими торговлАми 
(Сучава, 1408 Собі. II, 630); Тьімжє обичаєм и мьі оудилали, 
не хотвчи, мн и зємлв наша, отдалити св от повиности и 
подданости прєдковь наших, видвчи и знаючи ласкоу... 
Казимира, кролв полского (Коломия, 1485 ВИ II, 371); 
А по нашєм животв, кто боудєть господарь нашєи земли... 
или пакь боуд кого богь избєрєть господарємь бьіти на¬ 
шєи земли молдавскои, тот бьі не пороушиль нашєго даанїа, 
али бьі оутврьдиль и оукрвпиль (Ясси, 1500 ВИ II, 173— 
174); 
земля королевская (2), королєвская 

земля (3) королівство: а коли нє будємь подлоугь дер¬ 
жати записи нашєго родитєлв илїа воєводи и наши записи, 
а пань дидрихь бучаскни щоби волєнь брати на наши коуп- 
ци, оу зємли королєвскои и оу нашєи земли, коли иє боу- 
дємь ємоу заплатити що есми ємоу записали (Коломия, 
1448 Сові. II, 305); О монїтє королє(в)ско(и) зєм(ли) 
(XV ст. ВС 34); А поутА просить одь Стєфаиа воєводн иа 
землю королєвьскоую (б. м. н., 1481 ВВ II, 364); земля 
литовьская (5), литовская земля (4) Ли¬ 
товська феодальна держава, Велике князівство Литовське: 
мн романь воєвода... слюбили есми и слюбуємь... коро¬ 
леви... и коруив польскоі ввриє служити и помагати... 
на єго оусв нєприАтєлв... вьіАвьши землю... литовьскую 
(Сучава, 1393 Сові. II, 607); А сє А киА(з) лєвь визвали 
єсмьі с литовьсков зємлв двабратвньцАтутєниА а моижвка 
(Львів, 1443—1446 Р 147); И загоубил Аврам вистАрник 
тоє село оу хитлвнстви, коли побєжал от нас до литовскои 
зємли (Сучава, 1493 ВИ II, 22); земля молдавская 
(1067), молдавская земля (5) Молдавська фео¬ 
дальна держава, Молдавське князівство: вєлики самодєр- 
жАвиьи мл(с)ти бжи гнь їо романь воєвода обладаА зем¬ 
лею молдавьскою о(т) планинн до мор А даль єсмь... слузв 
нашему иванншю витАзю за єго вврную службу г села на 
сєрєтв^ (Роман, 1392 Сові. І, 7); а таки жь мн видввшє 
єго млсрдьє к намь и доброволноє пристаньє дали єсмьі... 
стєфанови воєводв зємлв молдавскои иашв листьі (Ланчиця, 
1433 Р 124); и тоуть пєрє(д) и(х) мл(с)тїю єсмо слюбили 
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и правдоу свою оуказали мьі и с нашими паньї и сь оусєю 
мо(л)давскою землею, абьіхомь инои сторони жаднои не 
имали (Хотин, 1455 Сові. II, 774); А по нашємь животА, 
кто боудєт господарь... нашєи зємли молдавскои, тот би 
им не пороушил нашєго даанїА и потврьждєнїА (Ясси, 
1500 ВВ II, 175—176); земля ракусьская 
(1) Австрійська феодальна держава, Австрія: по(д)писана 
бьість сия капли(ца повелвні)емь... короля пресветлого 
Казимира... вноука пренанезвитяжнеішего цесаря жікги- 
монта пана земли ракусьскоіе (Краків, 1478 ОБРН 130— 
131);зємля тоурєцкая (1),тоурєцкая з є м ь- 
л я (1) Турецька феодальна держава, Туреччина: Такє(ж) 
тими часи г(с)дра нашого люди пришли с тоурє(ц)коє зємь- 
ли... и поведили г(с)дрєви нашєму ажь што тамь сльїшали 
в зємли тоурє(ц)ко(и) (б. м. н., 1496 ПДВКА 61); земля 
оугорьская(1),оугрьская (оугурьская) 
земля (2) Угорська феодальна держава, Угорщина: а 
пакли би потАгнуль король оугорьскни на мене, на алєк- 
сандра воєводу... тогдьі господарь нашь, король полскни, 
имаєть нась боронити и потАгнути во оугурьскую землю 
(Дольний Торг, 1411 Сові. II, 638); по(д)писана бьість сия 
капли(ца повеліні)емь... короля пресветлого Казимира... 
вноука пренанезвитяжнеішего цесаря жікгимонта пана 
зємли... угорьскоі (Краків, 1478 ОБРН 130—131); зем¬ 
ля чеськая (1) Чеська феодальна держава, Чехія: 
по(д)писана бнсть сия капли(ца повелвнІ)емь... короля 
пресветлого Казимира... вноука... цесаря жікгимонта па¬ 
на зємли... чеськое (Краків, 1478 ОБРН 130—131); зем¬ 
ля волоская (11), волоокая земля (5) див. 
ВОЛОСКЬІ; лАдцкая (ликая) земля (2) див. 
ЛАДСКИИ. 

5. (адміністративно-територіальна одиниця або істо¬ 
рично-географічна територія) земля (194): А сє А... гос¬ 
подарь русков зємлв даль єсмь слузв своєму иванови дво¬ 
рище заньво (1) матвичича што жь слушаєть пєрємьісков 
волости (Казимир, п. 1349 Р 3); ми... олєксаньдро корьАто- 
вичь... кнАзь и гдрь подольскои зємли чииимь сввдочно... 
штожь бнль брать иашь кнА(з) юрьии корьАтози(ч) при- 

даль млинь кь цркви кь матцв бьи оу смотричи то и ми 
кнАзь олєксаньдро потвєрживаємь того своимь листомь 
(Смотрич, 1375 Р 20); ми княз Володиславь Опольскои 
зємлв господарь, Вєлунскои зємлв, Рускои зємлв госпо¬ 
дарь и двдичь прирожоний твмь землямь усвмь Узрввши 
єсми на вврную службу Драгумиру и на Некрину, дали 
єсми имь двв селВ (Львів, 1378 ЗНТШ 1Л, 4—5); такжє 
хочю о(т)ступи(т) нашєму г(с)дрю, кро(л) пол(с)кому, тов 
зємли шєпин(с)ков (Берестя, 1400 Сові. II, 619); а при 
томь били сведьки... пань Юрша, пан Хохлевский... пан 
Казарин, маршалок Луцкое зємлв, пан Ивань Волотовичь 
(Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8); ми алєкса(н)дрь воєвода... 
знаменито чини(м)... о(ж)... дали єсми сє(с) лї(ст) нашь... 
оуси(м) брашоввно(м)... и оусєи зємли о(т) брьсв... на то 
да имаю(т) о(т) на(с) тоть зако(н) и тоє право що имали 
о(т) нашє(г) дида, о(т) алєкса(н)дра воєво(д) (Васлуй, 1452 
Сові. II, 759); А с нами в тот чась били пань Олехно Ско- 
рута, подкоморній земли Холмское (Київ, 1491 АрхЮЗР 
8/IV, 158); Старости луцкому, маршалку Вольїнское земли, 
князю Семену Юревичу (Вільна, 1495 АЛРГ 55); Ста¬ 
рости луцкому и Каменецкому, маршалку Вольїнское 
земли, князю Семену Юревичу (Краків, 1499 АЛМ вип. 
2, 36). 

6. (населення) народ (2): А їо тегешіа зіесЬаІізїа Ьуіі 
к пат Кпіагі, Рапо\уе, Воіаге і \увіа гетііа (Липнишки, 
1433 ЗНТШ БХХУІ, 140). 

7. маєток, земля (20): про то жь ми оузрввшє... а же 
тоє дворище пьісковича што на гугни стоить на облазничь 
зємли и ми... оставили єсми облазничв при томь дворшци 
писковича што на гугни (Зудечів, 1411 Р 79); Сє А кнзь 

долголдать долголдатови(ч)... даю... по своєи дши... стму . 

николє поустьшскомоу иониноу маиастьірю тоую зє(м)лю 
на имА то(л)столвсьско(г) конона (Київ, 1427 Р 108); ведже 
оньї не хотили, мовячи: «не повдемьтамь (!), бо мьі о томь 
ведаемь, але своєи петки земли пьілнуемо» (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 7); жаловали на(м) погорє(л)скии на нєго, 
што(ж) о(т)нА(л) в ни(х) зє(м)лю и(х) влостную (Вільна, 
1495 ВМЗД). 

8. (територія, що перебуває під владою короля, князя 
і т. ін.) володіння, земля (11): а за вєлкого кнАзА ольквр- 
та и за корьята и за патрикия и за ихь сьіньї ми ислюбоуємь 
тоть мирь держати ввлми твердо... нє займати намь ко¬ 
ролеви зємлв ни єго людии што єго слухають (б. м. н., 
1352 Р 5—6); а дасть ли ми коро(л) єго млсть и потвєрдє(т) 
(так.— Прим, вид.) дєржАниє прорєчєньїхь гродовь и звмль 
до моєго живота и Азь нелюбую при моюи чти и вврв кнА- 
зАчюи... ижь нє оставлю на тьіхь городвхь иного воєво(д) 
а ни бурькрабь... толико того которьш жь би присАгль 
вврє(н) бити королеви єго млсть (Кременець, 1434 Р 131); 
и ваша би милость сихь пословь, нашого а н московь- 
ского, пропустили мирьно чєрєзь вашєй милости зємли, 
для нашоє воли (б. м. н., 1499 ВВ II, 449). 
ФОРМИ: наз. одн. зємлА, землі, земьлА, земля, хетііа 

34 (п. 1349 Р 3; 1422 Р 97; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140; 1443 
Р 145; 1455 Сові. II, 769; 1459 Р 171; бл. 1471 ЛКЗ 90; 
1485 ВВ II, 371; XV ст. ВС 12 зв.; 1498 АЛМ 159 і т. ін.); 
зємла 1 (1436 Сові. II, 706); род. одн. зємли, землі, зємьли, 
2ет1і 1292 (1359 Р 10; 1366 Р 12; 1375 Р 20; 1415 Сові. І, 
116: 1438 Сові. II. 27: 1451 АкЮЗР II. 106: 1467 ВВ II. 
297; 1475 АЗ І, 69; 1488 РИБ 424; 1500 Сові. 5. 231 і т. ін.); 
землі, зємьлі 47 (п. 1349 Р 3; 1368 Р 16; 1378 ЗНТШ 
ІЛ, 4, 5; 1393 Сові. І, 13; 1408 АкЮЗР І, 6; 1430 АрхЮЗР 
8/ІУ, 8; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10; 1448 Сові. II, 737; 1463 
А$ І, 55; 1483 ВОРСР 177 і т. ін.); земле 2 (1458 МіН. Вос. 
121, 123); гешіу 1 (1465 ОБ 176); зємлиє 1 (1475 Яеи.)\ 
гетіеу 1 (1421 АЗ 1, 27); зімли 1 (1394 Р 54); 1 зємлимли 
1 (1499 ВВ II, 148); І злі 1 (1370 Р 18); дав. одн. зємли, 
зємьли, землі (1423 447; 1433 Р 125; 1449 Сові. 
II, 742; 1456 Сові. II, 788; 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18; 1468 
ВВ II, 302; 1472 ДГСВМ; 1499 ВВ II, 419; XV ст. ВС 
14 зв.; 1500 ДПЖН і т. ін.); знах. одн. землю, земьлю, 
гешііи, гетіи, гіетіи, гіетіїи 138 (п. 1349 Р 3; бл. 1350 
Р 8; 1368Р 15; 1393 Сові. II, 607; 1411 Р 77; 1431 Сові. І, 
317; 1440 Р 142; 1459 Р 171; бл. 1471 ЛКЗ 93; 1484 ЯМ; 
1495 В. Соб.; бл. 1500 АСД II, № 4 і т. їн.); зам- род. 
боукату землю 6 (1452 Сові. II, 409, 410; 1487 ВВ І. 297; 
1489 ВВ І, 373); господарь землю 1 (1479 ЯЯ І, 221); до 
н(х) землю 1 (1437 Сові. II, 709); зам. дав. да є(ст)... зем¬ 
лю... оурнкь 1 (1455 Сові. II, 526); зам. місц. оу нашєи 
землю 3 (1437 Сові. II, 709; 1438 Сові. II, 7; 1466 Вй І/ 
96); ор. одн. землею, зємьлєю, хетіеіщ хіетіеіи 36 (1359 
Р 10; 1366 Р 12; 1388 Р 39; 1400 Сові. II, 619; 1444 АрхЮЗР 
І/VI, 8; 1459 Р 171; 1468 ВВ II, ЗОЇ; 1485 ВВ II, 371; 
1498 ЧІАФ; 1499 ВВ II, 423 і т. ін.); зємлью 2 (1409 Р 
74; 1418 Р 89); зімлею 1 (1394 Р 54); ! зємєлєю 1 (1418 
Р 89); місц. одн. оу (в, вь, во, на, при, о, по) зємли, землі, 
гіетіі 385 (1352 Р 6; 1393 Сові. І, 13; 1400 Сові. II, 619; 
1408 АкЮЗР І, 6; 1411 Р 79; 1457 Сові. II, 809; бл. 1471 
ЛКЗ 92 зв.; 1485 ЯО II, 372; 1496 ВВ II, 405; 1500 АСД 
II, № 3 і т, ін.); зам. знах. потАгнуль... на мене... и на моєи 
земли 1 (1411 Сові. II, 638); наз. мн. зємли (1444 АрхЮЗР 
1/УІ, 8; 1451 АкЮЗР II, 106; 1491 А5 І, 97; 1495 АЛМ 
85; РИБ 602; 1496 ПСВВ 192 зв.; 1498 ГВКЛ 22; 1499 
ВВ II, 422); род. мн. земль, земль, хеті 44 (13*86 Р ЗО; 
1393 Р 50; 1402 Сові. II, 623; 1408 АкЮЗР І, 6; 1420 АЗ 
І, 25; 1433 Сові. II, 652; 1448 Сові. II, 734; 1462 ВВ II, 
284; 1495 Я. Соб.; 1500 АЛМ вип. 2,58 і т. ін.); зімль 21 
(1388 5Я 678; 1394 Р 53; 1395 Соа*. II, 612; 1407 Р 72; 
1413 ОБРН 115; 1415 Р 86; 1433 Р 120, 124; 1434 Р 131; 
1435 Р 132; 1439 Сові. II, 712 і т. ін.); земли, гіетіі 2 (1407 
АрхЮЗР 8/1, 3; 1436 Сові. II, 697); Ізімлі 1 (1388 Р 36); 
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2етє1 1 (1478 АрхЮЗР 4/1, 8); іетіе] (1395 6І 166); 
дав. мн. зємлАмь, зємлАмь, зємл А м, зємлБмь, землям, хеш- 
Іаш 29 (1361 А 62 6; 1377 Р 23; 1434 Р 130; 1445 Собі. II, 
726; 1462 ВО II, 285; 1468 Вй II, ЗОЇ; 1479 ВО II, 351; 
1485 ВО II, 372; 1499 ВИ II, 421; 1500 ДПЖН і т. ін.); 
зємламь 1 (1436 Собі. її, 706); знах. мн. земли 40 (1451 
АкЮЗР II, 106; 1457 Сові. II. 809; 1478 АрхЮЗР 4/1, 8; 
1489 РИБ 433; 1492 Л$ III, 23; 1495 АЛМ 83; 1497 РИБ 
683; 1498 ВО II, 412; 1499 Л$ І, 118; ВО II, 449 і т. ін.); 
землі; 5 (1433 Р 125; 1434 Р 131; 1481 ВО І, 258; 1488 ВО 
I, 348, 357); зБмли 1 (2-а пол. XV ст. СПС); ор. мн. зем¬ 
лями, землями, зємьлями, землями 52 (1352 Р 5; 1388 Р 
39; 1401 Р 64; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1444 Л$ І, 40; 1451 
АрхЮЗР II, 106; 1470 Л$ І, 65; 1491 Л5 І, 97; 1498 ГВКОО; 
1500 АЛМ вип. 2, 58 і т. ін.); землями 3 (1448 Собі. II, 
737; 1499 ВО II, 420, 423); місц. мн. оу (на, во, но) землях, 
зємлА(х), зємляхь, зємлБ(х) 10 (1436 Собі. II, 701; 1451 
АкЮЗР II, 106; 1454 АЛМ 12; бл. 1471 ЛКЗ 92, 92 зв.; 
XV ст. ВС 43 зв.; 1499 ВО II, 420, 421, 424); зам. род. 

от, из, до... их зємлАх 9 (1499 ВО 11,421, 422, 424); коро- 
лєвичом... инших зємлАх 1 (1445 Собі. II, 725); наз. де. 

двє земли (бл. 1471 ЛКЗ 92 з в.); знах. де. земли (бл. 1471 
ЛКЗ 93). 
Див. ще *ЗЄМЯ. 
ЗЄМЛАНИНЬ, ЗЄМЛЄНЇНЬ, ЗЄМЛАНИНЬ ч. (71) 

(стп. гіетіапіп) (особа шляхетського стану, яка володіла 
земельною власністю) дрібний землевласник: а сє зємлАнє 
пань ходько бьібєльскии кадольфовичь друздь иванько 
польпричичь богдань тивунь (Перемишль, 1359 Р 10); Але 
то што жь коли вси боАрє и зємлАнє будуть городь твер¬ 
дити ТОГДЬІ тии люди тако же имбють твердити городь смот- 
рнчь (Смотрич, 1375 Р 20); а облазничєвє оу казали свою 
границю и зємлАньї и старци (Зудечів, 1411 Р 79); А се А 
па(н) миха(л) бучацєкии... свбдьчю то и познаваю... ижє 
пришєдьши пєрєдь на(с) и пєрєдь зємєлАньї (!) тучнА(к) 
ива(н) ис панею росовою... ничимь не примучєни познали 
пєрєдь нами и пєрєдь зємєлАньї (!) ижє сА замінили сєльї 
(Галич, 1418 Р 88—89); И тиж иаши слоуги пєрєроубци 
аби нє го(ни>ли тоти люди от Коцмани ни на город, ни 
на млиньї, ни на иаши дворове, сь иними зємлвнє (Су- 
чава, 1481 ВО І, 257); Смотрблн єсмо того со кн(А)зьми 
н паньї вольїнскими, што ж жало вали г/о)с(по)д(а)рю ко¬ 
ролю єго м(и)л(о)сти зємлАиє крємАиєцкии на имА Цє- 
цєнєвскии на кн(А)зА Олександра Сонкгушковича, штож 
бьі он в них взАл имбнє безвинне оу винах оу своих (Луцьк, 
1491 А8 І, 94). 
ФОРМИ: наз. одн. зємлАнинь, зємлАиии, зємлАни(н) 

4 (1435 Р 184; XV ст. ВС 27 зв.; 2-а пол. XV ст. СПС; 
1466 А5 1,62); зБмлАнинь 3 (1394 Р 54); зємлєнїнь 1 (XV ст. 
ВС 10 зв.); род. одн. землянина (1467 СП № 13; 1490 Пам.)\ 
дав. одн. зємлєнїноу (XV ст. ВС 18 зв.); наз. мн. зємлАнє, 
зьмлАнє 15 (1359 Р 10; 1375 Р 20; 1391 Р 45; 1395 Сові. 
II, 612; 1408 АкЮЗР І, 6; 1411 Р 79; 1445 СРК; 1458 
0ЖДМ; XV ст. ВС 38 зв.; 1491 АЗ І, 94 І т. Ін.); зємлАньї 
2 (XV ст. ВС 29 зв.; 1404 Сові. II, 625); ! зємлАнА 1 (XV ст. 
ВС 34); род- мн. зємлАнь, зємлА(н)(1388 Р 39, 40; 1391 Р 
45; XV ст. ВС 28, 35 зв.; 1411 Р 79); дав. мн. зємлАиомь, 1 
аємьлАномь, зємлАномь (1386 Р ЗО; XV ст. ВС 14, 38 зв.; і 
1430 Р 130); зам. ор- мн. пєрєдь зємлБномь (1448 Сові. 

■II, 306); знах. мн. зємлАньї 6 (1391 Р 45; 1393 Р 52; 1409 
Р 74; 1424 Р 106; XV ст. ВС 14 зв.; 1434 Р 130); ! зємєлАньї 
1 (1418 Р 89); зємлАнє 1 (XV ст. РС39 зв.): ор. мн. зємлАнм, 
гешііапу, земьлАнн 13 (1395 Сові. II, 612; 1401 Р 65, 66; 
1404 Р 68; 1407 Сові. II, 628; 1411 Р 79; 1413 ОБ 48; 1434 
і> 130; 1435 Р 132, 134; 1488 РИБ 424); зємлБие 2 (1479 ОС 
■141; 1481 ВО 1, 257); ! зємєлАньї 1 (1418 Р 89); місц. мн. 
на зємлАнохь, зємл А но (х) 2 (1386—1418 Р 34; 1421 Сові. 
.1, 142); о зємлАнє(х) 2 (XV ст. ВС 7 зв., 34 зв.); о зємл А- 
дА(х) 1 (XV ст. ВС 27 зв.); ! о зємиьі(х) 1 (XV ст. ВС 8 зв.). 
і Див. ще ЗЄМЯНИНЬ. 

[ *ЗЄМЛАНЬІИ див. ЗЕМЛЕНЬІЙ. 
| *ЗЄМЛАНЬСКИИ прикм. (1) (стп. гіешіапзкі) (який 
| стосується землянина-шляхтича) шляхетський: а на 
і то есмьг дали облазничомь сєсь нашь листь под нашєю 
і пєчатью а к тому и нашихь слугь зємлАньскнб пєчати (Зу- 
і дечів, 1411 Р 80). 
І ФОРМИ: наз. мн. ж. зємлАиьскиЬ (1411 Р 80). 

ЗЕМНО с. (1) (назва села у Волинській землі) Земно, 
суч. Зимне: Земно у матки моее воли, у подани и в опекани, 
якже бьіло и у моей во(ли) (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 27). 
ФОРМИ: наз. одн. Земно (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 3). 
Див. ще *ЗЄМЄН ЬСКИИ (Земеиское село). 
! ЗЄМНЬІХ <ЗЄМЛАНЄХ> див. ЗЄМЛАНИНЬ: 
зємскии, зємьский, зємскій, зємьскьіи 

прикм. (50) 1. (який стосується землі як адміністративно- 
територіальної одиниці) земський (4): а нє можєть ли 
тоть староста в на(с) того о(т)рима(т)... тогдьі то(т) староста 
имєє(т) єго випроводіть до гранїци зємьскоє (XV ст. ВС 
38 зв.); о о(т)кладанїю роковь зємьскьі(х) (XV ст. СД 
40); 
зємьскии гроши (1) гроші, що були в обігу на 

даній території: а пакли бьіхо(м) ішьли оу иєго тоє село 
о(т)нАти и мьі имаємь дати сорокь гривень зємьскими 
грошми (Олтушків, 1424 ДГВВ); зємьскьіи пїсарь 
(3), пїсарь з є м ь с к ьі и (2) (службова особа, що бра¬ 
ла участь у земських судах з дорадчим голосом, мотиву¬ 
вала вироки, давала виписи, посвідчувала їх згідність 
з оригіналом і складала звіти про кількість справ і записів) 
земський писар: а тни кнїги имєю(т) бьіти за трємї ключи 
замькиоути оди(н) клю(ч) имаєть имєтї соудья а дроу(г)и 
пс(д)соудо(к) а трєтїи зємьскни пїсарь (XV ст. СЯ 42 зв.); 
О пїсарє(х) зємьскьі(х) ко(л)ко имєєть бра(т) за запїса(н) 
(!) (XV ст. СЯ 9 зв.); зємскоє право (3), (п р а - 
в о) з в м ь с к о є (1) (правові норми, прийняті в земських 
судах, станових судах феодальної Польщі, на яких розгля¬ 
далися переважно цивільні справи шляхти) земське право: 
пак ли бьі кто нагабаль тучєнАка оу той дбдининб оу сєр- 
ньку... то пани марєгорбта росоваА. имаєть заступити оп¬ 
рави^) подлугь зємєско(г) права (Галич, 1418 Р 89); Ино 
ми єсми досмотрили ис нашими болери... и оучинили єсми 
ємоу закон, подлоуг зємскаго права (Сучава, 1481 ВО 
І, 258); што оу рускомь правй сбдАть кмєти оу збмьскомь 
ис твхь брали єсмьі ис подимья по колодб вовса (б. м. и., 
1386—1418 Р 35); книги з е м ь с к и е (7) див. КНИ* 
ГА 2; маршалокь зємский (14) див. МАРША¬ 
ЛОКЬ; об ьі чай зємьскии (2) див. ОБЬІЧАИ 3; 
подскарбий зємский (1) див. ПОДСКАРБИЙ; 
слоужба з є м с к а я (6) див. СЛОУЖБА 1; с о и м ь 
зємьскии (1) див.* СОИМЬ; соудь зємьскни 
(і) див. СУДЬ 1 4. 

2. місцевого походження (4): а у черновци, возн нє 
стрАсти але купець дасть свою виру, ажє нє имаєть запо¬ 
віданий товарь на свои возь, куници, сєрєбро, воскь и 
кони добрїи зємьстїи (Сучава, 1408 Сові. II, 632); А оу 
Чєрновцєх возн нє трАсти, але коупєць абьі дал своє пра¬ 
во, ажє нє имаєт заповідані товарь на своємь возьг. коуни- 
ци, сєрєбро, воскь, алибо кони добрьі зємскии (Сучава 
1460 ВО II, 275). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. зємскии, зємскій, зємьский 11 

(1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 13; 1446 А5 І, 43; А5 III, 
5: 1447 АпхЮЗР 8/ІУ, 11: 1451 А5 І, 45: 1452 АкЮЗР 
І, 21; АрхЮЗР 8/ІУ, 61; 1491 А5 І, 97; 1492 АЛМ 31; 
1495 РИБ 621; 1499 А$ 1, 118); зємьскьш 1 (XV ст. СЯ 
42 з в.); ск, н. зем 1 (1498 ГВКОО); род- одн, ч.,с. зємьского, 
зємьско(г), геїшкоЬо 3 (1388 2РБ 105; XV ст. СЯ 41; 
1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12); зємскаго 2 (1480 Вй І, 
239; 1481 ВО І, 258); зємєско(г) 1 (1418 Р 89); дав. одн. ч. 
зємьскомоу, 2ет$коти (1475 Л$ І, 71; XV ст. ВС ЗО зв.; 
1478 АрхЮЗР 4/1, 8); місц. одн. ч.,с. оу зЬмьскомь І (1386— 
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1418 Р 35); иазємьско(м) 1 (XV ст. ВС 25 зв.); род. одн. ж. 
зємьскоє (XV ст. ВС 38 зв.); дав. одн. ж. зємьскои (XV ст. 
ВС 34); знах. одн. ж. земьскую, земскую (1489 РИБ 437, 
438; 1498 ГВКЛ 22); наз. мн. ч. зємьскьіи (XV ст. СЯ 
43 зв.); род. мн. зємьскьіхь, земьскьі(х) 4 (XV ст. СЯ 
9, 39 зв., 40); зє(м)ски(х) 2 (1495 БСКИ); знах. мн. ч. 
зємскии, зємскіи 2 (1456 Сові. II, 790; 1460 ВО II, 275); 
земстїи, зємьстїи 2 (1408 Собі. 11,632; 1434 Собі. II, 669); 
знах. мн. ж. зємьскм 1 (XV ст. СЯ 42 зв.); зє(м)скиє 1 
(1495 БСКИ); ор. мн. зємьскими (1424 ДГВВ; 1489 РИБ 
433); місц. мн. о зємьскн(х), зємьскьіхь, зємьскьі(х) 3(XVст. 
СЯ 9,9 зв., 43 зв.); вь зємьскихь 1 (1489 РИБ 433). 

*ЗЄМЬЛА див. ЗЄМЛА. 
*ЗЄМЬЛАНИНЬ див. ЗЄМЛАНИНЬ. 
ЗЄМЬСКИЙ див. ЗЄМСКИИ. 
*ЗЄМЬЛИЦА див. ЗЄМЛИЦА. 
ЗЄМЬЛА див. ЗЄМЛА. 
*ЗЄМЬЛ АНИНЬ див. ЗЄМЛАНИНЬ. 
ЗЄМЬСКЬІИ див. ЗЄМСКИИ. 
*ЗЄМЯ ж- (7) (ста. гіешіа) 1. (земельне угіддя) земля, 

грунт (2): то все єсмо потвердили, непорушно на ввкьі слу- 
зе нашому вЕрному ходкови бьібєлскому... сь всеми гра¬ 
ницями... ись зємєю, ись сЕножатми, ись га(я)ми, ись дуб¬ 
ровами (Судомир, 1361 АСІ 6); исталосА при дєржаЕЕ 
пана отьі старостві рускоЕ зле (!) ожє купиль пань вАт- 
славь дмитровьскии дворище ись зємєю (так.— Прим, 
вид.) (Львів, 1370 Р 18). 

2. держава, країна (2): про то(ж) коли(ж) кто имє(т) 
рубити дєсАтиноу о(т) вина о(т) нас по нашєи зємли (вориг. 
зєми.— Прим, вид.)у а о(н) бьі даль нашємоу монастирю 
вьішєписанномоу по сєдє(м) бочо(к) вина (Сучава, 1449 
Сові. II, 378); а они ти(ж) бьіимЕли засЕ остєрєгати пано¬ 
ве наши и опасовати, ка(к) сами себе, абьіхо(м) оужє могли 
с вами по(с)полу зємли осАсти и кролє(в)скую и нашу и 
абнхо(м) могли ти (ж) дву зє(м) держати с обу(х) стро(н) 
за єдно в мирЕ, в ла(с)ци и справє(д)ли(во}сти (Сучава, 
1457 Сові. II, 810); 
зємА мольдавьскаА (1) Молдавська феодальна дер¬ 

жава, Молдавське князівство: мьі ильАшь воєвода... гос¬ 
пода рь зєми мольдавьскои записуємьсА тьшь пношамь 
што к намь з литьвьі приехали на нашю службоу (Сучава, 
1433—1443 АРМ). 

3. (адміністративно-територіальна одиниця) земля (1): 
Семень Юр: стар: луц: мар. вол. зем: (Троки, 1498 ГВКОО). 

4. маєток, земля (1): ино мьі имь тне зємли ихь отчизньїе 
и дворища подтверждаемь... нехай онн тне зємли свои 
держать... а намь службу земскую служать... посполу 
зь иншими земями вруцкими (Мозир, 1498 ГВКЛ 22—23). 
ФОРМИ: род. одн. зєми 1 (1433—1443 АРМ); ск. н. 

зем. 1 (1498 ГВКОО); дав. одн. зєми (1449 Сові. II, 378); 
ор. одн. зємєю (1361 АСІ 6; 1370 Р 18); род. мн. зє(м) 
(1457 Сові. II, 810); ор. мн. земями (1498 АЛРГ 23). 
Див. ще ЗЄМЛА. 
зємянинь, ЗЄМАНИН, ЗЄМЄНИНЬ, ЗЄМЄНЬІНЬ 

ч. (32) (ста. хіетїапіп) (особа шляхетського стану, яка 
володіла земельною власністю) дрібний землевласник: Тьіе 
вси села... маеть держати господинь богомолець нашь 
Климентьш, владьїка Луцкий и Острозекий... а за наеь 
и чада наша Господа Бога молити... архимандрьітьі благо¬ 
словити, игуменьї наставляти, попьі и дьяконьї совершати... 
вь Луцку и вь Острозе, и вь селахь до иихь прислухаю- 
чихь такожде и боярь и земянь нашихь (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1 /VI, 3); та(к) король господарь приказаль намь 
своимь лиетомь а бьіхмо вьіЕхали и зємАньї и старьци и 
розьЕхали межи вгідкою а межи стрЕлковци о землю о 
црквну и лес (Погоничі, 1422 Р 97); Мьі, Свндрьігайло, 
Великій князь, чиньїмо знаменито... ижь, прьішовшьі 
передь нась зємянинь нашь повету Браславского, Карпь 
Ивановичь Микулинскій, биль чоломь, покладаль передь 
нами листь оть князя Василія Сангушковича (Новосели¬ 

ця, 1430 ГВКЛ 7); а при том бьіл великого королА зємА- 
нин пан Мишко Глоускій (Острог, 1463 А5 І, 56); Што 
перьво сего жаловаль намь подскарбій нашь дворньш... 
пань Литаворь Хребьтовичь на земянь Дорогицькихь... 
абн они зємли его забрали вь томь его именьи (Краків, 
1489 РИБ 432—433); Жаловали намь люди наши Бере- 
стейского повЕту... на земянь Берестейскихь (Кам’янець, 
1495 АЛМ 85); тою присєгою єсмо присягали твоєй ми- 
лости и паномь твоєй милости и зємяномь твоєй милости 
(б. м. н., 1496 ВИ II, 402); а ргу іот Ьуіу г тоіеу гикі 
гетіапе Вегезіеузкіуі... а Ьоіагу кпіакупу рупзкоу (Три- 
шин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: зємАнин, зємянинь, зємАии(н) 5 (1430 ГВКЛ 

7; 1463 А5 І, 56; 1494 А5 І, 101; 1496 АЛРГ 69; 1499 
ГОКІР); зємєнинь 1 (1471 АрхЮЗР 8/III, 628); зємєиьінь 
1 (1498 ГВКЛ 22); род. одн. земяннна (1430 ГВКЛ 7); 
наз. мн. зємАиє, гетіапе (1422 Р 97; 1475—1480 АрхЮЗР 
8/1V, 21; 1495 ВМЗД; 1498 ГВКОО; 1500 ДПЖН); род. мн. 
земяиь, зємА(н) (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3; 1430 ГВКЛ 7; 
1495 ВМЗД); дав. мн. зємАномь, земяиомь (1422 Р 97; 
1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20, 21; 1487 АМЛ; 1496 ВО 
II, 402); знах. мн. земяиь 3 (2-а пол. XV ст. АЛМ. 9; 1489 
РИБ 433; 1495 АЛМ 85); зємАньї 1 (1422 Р 97); ор. мн. 
зємАньї (1422 Р 97, 98; 1430 ГВКЛ 7; 1438 Р 141). 
Див. ще ЗЄМЛАНИНЬ. 
ЗЄНКО див. З'БНЬКО. 
ЗЄНКОВИЧ, ЗЕНЬКОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): 

А се я, пан Аньдрвй Волотовичь, староста перемильский, 
и пань Иваиь Долзьский Зеньковичь... созьнаваемь симь 
нашимь лиетомь: просили нас два братя рожоиая... бьіхьмо 
ихь розделили ку ихь отчини (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 193); А при том бьіли свєтки: кн(А)зь Йван Юрєвич 
Жославский ... пан Юхно Зєнкович, пан Андрєй Кортє- 
вич (Острог, 1481 45 І, 77). 
ФОРМИ: наз. одн. Зєнкович, Зеньковичь (XV ст. 

АрхЮЗР 8/ІУ, 193; 1481 А8 І, 77). 
*ЗЄРЄМА с. (15) угіддя, де водилися бобри; угіддя 

з бобровими норами: мьі, великий князь Швитрикгаил... 
чинимь знаменито... иже видев и знаменав службу иамь 
вЕрную... пана Йвана МукосЕевича... дали єсмо и записали 
за его вЕрную службу села... з бобровими тонн, и с зе- 
ремяньї (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 7—8); и мьі порадив 
сА с нашими кнзи и с паньї... даємь и дали єсмо тому прє(д)- 
рєчєному пану андрЕю... село михлинь оу луцкомь по¬ 
всте... з бобровими гони и с зєрємАии (Київ, 1433 Р 118— 
119); и ми, порадившися с нашими князи, и паньї... даємь 
и дали єсмо ему... село Холопи... з бобровими тонн, 
и зеремянн (Луцьк, 1452 АрхЮЗР 8/IV, 60—61). 
ФОРМИ: знах. одн. зьеремя (п. 1444 АкЮЗР І, 17); 

ор. мн. зєрємАнн, зєрємяньї 12 (1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 
1433 Р 119; 1437 АкЮЗР І, 12; 1438 Р 138; 1446 АкЮЗР 
І, 18; .45 І, 43; .45 III, 5; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17; Р 156; 
1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 61 і т. ін.); зєрємєин 2 (1445 Р 150; 
1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 13). 

*ЗЄТЬ див. ЗАТЬ. 
*ЗЖЄЧИ діесл. док. (2) (що) спалити: а городовь оу рус- 

кои зємли новьіхь нє ставити ни сожьжєного не рубити 
доколА мирь стоить (б. м. н., 1352 Р 6); Такьжє напоми* 
нає(м) тебе што єси приславши люди свои горо(д) нашь 
браславль зжогь и мєсто вижогь (б. м. н., 1496 ПЧФГ 36). 
ФОРМИ: перф, 3 ос. одн. ч. зжогь (1496 ПЧФГ 36); діє- 

прикм. пас. мин. род. одн. ч. сожьжєного (1352 Р 6). 
Див. ще *ВЬІЖЄЧИ, *2ЕС2У, *ПОЖЄЧИ, *ПОЖИ- 

ГАТИ. 
*ЗИГМУНТЬ ч. (1) (особова назва, стп. 2у£типІ, лат. 

5і£І5типс1и5) Сигізмунд: ми алєксандрь воєвода... знаме¬ 
нито чини(м)... ожь єсмо просили вєлєможньїх панн и 
шлА(хо)тини пано(в) ра(ді) кролєвскои... пана подолцА, 
по(д)комори подолекого, пана зигмунта, судїа подо(л)ского, 
пана яна баговского... ижє ми слюбуємь и слюби(л) єсми 
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служити королю єго мл(с)ти и стои коруни (Банилів, 1455 
Сові. II, 769). 
ФОРМИ: знах. одн. зигмунта (1455 Сові, II, 769). 
Див. ще ЖИГМОНТЬ, *ЖИДИМОГЬ. 
*ЗИЖА ж. (2) (назва ріки у Молдавському князівстві) 

Жижія: а ми видв(вши) вврноую и правоую єго слоужбоу 
и ми єсми дали ємоу два сєлищи на зижи (Сучава, 1439 
Сові. II, 35); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє... даєм... свАтомоу нашємоу монастироу от Хомора... 
села ... на имв селам: Дворничаніи... и на Зижи село на 
имь КьлоугьрА(ни) (Сучава, 1475 ВО І, 203). 
ФОРМИ: місц. одн. на Зижи (1439 Сові. II, 35; 1475 ВИ 

I, 203). 
Див. ЖЄЖЇЯ. 
зимє присл. (1) (стп. гішіе) взимку, зимою: (...) ли 

што лєтє ино двє нєдєли ма(...) ї заклади а боудє(т) ли 
зимє и (...) и а коли оу кого оузАто а иє (...) сА томоу 
алюбо досьіть не (...)ь в томь часоу (XV ст. ВС 11 зв.). 
ЗИМИРЬОТАМТЬ ч. (1) (особова назва): а єщє при томь 

бьіли посли сь Львова, што сь нами сєсє дьло доконали, 
мичко куликовьскьш и зимирьстамь ханьїсь и ханьїсь 
верзьсть (Сучава, 1408 Сові. II, 633). 
ФОРМИ: наз. одн. зимирьстамь (1408 Сові. II, 633). 
*ЗИМНЬій прикм. (2) північний: а едучи дорогою зь 

полмили на западь зимний на гостинець Луцкии — поле- 
ский, а оттоль до дороги... прозьіваемое Острозское... по 
левой стороне Теременское (Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/IV, 2). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. зимньїй (1322 АрхЮЗР ІА^І, 2). 
ЗИНОВЕЙ ч. (1) (особова назва, цсл. Зиновии,гр. 2г^брюд) 

Зїновїй: а при нас з тоть чась бьіль Зиновей, наре¬ 
чений владика луцький, а княз Семень Васильевичь, 
наместьиикь Кремяиицький (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 
8/ІУ, 20). 
ФОРМИ: наз.одн. Зиновей (1475—1480 АрхЮЗР 8/П/,20). 
ЗИНОВЦИ мн. (1) (назва села на Буковині) суч. Динівці: 

твмь мьі видввши єго правою и вврною слоужбою до иа(с)... 
потвердили села єго... на имь село кинди(н)ци... єщє село 
зиновци (Сучава, 1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИ: наз. зиновци (1437 Сові. І, 541). 
*ЗИСКЬ див. ИЗЬІСКЬ. 
2ІО див. ЖИДЬ1. 
*2ІМА ж. (1) зима: 1 ]акге іезто к жавгоу тіїозіу пе 

ос1по\уд рзаіі, вхіог (Іаппаіа тізіа \у$іа оіпіаіа V паз... 
пемпсіаіу сгутЬузіа і бо хіту гушіу (Липнишки, 1433 
ЗНТШ ^XXVI, 141). 
ФОРМИ: род. одн. хіту (1433 ЗНТШ [.XXVI, 141). 
2ІМОІЧТ див. ЖИГМОНТЬ. 
*3ЛАМАТИ дієсл. док. (6) 1. зламати, поламати (4): 

И повьдиль ми Репа, штожь... вь той клети не остало ся 
ничого скарбу, только зброй осталися, а миси зламаний 
(Вільна, 1498 АЛМ 163). 

2. (що) (не дотримати) зламати, порушити (2): И тнж 
нвкоторнх панов або которих поддаиних наших... длб 
розници или скази, аби тїи вьси вьішєписаниїи наши 
єднанїА и прїязни не имают бьіти зламаньї анї прєстоуплє- 
ни (Гирлов, 1499 ВБ II, 425). 
ФОРМИ: інф. пас. бьіти зламаньї (1499 ВИ II, 425); 

баж.-ум. сп. пас. З ос. одн. ч. аби... бил зламан (1499 Вй 
II, 424); дієприкм. пас. мин. наз. мн. зламаний 3 (1498 

•АЛМ 163); зломании 1 (1498 АЛМ 163). 
Див. ще *ЗЛОМИТИ, ЛАМАТИ, ЛОМИТИ, * ПОЛА¬ 

МАТИ. 
*ЗЛАТАРЄВЬ прикм. (1)0 Златарєва польна 

(1) (назва поляни у Молдавському князівстві): А хотарь 
томоу селу... доловь Шоумузомь до устїа єго и половина 
Златарєви полбиьі (Сучава, 1424—1425 ОВАс 19). 
ФОРМИ: род. одн. ж. Златарєви (1424—1425 О В Ас 19). 
*ЗЛАТО с. (1) (цсл. злато) (позолочена нитка) золото: кь 

свАтомоу мвстоу... дали єсмьі трой двєри от дамаски чрь- 
вєнои сь златом (Молдовиця, 1462 ВО І, 70). 

ФОРМИ: ор. одн. златом (1462 ВО І, 70). 
Див. ще *ЗОЛОТО. 
*ЗЛ АТО ВЕРХ ИИ прикм. (1) (цсл. златоврьхь) золото¬ 

верхий, златоверхий: а при томь бьіли старци Печерского 
манастьіра Дублянски Іона Авраамь ключникь, Нифонть 
Святаго Михайла златоверхого игумень Стефань Перело¬ 
мило попь Лисинскій Фалелей (Київ, 1398 ДГПМ). 
ФОРМИ: род. одн. ч. златоверхого (1398 ДГПМ). 
ЗЛАТООУСТЬ ч. (1) (цсл. златоусть) (назва богослужеб¬ 

ної книги) «Златоуст»: сє азь сомирєньш єп(с)пь олк(с)ьи... 
застали єсмо оу стго сїїса на красно(м) Д нконьї кова- 
ньі(х)... половина прилога (!) осмогла(с)ни(к) вє(с) оуста(в) 
кири(л) книга златооусть (б. м. н., 1429 Р 114). 
ФОРМИ: наз. одн. златооусть (1429 Р 114). 
*ЗЛАГЬ див. *ЗЛАТЬІИ 2. 
*ЗЛАТЬІИ 1 прикм. (1) (цсл. златьш) золотий: ми пєтрь 

воєвода... визнаваюмь... оужє (!) тотьі златии пиньзи, ко- 
тори єсмьі бьіли дали на жолдь оурожєномоу паноу барть- 
шовьі з боучача... брать рожєньи пана бартоша, намь 
вєриоуль и заплатиль исполною (Кам’яиець, 1458 Сові. 
II, 814—815). 
ФОРМИ: знах. мн. златии (1458 Сові. II, 814). 
Див. ще *ЗОЛОТЬІИ і. 
*ЗЛАТЬІИ 2 ч. (326) (цсл. златьш) (назва монети) золо¬ 

тий (72): твмь мьі видАвшє правоую и вьрноу(ю) єго слоуж¬ 
боу до на(с)... дали єсми ємоу... єдио село... що ємоу про- 
даль... пань ива(н) болдорь за пА(т) дєавть златьі(х) (Нямц, 
1443 Сові. II, 119); и гєргє... рє(к) прв(д) иа(с): правда, 
єси да(л) оу мои(х) роу(к) твои з лати, иа подєржанїє (Су¬ 
чава, 1449 Сові. II, 385); И оуставшє слоуга -наш Йван та 

заплатил оуси тоти пинвзи рк злат оу роуки Стани (Вас- 
луй, 1497 БО II, 115); 

златии татарскии (240) татарський золотий: 
тб(м) мьі видбвши єго правою и вврною слоужбою до на(с)... 
дали и потвердили єсми ємоу... село... щожє ємоу продали 
тоє село... плємєници єго... за рл зла(т) татарски(х) (Су¬ 
чава, 1446 Сові. II, 247); Тбм мьі видввши их правоую 
и вврноую слоужбоу до нас... дали и потвердили єсмо 

им... одно селище... що они коупили от Кости... за ркє 
златьіх татарскьіх (Сучава, 1467 ВО І, 117); и оуставши 
слуга на(ш), глигорь, и сь своєю жєиою, а(л)бою,^и запла¬ 
тили и(м) оуси тоти вишєписа(и)ни(х) пинбзи, лє зла(т) 
татарски(х) (Сучава, 1500 Сові. 8. 234); златии т о у - 
рецьскми (5) турецький золотий: а ми имаємь да¬ 
вати паноу дєтрихоу на каждьі рокь по чєтири(ста) зла- 
тьіхь (т>оу(рєц)кихь. (Сучава, 1449 Сові. II, 747); пазг 
цгігпуі Ьоіагуп Рап 2игга Коіошрап... ргобаї 5\\юзе руіо- 
то)е 5е1о... Куг Тйеокіузіи шуігороіуіи и сепи га 270 
гїаіу ІигесзкусЬ (Сучава, 1465 01, 176); златьіи т о у р - 
скьіи(і) турецький золотий: А що привєзоут от Басараб 

или от Тоуркох... от воза по В златьі тоурскьіх (Сучава, 
1460 ВБ II, 274); златьіи оугорскьіи (6), о у - 
горскьіи златьіи(І) угорський золотий: мьі пє(т)ро 
воєво(да)... с панн радою нашєю мо(л)да(в)скои... радили 
єсмьі и ми ого подоумали мє(ж) собою о оутиснєнїє и поги- 
бєли зємли нашєи що(ж) сь оуси(х) сторо(н) имає(м) а иаи- 
боу(л)шє о(т) тоурко(в) ижє... просА(т) оу на(с) даньї двб 
тисвчи оугорскьі(х) зла(т) (Васлуй, 1456 ЗСФ); и єщє дали 
єсми а сто злат оугрьских, и а село (Путна, 1476 Вй І, 
217); златии оугрьскьіи чєрвлииии (1) 
угорський дукат, угорський червінець: И також єсмо дали 
и потврьдили томоу свАтомоу нашємоу монастироу а фал- 
чоу и три фєртали винограда... що жє бьіл он коупил тот 

виноград... за кє златн оугрьскьіх чєрвлини (Гирлов, 1499 
ВО II, 147—148). 

ФОРМИ: наз. мн. зам. род. за И (М, Р) злати 45 (1453 
Соя*. II, 495; 1460 ВО II, 274; 1463 ВО І, 74; 1466 
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519; 1479 ВВ І, 223; 1486 ВИ І, 289; 1488 ВВ II, 247; 1490 
ВВ І, 396; 1495 Сові. 8. 193; 1499 ВВ II, 154 і т. ін.); за 

кє (М, СЛ) златм, гїаіу 20 (1445 Собі. II, 231; 1459 ВВ І, 27; 
1465 а 176; 1472 ВВ І, 169; 1478 ВВ І, 219; 1479 ВАМ 
61; 1497 Собі. 5. 223; 1499 ВВ II, 147, 153, 154 і т. ін.); 

за Р златьіи 1 (1462 ВВ І, 63); род. мн. злат, зла(т), злать 
228 П446 Собі. II. 247; 1452 Собі. II. 422; 1456 ЗСФ; 1462 
ВВ І, 52; 1468 ВВ І, 130; 1476 ВВ І, 217; 1480 ВВ І, 246; 
1487 ВВ І, 517; 1497 ВВ II, 115; 1500 Собі. 5. 234 і т. ін.); 
златьіх, златьіхь, златьіхь- златьі(х) 22 (1443 Собі. II, 119; 
1449 Собі. II, 747; 1452 Собі. II, 410; 1456 Собі. II, 789; 
1462 ВВ І, 70; 1467 ВВ І, 117; 1471 ДГСМПБ; 1479 ВАМ 
61; ВВ І, 228 і т. ін.); тих. мн. злати, злат(и) 5 (1449 
Собі. II, 385; 1456 ВВ І, 456; 1460 ВВ II, 274; 1480—1484 
ВВ II, 369, 370); златм 2 (1460 ВВ II, 274); ! златиь 1 (1500 
8В 7); знах. де. злата (1479 ВВ І, 221). 
Див. ще *ЗЛОТЬІИ, *ЗОЛОТЬІИ 2. 
*ЗЛЇИ див. *ЗЛЬІИ. 
*ЗЛО с. (3) лихо (2): а єстли би дорозоумили с которои 

сторони от каких наших нєпрїятєлєи какоє зло, або шкоді 
алибо прєкажєиїА, а их милостьтогди нам... тоє имаютнам 
оусє оуказати и оповісти (Гирлов, 1499 ВВ II, 422—423); 

зло оучинити (кому) (1) учинити лихо; а бо(л)шє 
о(т) того иє имаемь перепустити зло оу(чи)нити нашимь 
лю(д)мь оу корун А (Серет, 1445 Собі. II, 729). 
ФОРМИ: знах. одн. зло (1445 Собі. II, 729; 1499 ВВ 

II, 422). 
*ЗЛОБНЬІИ прикм, (1) (у знач, іменника) злочинець 

{1); Тьіе вси села, оть нась ку церкви Божой прьіданьїе, 
маеть держати господинь богомолець иашь Климентьш, 
владьїка луцкий и Острозский... а за нась и чада наша 
Господа Бога молити... благихь миловати, а злобньїхь 
казнитн (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
ФОРМИ; знах. мн. злобньїхь (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
*ЗЛОДЄШ див. *ЗЛОД'БИ. 
! ЗЛОДЄИ2 (ЗЛОДЄИСТВО) див. *ЗЛОДгБ ИСТВО. 
*ЗЛОДЕЙСКИИ див. *ЗЛОД'£ИСКИИ. 
*ЗЛОДЄИСКЬІИ див. *ЗЛОД'БИСКИИ. 
^ЗЛОДЄИСТВО див. *ЗЛОДгВ ИСТВО. 
*ЗЛОДЇИ див. *ЗЛОД'ВИ. 
*ЗЛОДЇИСКИИ див. *ЗЛОД^ИСКИИ. 
*ЗЛОДг£И ч. (15) І. злочинець (5): Тег іезШЬу коіогуі 

-сіеііа... окопнії, іоі )ако гіосіеі гпаіеі’ кагап Ьуії (Луцьк, 
1388 ІРЬ 106—107); а кторьі бьі на(ш) нєпрїАтє(л) оутєкль 
на и(х) сторону или злодій, то(г) имає(т) впситії, або на(м) 
наза(д) вьідати (Сучава, 1457 Собі. II, 810). 

2. злодій (10): Нагло(д) хмє(т) жалова(л) на сво(и) сжсє- 
(ди) ижь ємоу в ночи конь украдє(н) а о(и) и(х) проси(л) 
абьі с нїмь во слє(д) пошли за злодєємь и онї не хотєлї 
(XV ст. ВС 22 зв.); Мьі михаль бучацкьш... и кола судья 
галицкьіи... вьізнавамьі то и зємлАньї иж{ь) та(к) єсмо то 
оуложили колик<о> сА пригодить ижь поидєть к(то) за 
своьмь злодьємь горАчи(м) пьіто(м) а гдє прииде(т) за 
ни(т) (!) до к(о)торого села а которого чоло(вік)а обви¬ 
ни^) злодії А своєго оу (сель) тогдьі право ему маєт(ь бьіти 

трє)тни днь по его оуь(х)а<ньі оу сє)ло бє(з) о(т)волокьі 
(Галнч, 1435 Р 134); а привїлїє що има(л) на тє(х) сєла(х) 
и на озера они ємоу покради (!) коли єм до(м) злодій по- 
крадили (!) (Сучава, 1459 Собі. 8. 22). 
ФОРМИ: наз. одн. гіосіез (1388 ХРВ 106); род. одн. зло- 

дьА (1435 Р 134); ор. одн. злодєємь 1 (XV ст. ВС 22 зв.); 
злодіємь 1 (1435 Р 134); місц. одн. о злодєи 1 (XV ст. ВС 
6 зв.); о злодєю 1 (XV ст. ВС 22 зв.); наз. мн. злодїи 1 (1457 
Собі. II, 810); злод-Ьи 1 (1459 Собі. 8. 22); род. мн. злодїєвь 
(1457 Собі. II, 809); дав. мн. злодіємь 1 (XV ст. ВС 28 зв.); 
злодТє(м) 1 (1457 Собі. II, 810); знах. мн. злодїєвь (1457 
Собі. II, 810); ! зло(и)дє(и) (XV ст. ВС 28 зв.); місц. мн. 

о злодієхь (XV ст. ВС 7 зв., 28). 

*ЗЛОД'БИСКИИ прикм. (5) украдений (1): ОуставлАємь 
и сказоуємь колї хто боудв(т) трїичи обажєнь пєрє(д) соу- 
Д0(м) о злодійство алюбо о разбои, и пєрєможєнь алюбо 
нєкотороую рє(ч) злодіискоую ліцомь вьіимоу(т) алюбо 
вірнє(т), на вєкьі жа(д)ноє чти не имєє(т) имєть (XV ст. 
ВС 36 зв.); 

з лодеискни долгь (1) боргове зобов’язання 

злодія відшкодувати вкрадене: а оуводєть (і) лі того нєства 
(!) своєго соутА(ж)ци тогдьі порожчєнь єго и долгоу его 
вьінАмьщи злодєискьі(и) долгь ижє имєєть за все платїти 
(XV ст. ВС 11); 3 л о д е й с к а я стежка (І) (назва 
урочища у Волинській землі): досталася ему сторона тая, 
где его дворь, люди... и селище за его дворомь... до Са- 
лищова за Злодейскую стежку, по долину (б. м. н., 1459 
АрхЮЗР 8/ІУ, 18); слидь злодиискни гонити 
(1) див. *СЛ^ДЬ 1; с л и д ь злодїискии плати- 
т и (І) див. *иТБДЬ 1. 
ФОРМИ: род. одн. ч. злодїиского (1454 ПГПММ)\ 

знах. одн. ч. злодєискм(и) (XV ст. ВС 11); знах. одн. ж. 
злодіискоую 1 (XV ст. ВС 36 зв.); злодейскую 1 (1459 
АрхЮЗР 8/1V, 18); род. мн. злодиискм(х) (1458 ПГСММЦ). 

*ЗЛОД1ї ИСТВО с. (17) злодійство, крадіжка: Тен іезіїі- 
Ьу... паЬаЬаІ... о газіаті... коіогаіа Ьу іети Ьуіа сгегег 
гіобеізі^о, аЬо сгегег кЬ\\га!І \таіа, па іиіи ізіепиіи гавіа¬ 
ли... шаіеі’ ргіаіаЬпиІі, іако пе \уе6а! коїі іети цгкгасіепо, 
аЬо к1д\уаНош тіаіо (Луцьк, 1388 ІРБ 104); Хто боудє(т) 
ожаловань о злодьиствє бчо(л) алю(б) мд(оу) (XV ст. ВС 
6 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. злодійство 6 (XV ст. ВС 18, 19, 

ЗО, 32 зв., 36 зв.); злодєиство, гіогїеі&іию 3 (1388 7,РЬ 104; 
XV ст. ВС 26 зв., 32 зв.); місц. одн. о злодіиствє З (XV ст. 
ВС 6 зв., 18); о злодєиствє 1 (XV ст. ВС 8); о злодійстві 
1 (XV ст. ВС 29); ! о злодє(и) 2 (XV ст. ВС 7 зв., 8 зв.); 
знах. мн. гіосіе^ііуа (1388 2РВ 104). 

! ЗЛОИДЄИ (ЗЛОДЄИ) див. *ЗЛОД'ВИ. 
*ЗЛОМАТИ див. *ЗЛАМАТИ. 
"ЗЛОМИТИ дієсл. док. (6) (що) (недотримати) зламати, 

порушити (5): кто жь коли зломн(т) нашю грамотоу су(д) 
прє(д) б(г)мь имаю с нимь (Перемишль, 1390 Р 176); вло(д)* 
славь... кроль полскии... знаменито чинимьі... ижє... алєк- 
сандрь воєвода землі молдавскои... присАгь слюбовь 
голдувь намь и записовь намь оучинєньїхь... переступивши 
и зломивши бьіль напротиву иамь и на(с) розгньваль (Лай* 
чиця, 1433 Р 120—121); а пат зеткгої ргузіаЬаІ, кіепазіа 
гуцгут ВоЬот і ^зіе ігіотії (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
1,ХХУІ, 139); а пакли бьіхмо тьіхь записовь пєрєдь рє- 
чєньїхь, што имили пєредьковє наши о(т) короловьства 
полско(г), не дали, подьлоугь слоубоу нашєго... тогдьі тмв 
оусв записи и листьі пєрєдьковь нашьіхь што имили 
іхь о(т) короловьства полско(г) чинимо симь нашимь 
листомь скажєньїі и жломьлєньїі (!) и ни во што (Львів, 
1436 Собі. II, 707). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. \гїот\1 2 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 

139); ідіотії 1 (1433 ЗНТШ ^XXVI, 139); майб. З ос. одн. 
зломи(т) (1390 Р 176); дієприсл. перед, зломивши (1433 
Р 121); дієприкм. пас. мин. знах. мн. ч. ! жломьлєньїі 
(1436 Собі. II, 707). 
Див. ще *ЗЛАМАТИ 2, ЛАМАТИ, ЛОМИТИ, *ПОЛА. 

МАТИ. 
*ЗЛОСТИВЬІИ див. ЗЛОСТЇВЇИ. 
ЗЛОСТЇВЄ присл. (1) (стп. гіозстіе) злісно: а боудь(т) 

хто злостївє алюбо неправа нехотАчи кь правоу стати а 
сьбіжить алюбо сьидіть а имєть щкодьі чинити зємли 
а(любо) зємьлАномь тогдьі є(г) имвнїє діди(ч)ство вьінАвни 
(!) вьно жєньскоє имєєть бьітї ві(ч)но на на(с) оузАто 
(XV ст. ВС 38 зв.— 39). 

ЗЛОСТЇВЇИ прикм. (2) (стп. 2Іо$сі\\гу) злісний: Обьічаи 
злостївїи бьі(л) слоужєбнїчїи колї и(х) прївожєно до забї- 
тьі(х) на дорозє тогдьі онї и(х) лоупилї с тго (!) имєнїя 
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оу которомь бьілї забитьі мбнА(т) собв за кровно (XV ст. 
ВС 25). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. злостівїи (XV ст. ВС 25); знах. одн. ч. 

злостивий (XV ст. ВС 11). 
ЗЛОСТЬ ж. (4) 1. зло, лихо (1): вло(д)славь... кроль 

полскии... знаменито чинимьі... ижє какь коли дьяволомь 
росьсьвцєю злости нєприятєлємь людского поколбнья 
зьєднано бьіло ижь нвкгдьі прєможньш пань алєксандрь 
воєвода зємлв молдавскои... присАгь слюбовь голдувь 
намь и записовь намь оучинєньїхь... переступивши и зло¬ 
мивши 6ьїль напротиву намь и на(с) розгнбваль (Ланчнця, 
1433 Р 120—121); 
на з л о с т ь (1) на зло, иа злість: и ваша бьі милость 

сихь пословь... пропустили мирьно черєзь вашєй милости 
зємли... бо сии пословє не ходять на злость вашєй ми¬ 
лости, але на доброту вашєй милости (б. м. н., 1499 БО 
II, 449). 

2. злість, злоба (2): Коли (ж)... оумьісль и злость и(х) 
є(ст) на то какьбьі христїяньство обажїли є(ст) сА на(м) 
за по(до)бно в'їдьло штобьі нї одньш... оу нашои зємли 
нашомоу хрїстїанинЛ пвнєзєи бьі иє дова(л) (!) иа записьі 
анї на лїстьі одно на закла(д) по(д)лЛгь старо(г) обьічая 
(XV ст. ВС 39—39 зв.); а ми обличнв к нєму... при чти 
и при вврв нашои, и по(д) хрєстїанскою вврою, без (з)лости 
ибезь хитрости прїидємб, а пєрє(ч)нному пану вло(д)славу, 
кролєви... оучинимьі ввру (Сучава, 1434 Сові. її, 664). 
ФОРМИ: наз. одн. злость (XV ст. ВС 39); род. одн. злос¬ 

ти, (з)лости (1433 Р 120; 1434 Сові. II, 664); знах. одн. 
злость (1499 ВИ II, 449). 

*ЗЛОТЬІИ ч. (1) (ста. гіоіу) 0>ЗЛОТЬІИ т у р є ц - 
к и и (1) турецький золотий: Мьі ильАшь воєвода... запи- 
суємьсА тьімь пношАмь... єжь имаємь и слюбуємь имь 

жольдь платити иа каждьіи мвсАць по Є гривень лАдь- 
скихь на копьє и злотиє по три турєцкиє за гривну а за 
щкодьг стоимьі (Сучава, 1433—1443 АРМ). 
ФОРМИ: знах. мн, злотьіе (1433—1443 АРМ). 
Див. ще *ЗЛАТЬ1И 2, *ЗОЛОТЬІИ 2. 
*ЗЛЬТЬРОНА ж. (2) 1. (назва поля у Молдавському 

князівстві) (1): мьі Стєфан воєвод (а)... знаменито чиним... 
оужє... пріидоша перед нами... нашь вврни боАрин пай 
Юрій Шєрбич и матєрє єго Фєдка... и дали... нашємоу 
монастирю от Хомора... половина от тоє поле иа имь на 
Зльтьроньїи (Сучава, 1467 ВБ І, 120). 

2. (назва пасіки у Молдавському князівстві) (1): мьі 
Стєфан воєвода... знаменито чииим... ожє... даєм и да¬ 
ли єсми свАтомоу нашємоу монастироу от Хомора... 
єдноу пасикоу на имб Зльто<роиьіи> (Сучава, 1475 ВБ І, 
203). 
ФОРМИ: род. одн. молд. Зльтьроньїи, Зльто(ронии) 

(1467 ВБ І, 120; 1475 ВБ І, 203). 
^*ЗЛЬ!И прикм. (14) 1. злий, злісний (2): Мьі кнА(з) 
двдь дмитриєви(ч) кнА(з) русаиь плакси(ч)... чинимьі зна¬ 
менні)... како кєдьі в то врємА коли кнА(з) вєлєбньїи дмит- 
рии... голдованиє и вьрность и послушьство... нє принє- 
волєни а иикотораА зла волА примучєни вєлико(м) и слав- 
нєму володиславу... со вси(м) своими зємлАми... вьрность 
праваА и не изрушистаА слюби(л) а ми имєнємь и моча 
вши(хї зємлАнь... ислюбуємьі за нєго (Лучиця, 1388 Р 
38—39); а онь имаєть нась остєрєчи, яко нашь мильї приа- 
тель, от оусихь зльі(хь) чловков, и имаєть намь радити 
и на оусє наше доброє (Сучава, 1449 Сові. II, 746—747). 

2. (непридатний) негодящий, поганий (1): А хотарь 
томоу сєлоу на имь Бєркишещєм... почєншє от блота Мьста- 
киноулоуи на злїи брод (Сучава, 1473 ВБ І, 183). 

3. несправедливий, неправий (3): ОуставлАємь и(ж) 
прє(д) нашєю обли(ч)иостїю алюбо пєрє(д) нашими панн 
.. соу(д)я соудАчи соуди нє можє(т) бити кора(н) (!) за 
8ло(г) соуда бо нє о(н) самь соудить але пановЬ (XV с 
ВС 33 зв.). 

4. (жорстокий) лютий, злий (1): Зиамєнїто намь єсть 
ис права цєсарьско(м) (!) и(ж) пожєгьци имають злою 
смртїю гииоуть (XV ст. ВС 25 з в.). 

5. (у знач, іменника с. р.) нещастя, лихо (4): ино 
оузрьвши нєвииость мою велимужинии (!) паиови... ви¬ 
бавили мА бго(м) и жону мою и дьти мсь... истого Атсва 
(!) и с того оусєго злого (Кременець, 1434 Р 130); Прєзь 
вєлїкьш заклади частокро(т) оубогин лю(ди) бьтвають оутїс- 
нєньї а то тьімь жє и(х) много у коупє єздило и мно(г) 
зло(г) людемь чинили и квалтомь брали (XV ст. ВС 17); 
и оузвьдаєть иашь мили приатєль пань дєтпихь о наше 
злоє боудь от (как)ова и от которои сторони а онь имаєть 
нась остєрєчи (Сучава, 1449 Сові. II, 746); 
О з л и є р ь ч и (2) зло, біда: и тако имаємьі єго остє- 

рєгати о(т) усВхь злихь рБчєн (Кам’янець, 1404 Сові. II, 
625); и такжє имаємьі єго вьістєрєгати о(т) всьхь зли(х) 
рєчєи и имаємь доброую раду радити (Сучава, 1433 Сові. 
II, 653); злий люди (1) злочинці: оии имаю(т)... на 
то стояти... како би могли... оучинити на(м) ми(р)... яко 
бихо(м) имьли собв, покои с ти(х) сь вси(х) сторо(н), яко 
бихо(м) могли зльї люде показнити, а правьі(м) покои 
оучииити и сами оу иашє(м) покоА бьіти, оу нашєи зємли 
(Сучава, 1457 Сові. II, 809). 
ФОРМИ: род. одн. ч., с. злого,, зло(г) (XV ст. ВС 8 зв., 

17, 33 зв.; 1434 Р 130; 1435 Р 132); знах. одні ч. злїи 1 
(1473 ВБ І, 183); знах. одн. с. злоє (1449 Сові. II, 746); 
наз. одн. ж. зла (1388 Р 39); ор. одн. ж. злою (XV ст. ВС 
25 зв.); род. мн.злихь, зльі(х), злм(хь) (1404 Сові. II, 625; 
1433 Сові. II, 653; 1449 Сові. II, 747); знах. мн. зли (1457 
Сові. II, 809). 

*ЗМЕРЛЬ!И ч. (1) (стп. гтагіу) померлий: на пляцахь 
тьіхь, на которьіхь теперь мешкають, то єсть, почавши оть 
мосту замку Городенского... До того копища ихь, гдв 
змерльїхь своихь ховають... жадньїхь податковь а ни 
повинности до скарбу Нашого давати не мають (Луцьк, 
1389 РЕА І, 26—27). 
ФОРМИ: знах. мн. змерльїхь (1389 РЕА І, 27). 
*ЗМЕРТИ дієсл. док. (2) (стп. гетггеб) померти: а коли 

би обадва змерли а не зостанеть ся ни по одномь сьіновь 
и щадковь музского... полу то тое село Осекрово на нась 
прийти будеть (Троки, 1498 ГВКОО). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. зомреть (1498 ГВКОО); 

баж.-ум. сп. З ос. мн. коли би... змерли (І498 ГВКОО). 
ЗМЄТЬІ мн. (1) (назва озера у Чернігівській землі): 

Я волчько бодє(н)ковьскии и своими дє(т)ми... вьізиа- 
ває(м)... и(ж)... продали єсмо пану мартину кгасто(в)тови- 
чю свлища наши... Ис тьіми озьри... на имА озьро нвжє(н) 
а... змети (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. змети (2-а пол. XV ст. СПС). 
*ЗМИИНЄЦТ> ч. (1) (назва села у Волинській землі) 

Зміїнець: Сє я киАзь михаил костА(н)тиновичь... придаю 
стомоу сп(с)у и своєго дворьца и змиинца дєсАтиноу озими 
пшєници и рьжи от всєє Аринн (Луцьк, 2-а пол. XV ст. 
СО). 
ФОРМИ: род. одн. змиинца (2-а пол. XV ст. СО). 
*3 МИЛО ВАТИ СА дієсл. док. (5) (на кого, иад ким) 

змилуватися, змилосердитися (иад ким), зглянутися (иа 
кого): А ивашко... двди(ч) зємли валаскоБ, знаємо чиню... 
ажє вєлєбньїи г(с)дрь, влодиславь, из божьєи мл(с)ти кроль 
пол(с)ки и вєлєбньїи киА(з), витовть литов<с)ки, смило- 
вали(с) иадо мною, принАли суть мене собв слугою (Бе¬ 
рестя, 1400 Сові. II, 619); и па(н) косте сА смилова(л) 
на нє(г) (Сучава, 1449 Сові. II, 385); Ми кнзь Сємєнь Алек- 
са(н)дрови(ч)... о(з)на(і)моуємо... И(ж) мьі дєи змилова(в)- 
ши сА Но(д) (!) слоугою Наши(м) оурожоньі(м) Єрємиєю 
Ша(ш)ко(м)... при (в)сбхь Городшцо(х) И оурочища(х) 
Є(го) зоставоую И си(м) Листо(м) моимь Надаю (Прилуки, 
1459 Р 171). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. сА смилова(л) (1449 Сові. 

II, 385); 3 ос. мн. смиловали(с) (1400 Сові. II, 619); майб. 
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З ос. одн. сі... смилоує(т) (1456 ЗСФ)\ діеприсл. перед. 
змилова(в)ши сА 1 (1459 Р 171); смиловавьшьі ся 1 (1436 
Сові. II, 706). 

•ЗМОВИТИ СА дієсл. док. (7) (з ким) договоритися, до¬ 
мовитися: тог(д)в єсмо вьшха(л)и ись зємлА ньі и сь старци 
смолвивьши сА и вона'два прилюбила (Галич, 1404 Р 68); 
тако зємАнє исмовивши сА и старци и вьізнали ажє по 
лисичии бро(д) зємлА црквная стго спса из вька из дав- 
ного (Погоничі, 1422 Р 97—98); а змовившися есми зь 
СВОИМИ ДЄТМИ, ДаЛИ ЄСМО ИМЬ ВЄЧНО И НеПОруШНО ЗО ВСИМЬ 
с тьім, шго к тому селу слушаеть и належить (Володимир, 
1471 АрхЮЗР 8/ЇІЇ, 627); и даль (і) пань воєвода вска- 
заль к намь ижє оть всихь стороиь поганьство на хрєстия- 
(н)ство наступаєть и в томь (!) чаеь жадаєть абьіхмо змо¬ 
вилися зь братьєю нашою противь поганьства за хрє- 
стияньство (Вільна, 1493 ОПБВ). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. 1 ос. мн. абьіхмо змовилися (1493 

ОПВВу, дієприкм. акт. мин. наз. мн. ч. смовившєсА (1430 
Р 116); діеприсл. перед, смолвивьши сА, смолвивши сА 2 
(1404 Р 68; 1421 Р 94); исмовивши сА 2 (1422 Р 98); змовив¬ 
шися 1 (1471 АрхЮЗР 8/ЇІІ, 627). 
Див. ще *ИЗМОВИТИ, *СМОЛВИТИ. 
! ЗМОЛЬШП> <ЗМОЛВЬШҐЬ> див. *СМОЛВИТИ. 
•ЗМОЦНИТИ дієсл. док. (1) (стч. гтоспШ, стп. гтос- 

піс) (що чим) скріпити, засвідчити: Абьі тогдьі тьіе речьі 
вьгшь вьіраженньїе на вечньїе часьі и веки могь тоть листь 
Нашь, вьіразившьі нижей именами светки при томь бьільїхь, 
оньїмь дали єсмо и печатью Нашою змоцнили (Луцьк, 
1389 РЕА І, 27). 
ФОРМИ: перф. ї ос. мн. єсмо... змоцнили (1389 РЕА 

І, 27). 
Див. ще *ЗМОЦНЯТИ. 
•ЗМОЦНЯТИ дієсл. недок. (1) {стп. гтоспіас) (що) скріп¬ 

лювати, засвідчувати: и тоую ста(в)ропигїю мн(с)тьірю 
пєчє(р)ско(м) с прєдвлами єго ствє(р)жаємь и (з)моцняє(м) 
на вЬчньїєчасьі по(д)лоугь листоу и характїи писмє(н)ньіи 
грамотноє о(т) великого кнзя роуского (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. (з)моцняє(м) (1481 ГПМ). 
Див. ще *ЗМОЦНИТИ. 
ЗМОУЛЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тБмь ми видавши єго правоую и вврноую слоужбоу 
до на(с)... дали и потврьдили єсмо имь... села... на имв 
пьткьєщи... и змоулци (Сучава, 1448 Сові. її, 323). 
ФОРМИ: наз. змоулци (1448 Собі. II, 323). 
•ЗМЬІСЛИТИ дієсл. док. (2) (стп. гтузііс) (що) заду¬ 

мати, замислити: Што бьіль мой мужь, князь Ивань Се- 
менозичь Кобрьшскій, небощикь, змьіслиль биль со мною 
и хотвль бьіль записати десетину кь манастьіру, кь Све- 
тому Спасу и кь Кобрьіню, ино онь небощикь, князь 
Ивань Семеновичь, мужь мой, зь сввта того изшоль, а тое 
десетиньї не поспВль записати (Кобринь, 1401 АкВАК 
III, 2); а прото и на то(т) чась стєрєглисмьісА аби... того 
лвта тьі(х) то противоу на(м) листовь хитре не змьіслили 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: пперф. З ос. одн. ч. змьісльїль бьіль (1401 

АкВАК III, 2); баж.-ум. сп. 1 ос. мн. абьі... змьіслили 
(1447—1492 ЛКБВ). 
ЗНАЄМО, ЗНАЄМ!» присл. (46) <0 з н а є м о (з н а є м ь) 

чинити (37), знаємо (чинити) (1), чинити 
знаємо (що кому) (8) повідомляти, сповіщати (що, про 
що), доводити до відома (що): Мьі дмитрии инвмь имєнємь 
корибу(т) кнА(з) литовскии чинимь то знаємо всвмь... 
ижє... вєлєбному г(с)пдрю володиславу королеви поль- 
скому... голдовали єсмо вврно и право (Краків, 1388 Р 
40—41); мьі юга воєвода... знаємо чини(мь)... ожє ть(и) 
истьіннїи слоуга иашь пань браА слоужиль... на(мь) пра¬ 
вою и вВрною слоужбою (б. м. н., бл. 1400 Собі, і, 26); 
мьі кнАзь фєдорь любортовичь чинимь сввдочно и знаємо... 
ажє... пань Данило задєрєвєцкии дажбоговичь замвниль 
сА сєльї ис воитомь ксь зудєчовьскимь и сулкомь чєрєм- 

ховомь (Зудечів, 1411 Р 78—79); Мьі болєславь инако швит* 
рикгаило... кнАзь чєрниговскии и иньі(х) знаємо то чи- 
ни(м)... ажє даровали єсмо и даємь слузв нашєму юркови 

козєнАти на своємь сєлв на хватовцєхь И копь рускои 
личбьі краковскои монбтьі (Коломия, 1424 Р 102); мьі 
пє(т)рь воєво(д)... знає(мо) чини(м)... ожє дали єсми сєсь 
ли(ст) нашє(м) сто(м) монастирю... на що соу(т) села и(х) 
на имв прьтєщи и дїонишєво сєлищє (Сучава, 1456 ГПХМ); 
Ми Іо Стєфан воєвода... знаємо чиним... яко коли от дав- 
ного а прєминоулєго часоу нвкотораА неприязнь... бьіла 
межи нами и межи наияснвишим кнвжатєм паном Яном 
Олбрахтом з божїєи милости кралєм полским (Гирлов, 
1499 ВИ II, 419). 

•ЗНАЄМОСТ!» ж. (4) О з н а е м ость имати (І), 
знаємость имвти (чого) (1) ознайомитись (з чим), 
взяти до відома (що): ми боАровє и рада вєлможно(г) 
пєтра воєво(д)... Авно чини(м) тьі(м)то листо(м), котрий 
того листа боудоу(т) знаємость имвти, гдьі(ж)... пєтрь 
воєво(д)... королеви полском(у)... повинною слоужбою 
ввчнє записа(л) сА... про тожь ми... зь єго волию повинни 
єсмьі сА згодити (Хотин, 1448 Собі. II, 737—738); А дилВ 
того, мьі Стєфан, воєвода... знакомито чинимь... вьсвмь... 
того листа знаємость имаючи, яко хотА... прєдкоув на¬ 
ших... наслидова(ти)... мьі... их воли... послоухати заоуж- 
дьі винни єсми (Сучава, 1462 ВБ II, 283); к о у знає- 
мости приити(І), приити кь знаємости 
(1) стати відомим: рвчи... ажбьі нє проминули сь проми- 
нучими часи подобно єсть имвлн ли би приити кь буду- 
щой зиаємости аж би ввчностью листовь били потвєржєнм 
(б. м. н., 1424 Р 99); где би коли того исного пана нашєго, 
наимл(с)тниишого кролв полского, и короуньї єго, намвст- 
ко(м) лихоє оу волотство ражено, а любо молвєно и ов- 
шємь мили зь и(х) оусв(х) противиьі(х) рєчїи котори би 
коли коу нашєи знаємости пришли оуставичиїи обьіслати 
и вьістєрєчи (Львів, 1436 Собі. II, 698). 
ФОРМИ: дав. одн. зиаємости (1424 Р 99; 1436 Собі. II, 

698); знах. одн. знаємость (1448 Со5*. II, 738; 1462 ВБ 
II, 283). 
Див. ще *ЗНАМОСТ Ь. 
ЗНАЄМ!» див. ЗНАЄМО. 
•ЗНАИТИ дієсл. док. (15) 1. (що) (несподівано побачити 

загублене, сховане) знайти (1): О томь хто што коли из най¬ 
дуть (XV ст. ВС 8); 

(кого) виявити, знайти (5): мьі оуставлАємь сь своими 
пани гдє боудє(т) (!) знаидєньї боудоуть в сєлє(х) алюбо 
в мєстє(х) нємєцьки(х) имають бити инАти и вьівєдєньг 
а имають бьіти по(л)скьімь правомь осоу(жє)н(и) (XV ст.; 
ВС 25 зв.); але таковаго члозвка, гдє оучюють и изнаидоут^ 
оу их зємлАх... а их милости мают єго вьгнати и вьпоудити 
проч из их милости зємлАх (Гирлов, 1499 ВБ II, 420—421);. 

(що) виявити, встановити (1): Гдб колї дввка алюбо 
жонька алюбо вдова... боудв(т) оусилована... а повала 
а знамєна нє изнадБньї боудоуть а лю(ди) то пєрєсоудо(м). 
визнають которьіми она свє(т)чєна тогдьі то(т) имєєть каз-' 
нєнь по(д)лоу(г) вини пїсани о сїльствє (XV ст. ВС 36=' 
36 зв.). 

2. (кого) (натрапити на кого) зустріти, застати (2):} 
и такожь торговцємь и(х) и людємь и(х) никто да нє за- 
ложить товара и(х) за чужєго товара, развь коли кто знай- 
дєть своєго должника (Устя Башія, 1435 Сові. II, 676);' 
И такьжє бьі єстє знали ваша милость: коли вашей милост 
посоль, Богушь дьякь, бьіль оу нась, онь ту знашоль../ 
одну паню оть Татарь викуплена (б. м. н., 1499 ВО II,. 
45°). 

3. (кого в чому) визнати, знайти, вважати (кого щодо 
чого) (3): И мьі того со кн<А)зми и пани досмотрБвіщ; 
и в том єсмо кн(А)зА Олександра знашли правого (Луцьк,( 
1491 АЗ І, 94); И мьі в томь шевповь знашли правих*' 
Луцьк, 1495 АЛМ 88). 
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4. (що) захотіти, забажати (1): а су твми гроши волно 
имь ходити и торгувати соби, по усвху торгахь на- 
шихь, што коли изнаидуть (Сучава, 1408 Сові. II, 
631). 

5. (що) постановити, вирішити (2): итаки(ж) котораА (бьі 
сА) шкода стала о(т) нашєА зємлА, оу коруни и паному 
и мвсчаному и купиємь... а коли обвинА(т), оу нашєи зєм- 
ли, того имаєму поставити, ку праву, оу нарочитому мвст- 
ци[ гдєжу наши пєрє(д)ци положили мвстцє, на колочини, 
и що право изиаидєту, то нехай тєрпи(т) виноватьі (Серет, 
1445 Собі. II> 729). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. зиашоль (1499 ВИ II, 450); 

1 ос. мн. знашли (1491 Л5 І, 94; 1495 АЛМ 88); майб. 
З ос. одн. изиаидєту І (1445 Собі. її, 729); изнаидєть І 
(XV ст. ВС 8); знаидєть 1 (1435 Собі. II, 676); зиаидє(т) 
1 (XV ст. ВС 24 зв.); З ос. мн. изнаидоуту, изиаидоут 2 
(1434 Собі. II, 668; 1499 ВО II, 420); изнаидуть 1 (1408 
Собі. II, 631); знаидоуть 1 (1458 МіН. йос. 122); майб. 
пас. З ос. одн. ч. б-^дєть... зиа(и)дє(и) (XV ст. ВС 17); 
З ос. мн. изнад^иьі боудоуть 1 (XV ст. ВС 36); ! боудєть... 
зиаидєиьі 1 (XV ст. ВС 15); X боудє(т) зиаидєнм боудоуть 
1 (XV ст. ВС 25 зв.). 
Див. ще *ЗНАИТИ СА, НАЙТИ1 1, *НАИТИ СА. 
•ЗНАИТИ СА дієсл. док. (9) знайтися, виявитися (7): 

а твмьі (!) села му от турлуи су оусими поєни... нєпогушєно 
(!) йму... и двтємь єго... и всєму роду его ко<моу) сА из- 
наидєту изнаиближни (Сучава, 1409 Собі, і, 65); а кто би 
се знашо(л) ловити рибоу или роубати лису оу и(х) хотарю 

без и(х) воли на то(м) глоба ВІ гривни (Сучава, 1456 
ГПХМ); али такового чловвка (в ориг. члка.— Прим, 
вид.)у гдє св оучюєт и знаидєт оу нашєи зємли... мьі да 
имаюм єго вугнати и вьпоудити проч ис нашєи зємли (Гир- 
лов, 1499 ВО II, 421); 

зиаити сА лицєму (1), л ицемь зиаити 
с А (1) бути в наявності, бути наявним, виявитись: а мн... 
оучинили єсмо и(м) кра(с)ную прав(д)у, бьі(х) св и(м) оувєр- 
нули ишкоду и казали єсми вернути, що коли сА знай¬ 
де (т) лицє(м) оу нашєи зємли, бу(д) оу ко(г) (Сучава, 1457 
Собі. II, 809). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. сА знаидє(т) 1 (1457 Собі. II, 

809); сА изнаидєть 1 (1409 Собі, і, 65); св... знаидєт 1 (1499 
Вй II, 421); 3 ос. мн. св зиаидоу(т) (1435—1436 Собі, і, 
495; 1479 ПС 141; 1481 Вй І, 257; 1490 ОС 148); баж.-ум. 
сп. З ос. одн. ч. би сє знашо(л) (1456 ГПХМ); 3 ос. одн. с. 
бьі сА... знашло (1457 Собі. її, 809). 
Див. ще *ЗНАИТИ, НАЙТИ \ *НАИТИ СА. 
ЗНАКОМИТО присл. (8) (ста. гпакошіїо) відомо (1): 

А только таку нє боудєть братьство наше почомоу знако- 
мито боудєть каку рєкоучи ярьльїку послали єсмо (б. м. и., 
1484 ЯМ)', 

0> знакомито чинити (і),чинити з н а к о* 
мито (що) (6) (стп. сгупіс гпакошіїо) повідомляти (що, 

про що), доводити до відома (що): мьі великий кнзь швит- 
рикгаилу литовьскии... чини(м) знакомито... ижє... 
даєму и дали єсмо тому прє(д)рєчєному пану андрВю за 
єго вврную службу село михлину оу луцкому поввтє 
(Київ, 1433 Р 118); А дилв того, мьі Стєфаи воєвода... зна¬ 
комито чиниму... яко хотА счаснои гіамАти вєлможньїху 
панов прєдкоув наших воєвод молдавських.., обьічаєм и 
стопєнюм наслидова(ти)... их воли вврньім наслидованєм 
послоухати заоуждьі винни єсми (Сучава, 1462 ВО II, 
283—284); сє А пани Фєдка... чиню знакомито... єсми 
била чолом г(о)с<по)д<а)ру великому королю єго м<и>- 
л(о)сти Казимєру, ажєбьі єго м(и)л(ость> допустил мене 
ко имєнАм моим (Ровно, 1488 АЗ І, 241); Я князь Констан¬ 
тану Ивановичь Озтрозкій... чиню знакомито... штожу 
придалу єсми и записали зу вислуги своее... имвнье Зде- 
телу... иа соборную Церкову... у Вилни (Вільна, 1499 
АСД VI, 2). 

•ЗНАКОМИТЬІИ прикм. (1) (стп. -гпакогпІіу) явний, 
очевидний: Пак ли бьі тот дєн так намвнєнньї, нам, зємлвм 
нашим молдавскьім нвкотора потрєбизна зиакомита, яко 
валка алибо воина с Татарьі... алибо инша котора потрє- 
бнзна нам пригодила св... на инши час подобньї имаєт 

"єго милость дєн и мвсцє отлоЖити (Сучава, 1462 ВИ II, 
285). 
ФОРМИ: паз. одн. ж. зиакомита (1462 ВО II, 285). 
*ЗНАКТ> ч. (2) 1. (свідчення) знак (1): тами же противу 

той дольши, в рици Згару, в озерьі Аитоновьі, для вечи- 
стого знаку паль забити казали єсмо и тую границю скон- 
чьільї (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 9). 

2. (умовна позначка) знак (1): и Мокрьічаие нам жадного 
знаку не вказали, а ни грани (Володимир, 1498 АрхЮЗР 
8/1V, 119). 
ФОРМИ: род, одн. знаку (1430 ГВКЛ 9; 1498 АрхЮЗР 

8ПУ, 119). 
*ЗНАМ€НАНЬ прикм. (28) значений, мічений: А хотар 

томоу мвстоу да єст почєнши от потока Драгошєва... оу 
знамєнанн доуб, а ог доуба чєрєс рвдя до вєликои дороги 
та оу знамєна(нн) дроугіи доуб (Дольний Торг, 1466 ВО 
І, 114); А хотар той пасици и той боукати зємли... да єст... 
почєнши ис верха от край лвса... на єдин берест знамєиан 
(Ясси, 1497 ВО II, 100). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. зиамєнан, зиамєнань, знамєиа(н) 

19 (1488 ДГСПМ; 1489 ВО І, 374; 1490 ДГСХМ; 1493 
ВО II, 3; 1494 ВО II, 34; 1495 ВО II, 63; 1497 ВО II, 100); 
зкаменаньї, знамена <нм> 2 (1466 ВО І, 114); род. одн. ж. 
зиамєнаиои (1488 БО І, 348); знах. одн. ж. зиамєнаноу 
(1490 ДГСХМ); наз. мн. ч. знаменаии (1495 ВО II, 63); 
знах. мн. ч. знамєнанн (1489 ВИ І, 374; 1495 ВО II, 63). 

*ЗН АМЄН АНЬІИ див. *ЗНАМЄНАНТ>. 
•ЗИАМЄНАНЬ див. •ЗНАМЄНАН'Ь. 
•ЗНАМЄНА їИ дієсА. док. (10) І. (без додатка) визна¬ 

чити, позначити (що) (1): А хотарь тоє село иа имв Подо- 
лвнїи да єст по коуда хотарил и зн<ам)єна(л> пан <Мик)оту 
и пана РАцєша прукулаби от Нвмьца (Сучава, 1479 ВО 
І, 221). 

2. (що) (взяти до уваги) відзначити (9): ми, великий 
князь Швитрикгаил... чиниму знаменито... иже видев 
и знаменав службу наму ввриую... пана Йвана Мукосве-' 
вича, и мьі подумав с нашими князи и с панн... дали есмО 
и записали за его вврную службу села на имя Малов, 
а Охматкову (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/І\С 7—8); мьі вели¬ 

кий кнзь швитрикгаилу... чини(м) знакомито... ижє ви- 
дєву и знамєнаву службу наму вврную... пана андрвя 

волотовича и мьі порадив сА с нашими кнзи и с паньї... 
даєму и дали єсмо тому прє(д)рєчєиому пану андрвю... 
село михлину оу луцкому поввтє (Київ, 1433 Р 118); мьі 
великий кк <А> зь Швитрикгаилу... чиним знаменито... иж 
видєв и знаменав службу нам вєрную... н(а)ш<о)го вєр- 
ного слуги Олнйфера и мн порадився з нашими кн(А)з <А>- 
ми и паньї... даєм и дали єсмо тому вєриому нашому слоузе 
Олфєроу... село Глухни (Луцьк, 1446 А5 І, 42). 
ФОРМИ; перф. З ос. одн. ч. зн<ам)єна(л> (1479 ВО І, 

221); дієприсА. перед, знамєиав, знаменав, зиамєнаву (1430 
АрхЮЗР 8/IV, 8; 1433 Р 118; 1434 Р 128; 1437 Р 136; 1438 
Р 138, 140; 1445 Р 150; 1446 АЗ І, 42; Р 152). 
Див. ще. *ЗНАМЄНОВАТИ,*ПОЗНАМЄНАТИ. 
! ЗНАМЄНИМТО (ЗНАМЄНИТО) див. ЗНАМЄНИТО. 
ЗНАМЄНИТЄ присА. (2) (стп. гпашіепісіе) О чини¬ 

ти знамените див. ЧИНИТИ 2. 
Див. ще ЗНАМЄНИТО, ЗНАМЄНИТОСТО. 
ЗНАМЄНИТО, ЗНАМЕНИТО, ЗНАМЄННИТО присА. 

(550) 1. відомо (7): А сє знаменито буду(т) (!) и сввдочио 
есвмь добрьіму што на тоту листу оузоздрАть (Перемишль, 

1390 Р 175); Бо имА божьє знаменито бу(д) и сввдомно каж- 
до(м) добро(м) кто коли'на то(т) листу' позрить албо-усльї-’ 

26* 
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ши(т) его чтучи кдьі єго будє(т) потрєбно (Львів, 1412 Р 
81); Знамєнїто намв єсть ис права цєсарьско(м) (!) и(ж) 

пожєгьци имають злою смртїю гиноуть (XV ст. ВС 25 зв.); 
а коли би... коро(л) єго мл(с)ть, обьісла(л) на(с), абьіхо(м) 

к тому вьїимє нова йому м кет цю и днєви бьіли, а мьі би- 
хо(м) того.., нє хотили пополиити по(д)лу(г) слюбоу и того 
запису... нє имаючи котороу(ю) смєртн(у)ю болєс(т)... абьі 
то бьіло знаменито и пану иашєму королеви єго мл(с)ти... 
то(г)дьі... коро(л) єго мл(с)ть, имає(т) на(с) казнити и ка¬ 
рати (Серет, 1453 Созі. її, 766). 

2. (дуже добре) відмінно, бездоганно (4): а мьіпа(к) има- 
ємь єго мл(с)ти вврно и знаменито служити... яко(ж) бьі(л) 
обьічаи пєрє(д)ко(в) наши(х) (Серет, 1453 Со5^. II, 766); 
и голдовавши єго мл(с)ти, а мьі имаємь вврно и знаменито 
єго мл(с)ти слоужити (Хотин, 1455 Созі. II, 774); 
О знаменито оузАвлАти (що) (1) повідом¬ 

ляти (що, про що), доводити до відома (що): мьі алєксаидрь 
воєвода... знаменито оузАвлАми... ожє до на(с) приєхали 
соу(т) оу посо(л)ство панове и рада... королА казимира, 
королА по(л)ского (Серет, 1453 Созі. II, 765); з н ам єн и - 
то чинити (262), чинити знаменито (що) 
(276) повідомляти (що, про що): Мьі кнА(з) дмитрии олгвр- 
дови(ч) чинимь знамєни(т)... ижє... королеви володиславу 
польско(м)... слюбуємь держати цвлую правду и чиста 
ввра (Молодечно, 1388 Р 43); мьі алєксандрь воєвода... 
чинимь знаменито... ожє єсмьі доконали св радцАми и сь 
мвстьчАньї илвовского мвета и св усвмв поспольствомв 
ихв (Сучава, 1408 Созі. II, 630); мьі кнА(з)0едорь любор- 
тови(ч) чинїмьі то знамєнїто... ажє прїшє(д) прє(д) на(с) 
гіа(н) игна(т) облазнїцкии жалова(л) и позва(л) па(н) юрья 
дВдошицкого... ажє ємоу взА(л) вєпрв вь єгодоубровв чє- 
рєсь границю (Зудечів, 1421 Р 95); мьі вєликии киАз Швит- 
рикгаил литовский... чиним знаменито... иж... даєм и дали 
єсмо тому прєдрєчєному Калєнику оу житомирском повєтє 
село Боурковцьі (Київ, 1437 АЗ 1,33—34); я кн(А,)зь Се¬ 
мен Юрьєвич чиню знаменито сим моим листом... записую 
жонв своєй кн(А)г(и)ни Настасьи... оу ввнє двв тисАчи 
коп на своихв имВньАх (Ровно, 1483 Л5 І, 82); Самв Алек- 
сандрв Божію милостію... чинимв знаменито симв нашимв 
листомв, хто на него посмотритв, або чтучи его усльїшить, 
кому того потребв будетв ввдати (Краків, 1500 АЛМ 
вип. 2, 58). 
Див. ще ЗНАМЄНИТЄ, ЗНАМЄНИТОСТО. 
! ЗНАМЄНИТОМ {ЗНАМЄНИТО) див. ЗНАМЕНИТО. 

ЗНАМЄНИТОСТО присл. (1)0 зиамєнитосто чи- 
и и т и (що) (І) повідомляти (що, про що), доводити до ві¬ 
дома (що): зиамєнитосто чинимьі прєзв твнь листь... ижє 
мьі романв воєвода молдавьскии и двдичь оусєи зємлв 
волошьскоі... слюбили єсми и слюбуємв... ввриа служба 
служити... нєпрєможєному владиславови из божєєі мл(с)ти 
королеви польскому (Сучава, 1393 Созі. II, 607). 
Див. ще ЗНАМЄНИТЄ, ЗНАМЄНИТО. 
*ЗНАМ€НИТЬІИ див. ЗНАМЄНЇТЬІИ. 
*ЗНАМ€НЇ€ с. (2) (цсл. знамєниє) знак, мітка (І): а 

вбзмєть лї два вола алюбо два конА тогдьг имвєть одно(г) 
собв дрьжатї а дроуго(г) поустїть маєть на пороукоу и 
має(т) знамєнїє оучини(т) на дврєвв гдв то(т) оузАлв за- 
кладь (XV ст. ВС 37); 
О Дати оу знамєньє (1) див. ДАТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. зиаменїе 1 (XV ст. ВС 37); знамєньє 

1 (1481 В Б II, 364). 
ЗНАМЄНЇТЬІИ прикм. (19) 1. (дуже добрий) відмінний, 

бездоганний (8): ми великий кнАзь Алєксандро... чинимв 
знаменито... ижєт видєвв єсми знамєнитоую слоужбоу... 
вєрного нашого кнАзА Михайла Васильєвича... даємв и 
и,дали єсмо ємоу имєнє в лоуцкомв повєтє (Луцьк, 1446 

АЗ III, 5); ми вєликии кнзь швитрикга(л) олькгирдовичь 
чинимв знаменито... оузрввши єсмо знамєнитоую иамв 

слоужбоу... Єрьша тєрєшковича... даємв И дали єсмо ємоу 
село долвгиє шии в лоуцкомв поввтє (Луцьк, 1452 Р 160— 
161). 

2. (розпізнавальний) примітний (2): а нє боудє(т) (!) ли 
обапо(л), знамена знаменитая тогди повода прїпоустїть 
и сввтвкьі до освєчєнїю гранїци (XV ст. СД 42). 

3. (високого роду, становища) значний, важний (2): 
І ІЄ2 іезШЬу... па ІшіепІе, аЬо па Іізіу рапо\у гпатепііусЬ 
репіагеі Ьу рогусгії, а іоЬо сгегег зшоі Іізіу, аЬо ресгаїі 
бо5шіес1с2І1 Ьу, ту... шезіо іпзгісЬ газіамг ітепіе газіашіе- 
поіе пагпатепиіето, а ]ети ІоЬо іо ітепіа па ргоіі^ки 
кІтаИо™! сЬосгет Ьогопіїі (Луцьк, 1388 ІРС 106); Ко- 
ли(ж) кмє(т) па(н)у алюбо шлА(х)тичю раноу оучини(т) 

двє(и) алюбо три(и) за ка(ж)ноую раноу ЄІ а соудови ЄІ... 
а боудв(т) лї знамєнїтьш шлА(х)тичь тогдьг шєстьдесА(т) 
гривень (XV ст. ВС ЗО зв.— 31). 

4. (що має велике значення) важливий, важний (2): ми 
алєксандрь воєвода... знаменито оузАвлАми ис тьімвто на¬ 
шимв знамєнитьі(м) листо(м)... ожє до на(с) приєхали соу(т) 
оу посо(л)ство панове и рада... королА казимира, королА 
по(л)ского... и жадали иа(с), абьіхо(м) имали поити пє- 
рє(д)... пана казимира, королА по(л)ского, и абьіхо(м) пє- 
рє(д) єго мл(с)тію повини(и) гол(д) оудилали (Серет, 1453 
Созі. II, 765); мьі Стєфан воєвода... вьізнавами и явно чи¬ 
ним ис тьім то нашим листом и знаменитим и вєрньїм и 
хр<ис>тіанским маистатом... ажє ми слюбоуємь... и обА- 
зоуєм сА... Казимирови, королеви полекому... ажє абьі- 
хом єго милости верни и справєдливи били (Сучава, 1462 
ВИ II, 292). 

5. (славнозвісний) знаменитий (1): Што пєрєжв сєго 
посилали єсмо кь тобє нашого посла, повєдаючи нашоу 
прьігодоу, которая жь сє намв стала оть тстя нашого... 
штожв намв зв доконвчанья своєго и хрєстьного цєлованья 
вьіступиль... замвки знаменитий и волости нашьі побраль 
и поеєлв и шкоди намв вєликии подєлаль (б. м. н., 1498 
ВИ II, 413). 

6. явний, очевидний (4): и далви слюбоуємь имаємь... 
ему... вврнв голдовати, а то тако ижє прє(д)рєчєнии па(н) 

кро(л)... имає(т) иа(с) прє(д) тьі(м) днємь голдованиА два 
алибо три м(с)цв обьіслати, ижбьі єсмо тогди нвкоторьіми 
валками знаменитими с нашими зємлАми. Ако то о(т) 
татарь алюбо о(т) инши(х) нєпріАтє(л) иагабани, алюбо 
знамвнитою иємоцью обтАжєни, а то бьі кролєви єго мл(с)ти 
прє(з) єго посли исньїА знаменито бьіло, тогдьі коро(л) и єго 
короуна имає(т) прє(д)рєчєньш дє(н) голдованьА, на иньш 
ча(с) прєложити (Хотин, 1448 Созі. II, 734); А коли св при- 
лоучит нвкотораа знамєнитаА кривда а низгода межи ста¬ 
ростами, тогдьі мьг имаєм дати знати кролєви єго милости 
(Гирлов, 1499 ВО II, 424). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. знамєнїтьіи (XV ст. ВС ЗО зв.); 

ор. одн. ч. знаменитим, знамєиити(м) (1453 Созі. П, 765; 
1462 ВО II, 292); наз. одн. ж. знамєиитаА, знамєнитаа 
(1499 ВО її, 419, 424); знах. одн. ж. знамєнитоую (1445— 
1452 АрхЮЗР 8/IV, 12; 1446 АЗ III, 5; 1451 АрхЮЗР 
8/1V, 17; АЗ І, 44; Р 156, 158; 1452 АрхЮЗР 8/1V, 60; 
Р 161); ор. одн. ж. знаменитою (1448 Созі. II, 734); наз. 
мн. с. знаменитая (XV ст. СД 42); род. мн. гпашепііусії 
(1388 106); знах. мн. ч. знаменитим (1498 ВИ II, 413); 
знах. мн. с. знамєнїтая (XV ст. СД 42); ор. мн. знамени¬ 
тими (1448 Созі. II, 734). 
ЗНАМЄННИТО див. ЗНАМЄНИТО. 
*ЗНАМ€НОВАТИ дієсл. док. (1) (що) (взяти до уваги) 

відзначити: ми вєликии кнАз Швитрикгаил литовскии,.. 
чиним знаменито... иж видєв и знамєновав нам службоу 
вєрную... и<а)шого вєрного слуги п(а)на Калєника Миш- 
ковича... даєм и дали єсмо тому прєдрєчєному Калєнику 
оу житомирском повєтє село Боурковци (Київ, 1437 А5 
І, 33—34). 
ФОРМИ: дієприсл. перед, знамєновав (1437 АЗ І, 33). 
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Див. ще *ЗНАМ€НАТИ 2. 
*ЗНАМ€НЬ€ див. *ЗНАМЄНЇЄ. 
! ЗНАМЄТО (ЗНАМЄНИТО) див. ЗНАМЄНИТО. 
*ЗНАМОСТЬ ж. (І) (стч. гпатозі:, стп. гпатобс) О и а 

знамость чинити (що) (1) повідомляти (що, про 
що), доводити до відома (що): Про то(ж) мн швитрикгаило 
инако болєславь... на знамость то чинимьі си(м) наши(м) 
листо(м)... ажє взозрввшє єсмо на вврную службу нашєго 
вврно(г) слуги на имА максима... дає(м) и дали єсмо село 
на имА косово (Снятин, 1424 Р 99). 
ФОРМИ: знах. одн. знамость (1424 Р 99). 
Див. ще *ЗНАЄМОСТТ>. 
ЗНАМЕНИТО див. ЗНАМЄНИТО. 
«ЗНАМ’БНИТЬІИ див. ЗНАМЄНЇТЬІИ. 
ЗНАМА с. (17) 1. межовий знак (13): тогдьі А па(н) ста¬ 

роста згадала зємлАньї і оправили єсмьі кундра(т) оу той 
граници поколА ему кнвзь лєвь оувхаль к мьі ємоу тол А 
оувхали по та знамена (Галич, 1401 Р 66); А хотарь тоє 
село на имв Подолвнін да єст... почєньшє от рвив Бистри- 
ца... тажє от знамень и до знамєн(ь) до могила До(м>- 
нєва (Сучава, 1479 ВО І, 221); а не боудє(т) (!) ли обапо(л) 
знамена знаменитая тогдьі повода прїпоустїть и сввтькьі 
до освєчєнїю гранїци (XV ст. СД 42); будуть воньї тое 
село Осекрово какь отчизну свою держати и уживати зо 
всими людми и со всвми землями пашньїми и бортними 
и зь старими знаменьї и новими (Троки, 1498 ГВКОО). 

2. карб, зарубка (2): а игдв коли тни вепрі забьють оу 
лєсв тогдьі имєєть знамА на дєрєвв оучинїть (XV ст. ВС 
37 зв.). 

3. слід, знак (2): Гдв колї дввка а любо жонька а любо 
вдова боудв(т) на поли а любо в сєлв боудв(т) оусилована... 
а знамена не изнадвньї боудоуть а лю(ди) то пєрєсоудо(м) 
визнають которьіми он а свє(т)чєна тогдьі то(т) имєєть каз- 
нєнь по(д)лоу(г) вини пїсаньї о сїльствє (XV ст. ВС 36— 
36 зв.). 
ФОРМИ: паз. одн. зиамА (XV ст. ВС 38); род. одн. зна¬ 

мена І (XV ст. ВС 36 зв.); зиамеии 1 (1498 ЧІАФ)\ знах. одн, 
знамА (XV ст. ВС 37 зв.); наз. мн. зиамєиа (XV ст. ВС 36, 
36 зв.; СД 42); род. мн. зиамєи, знамень, зиамєи<ь) (1479 
ВО ї, 221); знах. мн. знамена (1401 Р 66; XV ст. СД 42); 
ор. мн. зиамєньї (1401 Р 65; 1498 ГВКОО); місц. мн. по 
знаменах (1493 ВО її, 15). 
ЗНАНЇЄ с. (3) 1- знання (1): а хочємь аби то(т) которьш 

клАтвоу вьідаль а на пороукоу присАгноуль и на просбоу 
по(до)бноу аби да(л) разрєшєиїє тьімь свє(т)комь штобьі 
правда не била оутїснєна а лє (1) хочє(т)ли то(т) о(т)пЖстїти 
алюбо разрєшєнїє дасть на проспоу (!) кьі (!) знанїю прав¬ 
ди тогдьі оба сЖ(т) разрєшєньая (XV ст. ВС 20); 
без з н а н ї я (1) без відома: ає(т) (і) тамо овцї пасїти 

илї рїбоу гонити... илї боуд що бєзи(х) (!) знанїє (Коро- 
чин Камінь, 1458 МІН. Бос. 122). 

2. показаний (1): ино ми видввши добро изнанїє и свв- 
двтєлство, а ми такождєрє и от нас єсми им дали и потврьди- 
ли тоє село, батьрєщїи (Сучава, 1493 Сові. 5. 175). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. без... зианїє (1458 МіН. О ос. 

122); дав. одн. зианїю (XV ст. ВС 20); знах. одн. изнанїє 
(1493 Сові. 8. 175). 
Пор. ЗНАТИ. 
ЗНАТИ, ЗНАТ дівся, недок. (36) 1. (що, за що, о чім) 

(мати знання про що, бути поінформованим) знати (15): 
але наяснєишїи па(н) на(ш) кро(л) єго мл(с)ть... имає(т)... 
на(с) обьіслати дєсАтми нєдилАми пєрє(д) тьі(м), абьіхо(м) 
знали и готови били на то(т) дє(и) (Серет, 1453 Сові. її, 
765—766); а ми знаємь ижє вь дворцє не имаєть бити 
жа(д)ная рана (XV ст. ВС 31); И такь аби есте знали 
ваша милость, бо ись тьімь вашимь посломь и великого 
князя московвского посоль до нась пришоль (б. м. н., 
1499 БО II, 447). 

2. (кого) (бути знайомим з ким) знати (1): ино за то 
даль вашо(и) мл(с)ти просить аби вша (!) мл(с)ть просили 

братью вашоє мл(с)ти... и пакь другни вашоє мл(с)ти прьія- 
тєли кого ваша мл(с)ть знаєте аби вси обєрьнули лица своє- 
го к поганьству (Вільна, 1493 ПОСВВ 152). 

3. (чого) (із запереченням) бути зобов’язаним (до чо¬ 
го) (7): Село слобода а в томь сєлє дєсАть слоугь на во- 
(и)ноу идоуть а врокоу даю(т) чотири копьт ’грошє(и)... 
а иньі(х) никоторьі(х) пошли(н) не знають (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 91 зв.); а нам ему и с той земли служить конем, а 
иншеи служби никоторои незнат (Дворець, XV ст. СГЧА); 
ино нашнмт> намвстникомь и тивуномь... не надобв у тьіхь 
ихь людей вступать... ни служби имь нашей никоторой 
не знати (Мстиславль, 1500 АСД II, № 3). 

4. (без додатка) знати, розуміти, вважати за потрібне 
(4): можеть собе полепьшивати и розширивати, на новомв 
корени осадити и примножити, какь самь налепей знаючи 
(Луцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/1V, 13); сами калугєри 
о(т) монастир в о(т) нємцв еь єгумєномь и с ки(м)они знаю(т) 
щоби соудили свои лю(д)... и що би они оучинили с тою 
глобою ка(к) знаю(т) (Сучава, 1447 Сові. II, 288); Про 
тожь, єстли ваша милость такь чинили, ваша милость 
дєлайтє яко знаєте (б. м. н., 1499 Вй її, 448—449). 

5. (кого) вимагати (від кого) (2): а толко измєии(т) 
олєхно сюю поруку ино знати коро(л) на(с) поручнико(в) 
(Луцьк, 1388 Р 42); про тожь смотритє наши листи, що 
єсми имв дали... а не лишайте имь кривди бити ни о(т) 
кого, що би намь болшє нєжаловали, за нужє ми знаюмь 
ваша голова, а би намь покои бьіль (Устя Баші я, 1435 
Сові. II, 678). 

6. (що) відчувати (1): Тьімжє обичаем и ми оудилали... 
вндвчи и знаючи ласкоу и доброволенїє наяснвишаго кнА- 
зА пана Казимнра, кролв полского (Коломия, 1485 ВО 
II, 371). 

7. (?) (1): А коли що загинєт того монастирв, или не 
имоут робити що трєбв боудєт томоу монастирю (...— 
Прим, вид.) ми знати (...— Прим. вид.) тим людєм, що 
соут сь тих сєл вишєписанних (Дольний Торг, 1475 ВО 
І, 200); 
О бога и правду знаючи (1) див. БОГЬ1; 

дати знати (4) див. ДАТИ. 
ФОРМИ: інф. знати 8 (1388 Р 42; 1475 ВО І, 200; 148! 

ГПМ; 1499 ВО II, 422, 424, 449; 1500 АСД II, № 3); знат 
2 (XV ст. СГЧА; 1478 III, 17); теп. 1 ос. одн. знаю 
(1495 АЛМ 83); І ос. мн. зиаємь, знаємь 2 (XV ст. ВС 
31; 1496 ВО її, 401); знаюмь 1 (1435 Сові. 11,678); 2 ос. мн. 
знаєте (1493 ПОСВВ 152; 1499 ВО II, 449); 3 ос. мн. зиаю(т) 
3 (1447 Сові. II, 288; бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); знають 2 
(бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); перф. З ос. мн. знали (бл. 1471 ЛКЗ 
90; 1481 ВО І, 258); баж.^ум. сп. І ос. мн. абьіхо(м) знали 
(1453 Сові. її, 765); 2 ос. мн. би (аби, щоби) есте знали 
(1481 ВО II, 358; 1480—1484 ВО II, 370; 1499 ВО II, 447, 
449, 450); 3 ос. мн. абьі знали (1496 ПДСВВ); нак. сп. З ос. 
одн. да знат (1475 ВО її, 336); дієприсл. одноч. знаючи, 
знаю(ч) (1404 Р 70; 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 13; 1485 
ВО II, 371). 

*ЗНАТИ СА дієсл. док. (1) (к чому) (із запереченням) 
признатися (до чого): и Богда(н) пєрє(д) нами рєкь 

што(ж) теща єго кнгни ма(р)я ись сьіномь свои(м) кнзє(м) 
фєдоромь подавали и записали ему тьіє двє имє(н)и свои 

вєчно в чотьіро(х) сотв копа(х) грошє(и),.. и кнгни ма(р)я 

и синь єє кнзь фєдо(р) к томоу сА не (з)на(ли) (Берестя, 
1496 ВМКФС). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. сА иє (з)на(ли) (1496 ВМКФС). 
! ЗНАЮ (ЗНАМЄНИТО) див. ЗНАМЄНИТО. 
ЗНАЧНЕ присл. (1) [стч. гпаспе, стп. гпасгпіе) вели¬ 

чаво: мьі великй (!) княз Швидрикгяль... чинимь знаме¬ 
нито... ижь видевь и знаменавь службу... пана Богуша 
Оверкича Тимоха, которьій будучи зь земли СиверскоВ 
оть Новагородка, роду зацного... до земли и панства на- 
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шого, великого князтва Литовского, значне и оказа(ле) 
виьхаль (Луцьк, 1438 Р 140). 

*ЗНАЧНЬ1И прикм. (2) 1. розмежувальний (1): тамже 
копцьі значньш усьіпатьісмо велильї (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 8). 

2. значний, чималий (1): А такі, мьі хотьчи его вь здв- 
(шнемь) панствВ нашомь, при дворв нашомь заховати, 
оного прьіймуемо и прьіяли есмо, яко человвка зацного... 
обВцуючи ему... и опатренье вшелякое якое значное дати 
(Луцьк, 1438 Р 140). 
ФОРМИ: знах. одн. с. значиое (1438 Р 140); знах. мн. ч. 

значний (1430 ГВКЛ 8). 
ЗНЄТИ дієсл. док. (1) (що) зняти, повалити, зруйнувати: 

они обвели от Бєрєзоє к Бережкам к мостоу... а зь дроу- 
гоє сторони от Милошєвич з Ивашковцьі по дорогоу, гдє 
бьіла пани МихайловаА гоумно селит почела, мьі его знєти 
казали (Лукониця, 1478 А5 III, 17). 
ФОРМИ: інф. знєти (1478 А5 III, 17). 
зниже, изнижє, иснижє прийм. (3) (з род.) 

(виражає просторові відношення) нижче: изнижє тьі(х) 
врочищь лвсь и балик а вокно солноє и поле и доубровьі 
то є(ст) балицкоє (Зудечів, 1413 Р 83); (а хо)тарь ємоу 
почавши о(т) лвввтв... иснижє доловь двло(м) до ниже 
поутв что идє(т) о(т) хлапєщи (Сучава, 1414 Сові, І, 111); 
а звьішє той дороги двдошицкоє а зниже той дороги жи- 
рАвьскоє (Зудечів, 1430 Р 116). 
Див, ще НИЖЕЙ2, ПОНИЖЄ2. 
ЗО див. ЗТ>. 
ЗО ВЄКОВ прися. (2) відвіку, споконвіку: ї то(т) 

мн(с)тьі(р) пєчє(р)скїи бнль звєко(в) с прєдвлами свои(ми) 
вишєрєчє(н)ньіми самі, в сєбв ставропигїя о(т) вєлики(х) 

кизєй поуски(х) (б. м. н,, 1481 ГПМ); а што с подворьА 
паиєи Михайлови Рудєнскнй ворота поставлАньї на тоє 
подьворьє, а пєредтим зо вєков через тии подворА чару- 
ковскоє до рудєнского подворА дороги жадиоє не бьівало 
ани оулнци, ино кн(є)г(и>ни еє милость мает тии ворота 
Рудєнскои загородити (Луцьк, 1494 АЗ І, 101 —102). 
Див. ще *В'БКЬ, З ВЄКОМ, З В'БКА, ИЗ ВЄКОВБ, 

ИЗ В'ЬКА, ИЗ В^КУ, ИЗТ> В'ВКИ, ОТ В'БКА, 5АУУК11. 
*30 ГРАФІ» ч. (1) (молд. зуграв, гр. 2{оурафо£) іконо¬ 

писець: ми алєксандрь воєвода... чиии(м) знаменито ожє 
тотьі истиннии слоугьі нашА никьгта и добре зографи дали 
есми имь оу иашеи земли оу молдавскои два села на 
дрьсливци (б. м. н., 1415 Сові. І, 121). 
ФОРМИ: наз. мн. зографи (1415 Сові. І, 121). 
ЗОИКА ж. (6) (особова назва, молд., ер. 2шт]) Зоя: Твмь 

ми вндБвшє его правоую и вЬрноую слоужбоу до нас... 
дали и потврьдили єсмьі ємоу... трєтїА чАст що коупиль 
от Зоика оуноука... юдєва (Сучава, 1479 ВАМ. 61); И 
оуставшє слоуга наш Нєгриль Бати(рєс>коул и заплатил 
оуси тоти пинвзи... оу роуки сестрам их Зоики и Насти 
(Сучава, 1490 ВИ І, 432). 
ФОРМИ: наз. одн. (Зо)ика і (1490 60 І, 432); зам. род. 

от Зоика 1 (1479 ВАМ 61); род. одн. Зоики (1488 ВВ І, 
361, 362); дав. одн. Зоики (1490 ВВ І, 432). 

*ЗОЛОТЄЄВО с. (і) (назва села у Грецькому воєводстві): 
И мьі видечи речь справедливоую, кграни самьіє по рєкоу 
Зєлвоу... казали есмо свєтком присАгноути, они обвели 
от Бєрєзоє... ажь к Мєнтортовоу оуглоу и Золотєєвоу (Лу- 
коннця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: дав. одн, Золотєєвоу (1478 А5 III, 17). 
*ЗОлОто с. (2) золото: А кто на то оустанєть тоть 

заплатить гривну золота виньї а гривну золота послухомь 
(Львів, 1368 Р 16). 
ФОРМИ: род. одн. золота (1368 Р 16). 
Див. ще *ЗЛАТО. 
*ЗОЛОТЬІИ1 прикм. (5) золотий: на то все послали есмо 

сєи нашь Арльїкь и с нашєю пєчатью золотою аби то крвп- 
ко било (б. м. н., 1392—1393 РФВ 171); па(к)ли бихо(м) 

не дали тьі(х) золотьі(х) которого року иа оу(м)олвєнїи дни 
и чАси... то(г)да по(д)дає(м) сА королеви по(л)скому, гос- 
подарєви нашєму по(д) другую шє(ст) со(т) золотьі(х) ду¬ 
катові, либо чє(р)лєни(х) золоти(х) оуго(р)ски(х) (б. м. н., 
1421 Сові. І, 142); коли зять нашв, пань Юрша, небощикь, 
вмерь и по смертні пана Юршиной, Ивашко Репа, сестри- 
ници мои, пана Юршина дочки, привезь до мене до Крозь 
и скарбьг пана Юршини вси золотьш... все то привезь 
до мене (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: ор. одн. ж. золотою (1392—1393 РФВ 171); 

род. мн. золотьі(х) (1421 Со5^. І, 142; 1429 Р 114); знах. 
мн. ч. золотий (1498 АЛМ 163). 
Див. ще *ЗЛАТЬІИ1. 
*ЗОЛОТЬІИ2 ч. (41) (назва монети) золотий (26): па(к) ли 

бихо(м) не дали тьі(х) золотьі(х) которого року на оу(м)ол- 
вєнїи дни и чАсьі... то(г)да по(д)дає(м) сА королеви по¬ 
рскому, господареви нашєму по(д) другую шє(ст) со(т) 
золотьі(х) дукатові, либо че(р)леньі(х) золотьі(х) оуго(р)- 
скьі(х) (б. м. н., 1421 Сові. І, 142); они же не послали, 

а соу(д)ци оузвли тєпєрь мив І золо(т) (Бирлад, 1434 
Сові. II, 675); а коли ближнив мов отложать двв тисАчи 
золотих и онь имаеть тьіх двух двлниць двдини и отчизньї 
моєв постоупити им (Добучини, 1487 АЗ І, 239); А потомь 
ся о томь з Нисаномь Симьшиничомь зьедналь... и запи- 
салься ему, ижь тьіхь золотьіхь на немь не маеть че¬ 
кати, а ни отець его, а ни брать (Краків, 1489 РИБ 431); 

золотий вгорскии (о у г о р с к и и ) (9) угор¬ 
ський золотий: а кто о(т) ни(х) почиє(т) за то(т) хотарь 
бу(д) которою лихотою или свадою бу(д)коли то(т) запла¬ 
ти^) завАзку сто золотьі(х) оухоскьі(х) (!) (Сучава, 1423 
ВІД«Ау> 447); А коли бьіхмо хотвли тое узрушити, тогди 
бьіхмо ИМВЛИ первои... королю положити триста золотьіхь 
угорьскихь, а князю Семену двветв копь широкихь гроши 
(б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/IV, 102); записоую мужєви своє¬ 
му киАзю Иваноу Сємєновичю... двВ тисАчи золотих 
оугорских (Добучини, 1487 АЗ І, 239); отець дей мой Рабей 
сховаль бьіль тисячу золотьіхь Вгорскихь вь пивиицьг, 
а вь тую пивницу хоживаль дядько мой Симьха и синь 
его... а и ключи оть тое пивницьі били вь нихь, и потомь 
тьіи золотьш вь нась згинули (Краків, 1489 РИБ 431); 
золотий татарскии(І) татарський золотий: ми 
стєфа(и) воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє прїидошА 
прє(д) нами... живерть и рома(и) о(т) козьрєщи... и про¬ 
дали свою правою о(т)ниноу... за с золоти(х) татарски(х) 
(Сучава, 1479 Сові. 3. 98); золотьги тоурєцкии 
(1) турецький золотий: мьі Стєфань воєвода... чииим зна¬ 
менито... ожє прїиде прАд нами... митрополит сочавскіи 
кир Фєоктисть... и продал нашємоу вврномоу паиоу Тадо- 
роу Проданоу... одно село... иа имв Гриковє... за три ста 
золотих тоурєцких (Сучава, 1464 ВВ І, 83); золотий 
оугорьскии чєрьлєнии (1), чєрлєнии 
золоти и о у г о р с к и и (2) угорський дукат, угор¬ 
ський червінець: па(к) ли бьіхо(м) не дали тьі(х) золотн(х) 
которого року на оу(м)олвєнїи дни и чАсьі... то(г)да по(д)- 
дає(м)сА королеви по(л)скому... по(д) другую шє(ст) со(т) 
золотьцх) дукатовь либо чє(р)лєньцх) золотьі(х) оуго(р)- 
скьі(х) (б. м. н., 1421 Сові. І, 142); и не мель вашой милости 
посоль чьімь заплатити тоту паню... але поручнль за себе 
нашого боярьіна Федора... сто и двадьцать золотихь 
оугорьскихь чєрьлєньїхь, и имєль ихь послати кь нємоу до 
ХотєнА на день вознесенья христова (б. м. и., 1499 ВИ 
її, 450); истиниьіи золотий (1) див. *ИілИН- 
ньш2. 

ФОРМИ: наз. мн. золотий (1489 РИБ 431); род. мн. 
золотьіхь, золотих, золоти(х) 35 (1421 Сові. І, 142; 1423 
£)/Я«А» 447; 1446 ВІЯ«А» 485; 1453 Сові. II, 472; 1464 
ВВ І, 83; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102; 1479 Сові. 3. 98; 1487 
АМЛ; 1489 РИБ 431; 1499 ВВ II, 450 і т. ін,); золо(т) 
2 (1434 Сові. II, 675); знах. мн. золоти (1421 Соз^. І, 142); 
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ор. мн. золотими (1489 РИБ 43 1); міси, мн. о зол<о>тих,ь 
<1458 Сові. II, 815). 
Див. ще *ЗЛАТЬІИ 2, *ЗЛОТЬІИ. 
ЗОЛОЧОВ ч. (2) (назва села у Волинській землі) Золо- 

чівка; мьі, великий князь Швитрикгаил... чинимв знамени¬ 
то,.. иже видев и знаменав службу намв вБрную.^ пана 
Йвана Мукосвевича... дали есмо и записали за его вврную 
службу села на имя Малов... а Золочов у Луцкомв поввте 
(Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/IV, 7—8); У Несвицьі одв наклад¬ 
ного воза по полу грошу давати, а большей не иадобе... 
Вв Золочовв не надобе (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: наз. одн. Золочов (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8); 

місц. одн. вв ЗолочовВ (2-а пол. XV ст. АЛМ 9), 
! ЗОРОЮ (ЗБРОЮ) див. *ЗБРОЯ. 
ЗОРІ» ч. (1) (особова назва, молд.у пор. Лазарь) Лазар; 

а оу то(м) сели дєсАтв хьіжв татарскьі(х), на имА мамаи 
св своими двтми... и зорв св анєпсєи своими (Сучава, 1435— 
1436 Сох*. І, 494). 
ФОРМИ: наз. одн. зорВ (1435—1436 Сові. І, 494). 
ЗОСЛАТИ дієсл. док. (1) (кого) послати, вирядити: Єстли 

бьі мистрв св свои(м) закономв подлоугв свои(х) трои(х) 
листовв што к ва(м) посла(л) с нами оу которьш хотвлв 
оустоупити тадьінки о єднаньє покоя ижбьістє з ва(с) нв- 
которьш паньї радньш ввібравши к на(м) рачили зослати 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: інф. зослати (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще *ВЬІСЛАТИ, *ВЬІСЬІЛАТИ, ОДОСЛАТИ С'Ь, 

*ОТОСЛАТИ 2, ПОСЛАТИ 1, ПОСЬІЛАТИ, *ПРЬІСЬІЛА- 
ТИ, *СЛАТИ 1, СЬСЛАТИ, *СЬІЛАТИ. 
ЗОСОБНА, ЗОСОБНО присл. (4) зокрема: а мьі такижь 

слюбили есмьі и олдовали и присАгли в руцв писанного 
(в ориг. пасанного.— Прим, вид.) пана михаила з буча¬ 
ча... з особна освбчєнньімв кнАжатомь, паномв владисла- 
вомв, пєрє(ч)нньімв кролємв полскьімв (Сучава, 1434 
Сові. II, 664); и далви слюбоуємв имаємв коли иамв прє- 
рєчєньш господарв, коро(л) казимирь... дє(н) и мвстцє 
намєни(т), єму... по(д)лу(г) обьічаА прє(д)ковв наши(х)... 
азособно(!) Олександра воєво(д), о(т)цА нашвго, и ильАша 
и стєфана воєво(д), братви нашви, вврнв голдовати (Хо¬ 
тин, І448 Сові. її, 734); Пак ли бьі тот ден так намвнєнньї, 
нам... нвкотора потрєбизна... пригодила св... имаєт єго 
милоств ден и мвсцє отложити... а то зособна вьімвнивши, 
иж корол єго милоств... имаєт напрєд намвнєнноє тот ден 
и мвсцє двома алюбо трєма мвсАцвма обввститн (Сучава, 
1462 ВГ) II, 285). 

^ЗОСТАВИТИ див. ИЗОСТАВИТЬ. 
*ЗОСТАВЛАТИ дієсл. недок. (3) 1. (що собі) залишати 

собі на власність (1): А панв Анв щькотьскии... сввдчю 
то... ижь... филь мАковичь и своєю братьєю оуздали и 
о(т)ступили тов двдниньї пану колв... иичьго собв... ни 
зоставлАючи (Галич, 1409 Р 74); 

(що при кому) (не міняти чийого стану власності) 
залишати (1): а пакв мьі тое село ихв колижв воиьі и те- 
перв его держатв при нихв тьімв способомв зоставляемв 
(Троки, 1498 ГВКОО). 

2. (кого) (вирушаючи кудись, призначати когось замість 
себе) залишати (1): ПригожаєтсА частокро(т) што о(т)чи- 
чи алюбо двдичи єзьдА(т) по чюжєи зємли по слоужьбамв 
а заставлАють (!) намєсникьі во оччинє своєи (XV ст. ВС 16). 
ФОРМИ: теп. ї ос. мн. зоставляемв (1498 ГВКОО); 

З ос. мн.І заставлАють (XV ст. ВС 16); дієприсл. одноч. 
зоставлАючи (1409 Р 74). 
Див. ще *ЗОСТАВОВАТИ, ИЗОСТАВИТЬ, ОСТАВИТЬ 1 

1, *ОСТАВЛАТИ 2, *ОСТАВОВАТИ, ОСТАТИ 1. 
*ЗОСТАВОВАТИ дієсл. недок. (3) (кого при чім) (не 

міняти чийого стану власності, права на що) залишати: 
и тнхв... Городенскихв при томв же праве зоставуемв 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 27); При чомв всюмв Єго Самого жону 
дєти И напотомв Боудоучїє Исча(д)ки Єго При томв всю(м)в 
зоставоую (Прилуки, 1459 Р 172). 

ФОРМИ: теп. ї ос. одн. зоставоую (1459 Р 171, 172): 
1 ос. мн. зоставуемв (1389 РЕА І, 27). 
Див. ще *ЗОСТАВЛАТИ 1, ИЗОСТАВИТЬ, ОСТАВИТЬ1 1, 

*ОСТАВЛАТИ 2. *ОСТАВОВАТИ. ОСТАТИ 1. 
ЗОСТАТИ1, ЗОСТАТЬ, ИЗОСТАТЬ дієсл. док. (19) 

I. (при кім, на чім, в чім) (не покинути) залишитися (при 

кому, на чому) (4): такжє коли ми бгв поможє(т) ку моєи 
отнине буду господарємв и воєводою, оу зємли валаскои, 
слубую... кролю пол(с)кому... и... кнА(з) витовту... со 
всвми моими боАрьі валаскими... при ни(х) и зоста (!) на 
беки (Берестя, 1400 Сові. II, 619); хвала милому богу што 
ваша мл(с)ть зоста ли оу вашоє мл(с)ти стольцьі^оу вєли- 
комв кия(з)ствє литоввскомв (Вільна, 1493 ПОСВВ 151 зв.); 

(по кім, без кого) (опинитися в якомусь стані, положен¬ 
ні) залишитися (3): Коли(ж) дєтї молодьш ни(ж) двоуна(д)- 

цєтї лє(т) изостаноуть по мтри алюбо бє(з) оца на(м) (!) сА 
кривда какаА кри(в)да оучини(т) прїидоуть в розоумв и 
в лєта своя могоутьсА правова(т) о свс(и) кри(в)дьі (XV ст. 
ВС 26 зв.); Што писаль еси до нась, што тамь держалв 
землю Картів Лупанвдичв... и потомв тотв Карпв Лупанв- 
дичв побегв до Волохв, а тая земля пуста зостала, а служв- 
бьг намв св иее не било (Краків, 1487 РИБ 434); 

(при чім) (не втратити чого) залишитися, остатися (3): 
О удовє прї чомь зостать колі моужь умрєтв (XV ст. СЯ 9); 

(на кім) (затриматися) залишитися (1): мьі оуставлАємв 
коли хто ко(г) о моужєбоиство оба(ди)т а виньї головьноє 
собв добьіваєть а вв три лвта кв праву иє прїводи(л) а по 
трєхв лєтб(х) на самомв изостанє(т) тая вина головнаА 
(XV ст. ВС 33). 

2. (кому, кому від кого) дістатися у власність (2): Соу(д)(!) 
никоторьш ка(к) нєпрїятєвє (!) свою кро(в) прїро(ж)- 
нЖю розлївають бра(т) алюбо сєстроу забївають длА то(г) 
абьг ємоу имєнїє зоста ло (!) (XV ст. ВС 29 з в.); а азь господ- 
ство ми єсмь дал Мврини, дочки Тоадєра Продана... за тоє 
село за Грєковє, едноу нашоу сєлищоу... що нам зостала 
тота селища от Влвчи (Сучава, 1488 Ви І, 347). 

3. (ким) (у знач, допоміжного дієслова) стати (1): г(с)д- 
ромв єсмо зоста (ли) с того паноу воєводє дякуємв яко прьі- 
ятєлєви нашому (Вільна, 1493 ОПВВ 152); 
О зостати оу винб (чиїй) (1) залишитися ви¬ 

нуватим через кого, мати иа сумлінні вину (чию): вєлмож- 
ньіи стєфанв... воєвода землв молдавскои пришолв за сА 
ку доброн памАти иє хотАчи зостати оу винв оца своєго 
прєрє(ч)ного алєксандра воєводьі просилв на(с) а бьіхомв 
єму о(т)пустили (Ланчиця, 1433 Р 121); изостати 
винв (о у винв) (чим) (1) бути покараним штрафом: 
а не станє(т) ли виноватьш кв правЖа пово(д) станєт алюбо 
слЖгЖ пошлєть тогдьі виноватьш изостанє(т) винв двєма 
вольї (XV ст. ВС 17); изостати оу мол^одостї 
(1) залишитися неповнолітнім: Сиротьі што по оци и мтри 
изостаноуть оу молодості а имаю(т) нагабанїє частоє о(т) 
людей (XV ст. СД 40 зв.); на души зостати (1) 
див. ДОУША 2; оу сїротствВ зостати (1) див. 
*СЇРОТСТВО. 
ФОРМИ: інф. зостати 1 (1433 Р 121); зостать 1 (XV ст. 

СД 9); изостать 1 (XV ст. СЯ 40 зв.); 1 и зоста 1 (1400 Со5^. 
II, 619); ! заста(т) 1 (XV ст. ВС 31 зв.); перф. З ос. одн. ж. 
зостала (1487 РИБ 434; 1488 ВВ І, 347); 1 ос. мн. зостали 
1 (1448 Сові. II, 733); єсмо зоста(ли) 1 (1493 ОПВВ 152); 
З ос. лін. зостали (1493 ПОСВВ 151 зв.); майб. З ос. одн. 
изостаиє(т) 2 (XV ст. ВС 17 зв., 33); ! застанє(т) 1 (XV ст. 
СЯ 9); 1 ос. мн. хоч(є)м... зостати (1448 СозЛ II, 738); 
З ос. мн. изостаноуть 2 (XV ст. ВС 26 зв.; СЯ 40 зв.); зо- 
станоу(т) 1 (XV ст. ВС 35 зв.); баж.-ум. сп. З ос. одн. с. 
абьі... зостало 1 (1433 Р 121); 1 абьі... застало 1 (XV ст. 
ВС 29 зв.). 
Див. ще * ЗОСТАТИ СА, *ИЗОСТАВАТИ, ОСТАТИ, *ОС- 

ТДТИ СА* 
І ЗОСТАТИ 2 (ЗОСТАВИТИ) див. ИЗОСТАВИТЬ. 
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*ЗОСТАТИ СА дієсл. док. (4) 1. (бути в наявності) 
залишитися (і): а коли би обадва змерльї а не зостанеться 
ии по одномь сьіновь и щадковь музского... полу то тое 
село Осекрово на иась прийти будеть (Троки, 1498 ГВКОО). 

2. (при чім) залишитися власником чого (2): соупорь 
имєєть бьітї прїпоущонь на свв(т)ки а не боудє(т) лї имєтї 
добрьі(х) свв(т)ко(в) ино очичь сА изостанєть при очїнв 
(XV ст. СЯ 41 зв.— 42); 

(кому) дістатися у власність (1); Ино св зостали нашємоу 
вврномоу паноу Щєфоулови прькалабоу на єго части от 
тих отнини три села (Сучава, 1480 ВВ ї, 241). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. св зостали (1480 ВВ І, 241); 

майб. З ос. одн. зостанеться 1 (1498 ГВКОО); изостаиєтсА 
1 (XV ст. ВС 21); сА изостанєть 1 (XV ст. СЯ 42). 
Див. ще ЗОСТАТИ1, *ИЗОСТАВАТИ, ОСТАТИ, ВСТА¬ 

ТИ СА. 
ЗОСТАТЬ див. ЗОСТАТИ1. 
*ЗРАДА ж. (6) (стч. ггасіа, стп. гсігасіа) зрада, віро¬ 

ломство: а далви хочємь и слюбоуємь вшитки записьі прє(д)- 
рєчєньі(х) прє(д)ковь наши(х), воєво(д) молдавски(х), дер¬ 
жати и наполнити, кторьі, ми сьА прє(д)рє<чє)ньі(м) кро- 
лємь полскимь... бє(з) зрадьі и бєзь всєи хитро(с)ти, дер¬ 
жати и тримати (Хотин, 1448 Сові. її, 734—735); Тое вьсє... 
слюбоуєм... Яноу Олбрахтоу... и братїям єго... нєзла- 
манно и нєоуражєнно имаємо дрьжати... без жаднои 
зраді и без вьсвкои хитрости (Гирлов, 1499 ВВ її, 425). 
ФОРМИ: род. одн. зрадї, зрадн 3 (1499 ВВ II, 425, 

426, 443); изради 1 (1462 ВВ II, 285); зради 1 (1448 Сові. 
II, 735); ор. одн. зам. род. без израдо(м) (1448 Сові. II, 
738). 

*ЗРАД€ЦЬ ч. (4) (стп. гсігасігіес) зрадник: а кто имєть 
погадати на наш(ь> животь и забєжить оу кнАзА великого 
землю, а кнАз, великій казимирь, имаєть того нашєго 
зраду А (!) намь видати (Ясси, 1445 Сові. її, 726); дали єсми 
имь того и(с)того зра(д)цв лева с твми то лихо(т)никьі, 
и оучинили они на(д) ними по(м)ста (Сучава, 1457 Сові. 
II, 809). 
ФОРМИ: знах. одн. зра(д)цВ 1 (1457 Сові. II, 809); ! зра- 

дуА 2(1445 Сові. II, 726); род. мн. зра(д)цє(в) (1457 Сові. 
її, 809). 
Див. ще *ЗРАДЦА. 
ЗРАДНЕ присл. (1) (стч. ггасіпе, стп. гсігасіпіе) зрадли¬ 

во, віроломно: Я, Война, пана Немиринь сьшь, на имя 
Яков, пишу сию духовницу своимь цельїм умом, лежа у 
рани на постели, которуюжь рану маю от Александра Ла- 
дятьі, штожь ми ее задаль зрадне своєю рукою (б. м. н., 
XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27). 

! ЗРАДУОУ (ЗРАДЦОУ) див. *ЗРАДЦА. 
І ЗРАДУ А (ЗРАДЦА) див. *ЗРАДЄЦЬ. 
*ЗРАДЦА ч. (4) (стч. ггасіса, стп. гбгабіса) зрадник; 

а хто погадаєть на великого кнАзА животь, а забьжьіть 
вь нашїоу землю, того зрадуоу (!) маємь вєликомоу кнАзю, 
зь на шов зємли, вьідати (Сучава, 1442 Сові. II, 716). 
ФОРМИ: знах. одн. ! зрадуоу 2 (1442 Со$і. II, 716); 

! израдую 2 (1442 Со5*. II, 719). 
Див. ще *ЗРАД€ЦЬ. 
*ЗРАДЧИЧТ> ч. (1) син зрадника: И Борись передь нами 

рекь: мовиль деи ему противь его словь, што мя онь на- 
зваль лихого батька сьіномь зрадчичомь (Вільна, 1495 
АЛМ 83). 
ФОРМИ: ор. одн. зрадчичомь (1495 АЛМ 83). 
*ЗРЄЗАТИ див. *ЗР1»ЗАТИ. 
*ЗРОЗОУМЄТИ діесл. док. (1) (чому) зрозуміти (що): 

Милостивий королю! Што єси приславь МатьіАса бискоу- 
па о щькодоу Камєницькоую до нась, а ми єсмо добре 
зрозоумєли тьімь рєчамь (б. м. н., 1481 ВВ II, 365). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. єсмо... зрозоумєли (1481 ВВ 

II, 365). 
Див. ще *ВРОЗУМ'ЬТИ, ПОРОЗОУМ'БТИ 1, *ОУРА- 

ЗОУМ'ЬТИ 1. 

*ЗРОУБИТИ дієсл. док. (1) (кому що) зрубати: а хто 
кому дврєво зроубить со пчєлами имвєть заплатити гривь- 
ноу чїи пчоли а соудови дроугоую гривноу (XV ст. ВС 37). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. зроубить (XV ст. ВС 37). 
Див. ще ИЗРОУБАТИ, *ПОРОУБИТИ, РОУБАТИ і. 
ЗРОУШИТИ, ЗРУШЬІТЬ, ИЗРОУШИТИ дієсл. док. (5) 

1. (що) зруйнувати, знищити (1): Не єсть то ди(в)... ижє 
писа(л) такий рвчи... жадая а хотА ... Братьскоую при¬ 
язнь... зроушити а розорвати (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ). 

2. (що) (не додержати) порушити (4): пакли бьіхь я самь 
а любь жона, двти или щадки мои похотвли тую продажу 
мою какь зрушить, тогдьі виноватьш я и воньї, по нимь 
и щадки ихь, по нихь виньї господарю королю заплатити 
сто копь грошей (Володимир, 1440—1492 АкЮЗР II, 105— 
106); а хтобьі имвль той двль изроушити и с того вьістоу- 
пити, тоть бьі имвль п<є)рьвїє триста коп отложити (б. м. н., 
1475 А5 І, 71); а тое еднан(ь)е, што Борись з Глвбомь ед- 
наль се неслушньїмь еднан(ь>емь, то єсмо зрушили (Віль¬ 
на, 1495 РИБ 620). 
ФОРМИ: інф. зроушити 1 (1447—1492 ЛКБВ); зрушить 

1 (1440—1492 АкЮЗР II, 105); изроушити 1 (1475 АЗ 
І, 71); перф. І ос. мн. єсмо зрушили (1495 РИБ 620); інф. 
пас. изроушаио бити (1475 Л5 І, 71). 
Див. ще НАРОУШИТИ 2, ПОРОУШИТИ 1, *ПОРОУШИ- 

ТИ С% Р АЗ ДРО УШИТИ, РОУШАТИ, РУШИТИ, 
РОУШИТИ С'Б 2, УЗРУШИТИ. 

*ЗР'ЬНОВ'Ь прикм. (1) О селище зрьново див. 
селище 1. 
ФОРМИ: знах. мн. с. зрьиова (1443 ПГСММ). 
Пор. ЗЬРНЬ. 
"ЗРІЗАТИ дієсл. док. (3) (що) порізати: и яну(ш)ко 

рє(к) та(к) вл(д)ка ива(ш)ко сввтчи(л), што пришо(л) до 
нєго бори(с) длА листу п от в е (р) же ного г(с)дрьского и при- 
нє(с) тоть запи(с) и взА(в)шьі но(ж) са(м) же єго зрвзавшьі 
и в ого(н) оукину(л) (Вільна, 1495 ВМБС). 
ФОРМИ: дієприсл. перед. зрізавши 2 (1495 ВМ БС)\ 

зрєзавши 1 (1495 ВМБС). 
*ЗРАЖ€НЬ€ с. (1) (стп. ггг^сігепіе) розпорядження, 

воля: про то жь... о(т)пущаєми ему все... а то такь а(ч) 
прєрє(ч)ньш воєвода з двтми и намвстки и с пани и его 
под(д)анними намь и двтємь нашимь и намвсткумь и ко¬ 
ру нв вврою приетанєть яко єго пєрєдьковє вврни били 
и служили подлугь виписанья и зрАжєнья пєрвьіхь ли- 
стовь оца и прєдковь єго воєводь молдавскихь (Ланчиця, 
1433 Р 121). 
ФОРМИ: род. одн. зрАжєнья (1433 Р 121). 
2$ТАРООА\У1ЧА див. СЬСТАРОДАВНА. 
ЗУ див. З ь. 
ЗУБРЄВЦИ мн. (2) (назва села на Буковині) Зубрівка: 

твмь мьі видввш(и) єго правоую и вврноую слоужбоу до 
на(с)... дали єсмьг ємоу... села на имА полова и зубрєвци 
на проутв (Сучава, 1429 Сох/. І, 280). 
ФОРМИ: наз. зубрєвци (1429 Со5^. І, 280); дав. зубрєв- 

цємь (1429 Сові. І, 280). 
ЗОУБРИКОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): твм(ь мьі в)идввшє єго правую и вврную служ- 
боу до нась... дали єсми ємоу... двв сєлв... на имв... зоуб- 
риковци ожє иванковци (Сучава, 1429 Сові. І, 258). 
ФОРМИ: наз. зоубриковци (1429 Сові. І, 258). 
*ЗОУБРИЧАНИ див. ЗОУБРИЧАНЇИ. 
ЗОУБРИЧАНЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)... оже 
прїидошА прє(д) нами... живєрть и рома(н) о(т) козьрєщи 
и васко... и продали... села на имБ зоубричанїи и оу їномь- 
жє хотари ванковцїи (Сучава, 1479 Сові. 3. 98). 
ФОРМИ: наз. зоубричаиїн (1479 Сові. 3. 98); знах. зоуб- 

ричани (1479 Сові. 3. 98). 
ЗОУБРОВСКЬІИ ч. (1) (особова назва): Мьі панове гос¬ 

пода рв нашєго, илїи воєводи, на имА пань вилча о(т) лип- 
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ншш... пань оуклАтв зоубровскьги... вьізнаваємь... колижь 
вєлємЖжнїи илїашь воєвода.,, пану владиславови, кролю 
по(л)скомоу... до(с)тоинньш (!) голдь ВЬфпости и присвгьі... 
є(ст) оучини(л)... мн такожє... повьінни єсмьі єго воли при¬ 
стати и заоуждьш вирив послоушни бити (Львів, 1436 
Сові. II, 701). 
ФОРМИ: наз. оди. зоубровскьіи (1436 Созі. II, 701). 
ЗУБРСКИИ див. ЗОУБРЬСКІИ. 
ЗУБРЬ, ЗОУБРТ» ч. (3) (особова назва): тогдьі па(н) 

птрашь пиликовичь не могль бити к тому розьизду, але 
полвтиль своА села тисмАнчани и тото(т)ь (1) розьиздь 
прАтєлю (так.— Прим. вид.) своєму пану Аньчвєви зубрєви 
сєбє мвсто (Галич, 1404 Р 68);а хотарь твма дввма поустьі- 
ивма по старьі(м) хотаро(м) куда зоубрь ожива(л) (Сучава, 
1425 Созі. І, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. зубрь, зоубрь (1418 Р 89; 1425 Со5^. 

I, 173); дав. одн. зубрєви (1404 Р 68). 
ЗОУБРЬСКІИ, ЗУБРСКИИ ч. (2) (особова назва): а 

при томь бьіли шлАхєтнии панове олєшко судия илвскии 
(так.— Прим, вид.) пань янь виницкии па(н) янь зубрскии 
(Львів, 1421 Р 94); а при томь сввдці бьілі ... пань яиь 
зоубрьскіи а пань куліковьскіи (б. м. н., 1424 Р 104). 
ФОРМИ: наз. одн. зоубрьскіи, зубрскии (1421 Р 94; 

1424 Р 104). 
*ЗОУ ГРАФІ»1 ч.(3) (назва місцевості на Афоні) Зограф: 

И поставили єсми обро(к) нашєи бо(л)ници о(т) нашєго 
стаго монастирв о(т) зоуграфа що ми по бжїєи воли тотоу 
бо(л)ницю сами смо оутврьдили (Сучава, 1471 Г>ІЯ«А» 527). 
ФОРМИ: наз. одн. зоугра(ф) (1471 Е>ік«А» 527); род. одн. 

зоуграфа (1471 0/^«Л» 527). 
*ЗОУГРАФЬг ч. (4) (особова назва, молд. зуграв «маляр»): 

мьі алєксандрь воєвода... знаємо чини(м).., ожє то(т) ис- 
тинньш на(ш) слоуга щєфа(н) зоугра(ф) служи(л) на(м) 
правою и вирною службою (б. м. н., 1425 Созі. І, 168); 
и єщє єсми єму дали и потвьрждаємь єм(у) сєла на милв- 
тинв... гдє бьіла сєла щєфана зуграфа (Сучава, 1445 Созі. 
II, 211—212). 
ФОРМИ: наз. одн. зоугра(ф) (1425 Созі. І, 168); род. одн. 

зуграфа (1443 Сові. II, 144; 1445 Созі. II, 212). 
*ЗОУДЄЧЄВСКИИ прикм. (4): ми єсмо вислали нашєго 

оурАдника па(н) лейка старостоу зоудєчєвско(г) иа тоу 
то границю (Зудечів, 1413 Р 83); ми єсмо вислали нашєго 
старосту зоудєчєвско(г) па(н) лєнка с паньг на тоую гра¬ 
ницю (Зудечів, 1430 Р 116); 
дорога зоудєчєвская (2) див. ДОРОГА 1. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. зоудєчєвско(г) (1413 Р 83; 1430 

Р 116); наз. одн. ж. зоудєчєвскаА (1413 Р 83); ор. одн. ж. 
зоудєчєвскою (1413 Р 83). 
Див. ще ЗУдеЧОВЬСКИИ. 
Пор. *ЗОУДЄЧЄВТ>. 
*ЗОУД€Ч€ВТ> ч. (6) (назва міста у Львівській землі) 
Жидачів: а то сА двАло в нашє(м) дворв вь зоудєчєвв (Зу¬ 
дечів, 1413 Р 84); а то сА двАло оу нашємь дворв оу зоудє¬ 
чєвв (Зудечів, 1430 Р 116). 
ФОРМИ: род, одн. зоудєчєва (1413 Р 83; 1430 Р 116); 

місц. одн. оу (вь) зоудєчєвв (1413 Р 84; 1421 Р 96; 1428 
Р 111; 1430 Р 116). 
Див. ще *ЗОУД€ЧОВЬ. 
ЗОУДЄЧОВСКИИ див. ЗУДЄЧОВЬСКИИ. 
ЗОУДЄЧОВСКІИ див. ЗУДЄЧОВЬСКИИ. 
*ЗОУДЄЧОВТ> ч. (3) (назва міста у Львівській землі) 

Жидачів: мьі Ввликии коро(л) влодиславь... знаємо чи- 
иимь... ажє... оставили єсмо єго ... при томь при всвмь 
што коли коупиль или пакь о(т)мВну єсмо єму дали на имА 
подь галичємь чАгрово... а подь зудєчовомь джюровь 
(Краків, 1394 Р 53—54); а мьі єсмо вислали врАдика (!) 
нашєго... на тоу границю сталї по(д)лї потока малого крї- 
ховцА оу кроугльі(х) лозь кдє пєрєходи(т) дорога о(т) зоудє- 
чова к долїнб (Зудечів, 1421 Р 95—96). 

ФОРМИ: род. одн. зоудєчова (1421 Р 96); ор. одн. зудє¬ 
човомь (1394 Р 54); місц. одн. оу зоудєчовв (1411 Р 80). 
Див. ще *ЗОУД€ЧЄВЬ. 
ЗУДЄЧОВЬСКИИ, ЗОУДЄЧОВСКИИ, ЗОУДЄЧОВС¬ 

КІИ прикм. (10): ми кнАзь фєдорь любортовичь чинимь 
сввдочно и знаємо... ажє што паиь даинло задєрєвєцкии 
дажбоговичь замвниль сА сєли ис воитомь ись зудєчовь- 
скимь и сулкомь чєрємховомь (Зудечів, 1411 Р 78—79); 
А сє я пань лєнко староста Зоудєчовьскіи Сввдчю сімь 
своимь лістомь... ажє єсмо розьвхалі граніцю межи па- 
номь юрковьскімь и паномь ивашкомь борнніцкимь межі 
острова и дроховїчь (б. м. н., 1424 Р 104). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. зудєчовьскии, зоудєчовскин, Зоу¬ 

дєчовьскіи (1411 Р 79, 80; 1421 Р 96; 1424 Р104); род. одн. ч. 
зудєчовьского (1411 Р 80); знах. одн. ч. зоудєчовьского, 
зоудєчовского (1411 Р 79; 1421 Р 95); ор. одн. ч. зудєчовь- 
скимь (1411 Р 79); знах. одн. с. зудєчовьскоє (1411 Р 79). 
Див. ще *ЗОУД€ЧЄВСКИИ. 
Пор. *ЗОУД€ЧОВТ>. 
ЗОУПОЛНА присл. (1) повністю, цілковито: Але ко- 

лиж... Казимир, крол полскьш... нас... захованю... вірьі... 
напомвноул... мьг, хотічи єго осввцєности... оу ... вБри 
нашои оупєвнити, вьізнавамьі тьім то листом... бити по- 
винни и обвезаноу коу дєржаню зоуполна чести и вБрн 
нашєи (Сучава, 1462 ВВ II, 284). 
Див. ще ИСПОЛНОЮ, СПОЛНА, СОУПОЛНА. 
*ЗХАРБИНОВИЧЬ див. *СХАРБИНОВИЧЬ. 
*ЗХОДИТИ дієсл. недок. (І)Озходити зь того 

с в В т а (1) умирати, покидати цей світ: и зходечи зь того 
сввта, князь Ивань небощикь... казаль записати по души 
своей кь манастиру Святому Спасу вь Кобрнни — село 
Корчичи (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. зходечи (1401 АкВАК ПІ, 2). 
ЗТ>, ЗЬ, З, ЗО, З У прийм. (737) І. (з род.) (194) 

з, із, зі І. (виражає об'єктні відношення) (53) а) (вказує 
на об'єкт, що є одиницею якогось обчислення, з якого щось 
належить) (33): А што єсми на брата своего мовиль, штобьг 
не з делного платиль за Микуличьі, ино ся єсми доведаль, 
што и з дельиого платиль (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/1V, 
18); та А зємлА довна (!) запоустєла ничого з нєє не хожи- 
вало (б. м. н., бл. І471 ЛКЗ 93); і опі таіиі пат г іоіеі 
гетіі зІигЬи зіигуі, роіоти, іак і репуеі ІоЬо гсіамша г 
іоіеу гетіі зІиІЬа згіа (Люблін,1478 АрхЮЗР 4/1, 8); а зь 
ихь имвней... сполна господару е. м. служба идеть (Віль¬ 
на, 1495 АЛМ 83); Биль намь чоломь пань Виленскій... 
и поведиль намь, штожь зь тьіхь людей намь идеть семь 
служобь (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58); 

б) (вказує на сукупність об'єктів, з яких виділяється 
один або більше) (10): а то єсмо собє подєлили ровно ввчно 
и непорушно и никоторому з нас не вьступати сА нивчию 
двлницу (Луцьк, 1463 АЗ І, 55); так єсми єму продал, 
ажєт нихто з ближних моих... нихто з нихь нє мают в то 
сА вступати (Берестя, 1466 А$ І, 62); Я княз Михайло 
Иванович Роговицкий... Продал єсми имєнє моє отчизноє 
Дажєв... вьшявши за трєтию част зо всихь имєнєй моих 
отчизньїхь, внслужєнихь и куплених в зємьли тутош- 
нєй вольїнской (Володимир, 1475 А5 1, 72); а какь зь нихь 
одинь зомреть а ие зоставить по собе сьіновь и щадковь 
музского полу то его половина того села Осекрова иа того 
маеть спасти которьій ся останеть (Троки, 1498 ГВКОО)\ 

в) (вказує на джерело відомостей або дії) (2): какь бьі 

бьіли мистровьі пословє оу кизьство вєликоє вьєхали ижбьі 
єстє з ни(х) порозоумБли бьіли которьіми дорогами алюбо 
посрєдки оу такий тадьінки с нами хотвли бьі бьіли оустоу- 
пити (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); а ргу іот 
Ьуїу 2 тоіеу гикі гетіапе Вегезіеузкіуі ВоЬсіап а іакиЬ 
Ргупогсгусгу (Тришин, 1500 ДПЖН)\ 

г) (вказує на об'єкт якоїсь дії) (3); О слоужєбнїко(х) 
што имоу(т) за з убїто(г) члвка одєжоу драїти) (XV ст. ВС 
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7); Иио дє(и) свє(т)чьі(л) о то(м) пєре(д) ии(м) мєщаиииь 
смолєнски(и)... тьі(м) обьічає(м), што(ж)... коли дє(д) и(х) 
смотрєвшьі мєжьі дєтє(и)... н казала з доуховницн своєє 
дв(л)иицоу о(т)ца его иванову вьігладити во(н) (Вільна, 
1495 ВК)\ 
д) (вказує на зв'язки, організацію, з яких хтось виходить) 

{4): Што пєрєжь сєго посилали єсмо кь тобє нашого посла, 
ґювєдаючи нашоу прьігодоу, которая жь сє намь стала оть 
тстя нашого... штожь намь зь доконьчанья своєго и хрєсть- 
■ного цєлованья вьіступиль (б. м. н., 1498 ВО II, 413); 
А нинє... кь дочєрьі єго прислаль єси... владику Смолєн- 
ского, да бискупа Виленьского и чєрьньцовь Бєрьнадн- 
новь, сь тьімь штобьі она виступила зь грєчєского закону 
(б. м. н., 1499 ВО II, 448); 

е) (вказує на стан, що зазнає зміни або порушується 
дією) (1) перекладається сучасною безприйменниковою 
конструкцією: и такь намь поведаєтє про то, што тоє дєло 
межи вами такь стало сє, што Алексаньдрь зять вашь 
зь доконьчанья своєго и крестьного цєлованья, што сь 
вами ималь, вамь нє исправляєть (б. м. н., 1498 ВВ II, 
409). 

2. (виражає означальні відношення) (57) а) (з просторо¬ 
вим відтінком) (48): А ргііото Ьуіі... гусеге а БиЬа (!) Ьо]аге 
г Ілідуу (Луцьк, 1388 ІРЬ 108—109); право такь нашло 
ажє па(н) дмнтрь данилови(ч) з роудьі имаєть свои листи 
по(д)пєрєти сввдкьі и очистити (Зудечів, 1428 Р 111); ми 

-богдань воєвода... вьізнавами ... ожє пришли єсмо оу вєч- 
ноую єдность... ис паномь дєтрихомь боучацкимь з Азлов- 
ца (Сучава, 1449 Собі. II, 746); мьі пєтрь воєвода... вьгзна- 
ваюмь... оужє тотьі златии пинвзи, котори есми бьіли 
дали на жолдь оурожєиомоу паноу бартьшовьг з боучача... 
урожєньї пань михаило з боучача... брать рожєньи пана 

'бартоша, намь вєрноуль и заплатиль исполною (Кам’янець, 
!458 Собі. II, 814—815); и пани Василєвая... поставила 
перед нами Лоукониичан, королевских людей из Ярнєва 
и зь Сьінковичь (Лукониця, 1478 III, 17); Биль намь 
чоломь игумень Пречистей Богоматери зь Пустьінки, абнх- 
мо ми призволили имь людей за себе призвати и нановв за 
собою посадити на цецковнои земли (Мстиславль. 1500 
ЛСД II, № 3); 
б) (без просторового відтінку) (9): тогдв єсмо вьіслиша- 

ли (так.— Прим. вид.) рвчь обою зо обоу сторону и приб- 
кову и воиткову (Львів, 1412 Р 81); а мнБ хвє(д)цє па(ш)- 
ко(в)ои дохновича напроти(в)коу то(г) ничо(г) иє мови(ти) 
ани двте(м) мои(м) и ни бли(ж)ни(м) мои(м) з родоу моє(г) 
(Луцьк, 1490 ЗХП 136); А намь ся вже не надобв уступати 
вь тоє, аии ближнимь зь роду нашого, ани иншимь наслвд- 
комь иашимь (Вільна, 1499 ЛСД VI, 3). 

3. (виражає причинові відношення) (46): Му Аіехапбг, 
аЬо Шііоіі 2 Ьогі Іазкі шеіікі] кпіаг Бііо^зкі]'..* баїі рга\уа 
і мюіпозіі ... шезгкаіисгіт \у Іот рапзідуіе пазгош (Луцьк, 
1388 2РА 103); знамєнитосто чиними... ижє мьг романь 
воєвода молдавьскии... и(з) доброи волв, а никимь нє 
прииужєнь, али з доброі и з мудроі ради своіхь слугь... 
слюбили єсми и слюбуємь, обвщєваючн чистою вврою и 
чистою правдою вврна служьба служити ... владиславови... 
королеви польскому (Сучава, 1393 Собі. її, 607); Ми бо- 
лєславь... з божьєи мл(с)ти кнАзь чєрниговскии... знаємо 
то чини(м)... ажє даровали єсмо и даємь слузв нашєму 

юркови козєнАти на своємь сєлв... Н копь рускон личби 
краковскои монвтьі (Коломия, 1424 Р 102); вло(д)славь 
бжиєю мл(с)тью кроль полскии... знаменито чиними... 
ижь нвкгдьі прєможнии пань алєксандрь воєвода зємлв 
молдавскои з направн а ради нєприятєлии нашихь... при- 
сАгь слюбовь ... намь оучинєньїхь... переступивши и зло¬ 
мивши бьіль на противу намь (Ланчиця, 1433 Р 120—121); 
Ино князь Федорь его милость Михайдовичь Чортори- 
скій... тоє моє нмвніе вь пана Василя вьїкупнль зь моее 
боли (Луцьк, 1449 ЛЛМ 8); Ино мьі, зь ласки нашое, за 

его службу тьіе люди... ему дали (Краків, 1500 АЛМ вип. 
2, 58). 

4. (виражає просторові відношення) (ЗО) а) (вказує на 
місце, вихідну точку дії) (27): дорогою... на гостинець 
Луцкий — полеский, а оттоль до дороги, которая идеть 
зь Жьідичьіна до Крупой (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); 
А коу томоу придаль есми на тоую црквь... землю пашноую 
и бортноую... поченши о(т) стго озера лвсо(м) мошенски(м) 
а з лвса мошєньского по долгиє лозьі (Перевали, 1440 Р 
142); а хто погадаєть на великого кнАзА животь, а забьжьіть 
вь иашїоу землю, того зрадуоу (!) маємь вєликомоу кнАзю, 
зь нашов земли, видати (Сучава, 1442 Со5^. 11,716); и тв(ж) 
имь тая люба била новина которая на(м) тогдьі коли єсмо 
єхали з великого литовьского кнзьства бьіла повВдєна 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКВВ)\ А... никому не 
надобе через тот обруб и границу з Лопавшь у мою землю 
Хренницькую уступати (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/1II, 
3); И слухи иась єгцє тьш доходять оть туль зь єго земли, 
ижє весь вжо вь готове, и людємь своимь всимь казаль го- 
товнмь бьіти (б. м. н., 1498 ВЕ> II, 414); а хотар виш(є- 
писани...) ... до оусти лопатнои гдє оупадаєть з бєзинь 
оу ставоу (б. м. н., 1500 ЗО 7); 

б) (вказує на місце дії) (3): у к Іогтіг ргубаїі іезто 
5\уіппиіи і Озігиіи Киби, а г.йгиіюіеу зіогопу ІусЬ зеїузгсг 
ро Киаи Зшіаіес у ро гуки 2егаі (Ужів, 1420 А5 1, 25); 
он-и обвели от Березоє к Бережкам... по Крешєноую, а зь 
дроугоє сторони от Милошєвич з Ивашковцьі по дорогоу 
(Лукониця, 1478 АЗ її І, 17). 

5. (виражав часові відношення) (4): и старци снєм сА 
и згодив сА на одно мєсто и сознали перед нами, аж з дав- 
нмх давєн єсть ступєнскоє (Ступно, 1444 І, 42); про 
тожь мьг кторою зь єго волию повннни єсмьг сА згодити... 
гди(ж) ввдаюмь ижє прє(д)рєчєньіА зємлА молдавскаА своА 
панствьі здавньі(х) часовь коу кролєвствоу полском(оу) 
прислоушають... слюбоуемь... ижє хочемь... слюбьі, кто- 
риАжь...пєтрь воєво(д)... казимирю, королеви полскому... 
оучини(л)... вврнє... держати (Хотин, 1448 Собі. II, 738); 
онь жо положиль личбу зь (другого? — Прим, вид.) году, 
зь мита Смоленского положиль на личбв, што вьідаль 
триста копь и ЗО копь и 3 копьг и 40 грошей (Вільна, 
1499 РЕА III, 34—35). 

6. (виражає модальні відношення) (3): мьг... слюбуємн... 
ижь вшитки оурАдьі и зьєднанья и записи... межи наияс- 

нвишимь кнжатємь а паномь... вло(д)славомь з бжиєи 
мл(с)ти кролємь полскимь... с однои сторони а межи 
прєможннмь стєцкомь воєводою зємлв молдавскои... з дру- 
гои сторони прєрє(ч)ньги владиславь кроль и двтн его... 
на вВкн ховати имвють (Ланчиця, 1433 Р 123); И о(т) 
вєрьховиньї еє КотораА Впадаєть В днвстрь з обоу двоухь 
Сторонь тоє рвчки Камєници землю Дєрьжати Маєть 
(Прилуки, 1459 Р 171). 

7. (виражає кількісні відношення) (1): дай мне г(о)с - 
<по>д<а>рю розєздьцьг з дєсАти копь (Ступно, 1444 А$ 
І, 42). 
Н. (зі знах.) (3) (у сполуч. з числівником виражає кіль¬ 

кісні відношення, вказуючи на приблизну кількість чого) 
з (що), близько (чого): а едучи дорогою зь полмили на за- 
падь зимний на гостинець Луцкий — полеский (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); а мита при(и)дє(т) копь з двя(д)- 
цать на годь (б. м. и., XV ст. ИК)\ а мьітьце єсть с тьімь 
намєстьникомь горо(д) дє(р)жить а повєдають на го(д) 
со всимь з дєсА(т) копь грошє(и) при(и)дєть того мьітьца 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.). 

111. (з ор.) (540) з 1. (виражає об'єктні відношення) 
(501) а) (вказує на супровід одних предметів або осіб ін¬ 
шими) (346): даємо надто подь Острогомь тому господину 
отцу владьіце... село нашеБусчу,зь дворьісчомь Борсчов- 
скимь... зь лесамн... зь гаями, ловами н зо всякими по¬ 
житками (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2—3); ана (!) про- 
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дала пєтрашкови радвцВовьскому свою двднину и вотнину 
оу ввки... и землею и сь з дворищи (Перемишль, 1359 Р 
10); а тако продала яко самв дєржАлв... и со лвсьі и з доуб- 
ровами (Львів, 1400 Р 61); мьі александрв воєвода... знає¬ 
мо чини(м)... и(ж) єсмьі дали... сєрє(т) мисто а волховєцв 
исв сєльї и присе(л)кьі, со млиньї... и з данми (б. м. и., 
1421 Сові. І, 141 —142); а идє(т) с нє(г) колода медоу и св 
всєми пошлинами з бобрьі и с куницами и с полю(д)ємь 
(Київ, 1427 Р 108); продал есмн ему зо всим: з борьі, з 
лесьі, з доубровами, з ловьі, зв гайми и зо всими ролАми 
викопаними и не викопаними (Ьерестя, 1466 Аії, 62); и за 
тоую сто коп грошей широких продали єсмо Єго Милости 
дворєц наш... и люди в Лихиничох зв зємлАми своими 
(Друцьк, 1492 АЗ III, 23); Ино ми... з ласки нашое, твій 
сельца вьішейписаньш... дали есмо ему, со всими ихв зем¬ 
лями пашньши и з сеножат<ь>ми и з бортною земвлею 
цервковною Михайловвскою (Вільна, 1499 РИБ 777); 
И потвержаемв тьіе люди симв нашимв листомв... ему са¬ 
мому... со всими ихв землями пашньши и бортними... 
и со всимв зв тьімв, што здавна кв тьімв людемв прислу- 
хало (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58); 

б) (вказує на зв'язок або взаємодію між особами та пред¬ 
метами) (155); а отв монастьіра речкою Чолницею до мосту, 
на дорозе зв Дубисчв до Своза, где се Чолница зь Ретов- 
кою сходитв (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /V1, 2); Кгрунтовв 
оромихв и сеножатннхв... заровно з мещаньї до скарбу 
Нашого платечьг, заживати маютв (Луцьк, 1389 РЕА І, 
27); а ведже ми, по долгу листу господарского, зв паномв 
Карпомв чинити грани поехали (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 
7); про то жь... о(т)пущаємьі ему все... слюбуючи... стєфана 
воєводу... миловати а то такв а(ч) прєрє(ч)нни воєвода 
з двтми и намвстки... намв и двтємв нашимв и намвсткумв 
и корунБ вврою пристанеть (Ланчиця, 1433 Р 121); и ми 
порадив сА з нашими кн(А>зи и п<а)ньі, з нашою вєрною 
радою, даєм и дали єсмо... село Бурковцн (Київ, 1437 
АЗ І, 33—34); ми ильА воєвода... чннимв знаменито... 
ожь взАли єсмо прьіАзнь... зв нашимв старшимв прьіАтє- 
лємв, зв вєликимв кнАзємв казимиромв, королєвичємв 
(Сучава, 1442 Сові. її, 716); А кв тому листу и печати своє 
привесили: пани Вохнова зь своими детми свою печать, 
а пань Юшко Камка свою печать (Володимир, 1471 
АрхЮЗР 8/1 її, 628); Видбвши есмо службу намв вврную... 
пана Петра Мушчича и подумавши есмо зв нашими князья- 
ми и пани, зь нашою вврною радою, дали есмо Петру 
Мушчичу у Перемилскомв повбтб тая имбнІя (Вільна, 
1492 АЛМ ЗО); хто матьце моей в чомв коли будеть кривду 
делати, тот ся зо мною розвсудить перед Богови (б. м. и., 
XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 29); у гешіат іусЬ їо1\уагко\у Ьга- 
пусіа тпе іезі г Ьигтузігот тізіа ВегезіеузкоЬо г рапот 
Магкот Ьам/гуїо^усгот (Тришин, 1500 ДПЖН). 

2. (виражає означальні відношення) (10): сє азв соми- 

рєньш еп(с)пь олк(с)Би... застали єсмо оу стго спса на крас- 
но(м) Д икони кованн(х) а Г икоиьг з вбньци (б. м. н., 
1429 Р 114); и на то дали есмо ему се(с) нашв листь з на¬ 
шою печатю (Овруч, 1450 ЗНТШ Хї, 7); а на то есмо ему 
сес листь нашв дали з нашою печатю (Київ, 1459 ЗНТШ 
XI, 13); И на то єсми дал кнАзю Василю... сєс мой лист 
з моєю печатю (Друцьк, 1492 АЗ III, 24); и тоть записв 
свой зв болілою своєю печатью и св пєчатьми пановв ради 
своєє тьімижв нашими посли рачилв би твоя милость кв 
намв єго прислати (б. м. н., 1496 БО її, 407). 

3. (виражає модальні відношення) (26): тогдьі на роцБ... 
в мєднцБ... з добрьшь розмншлєниємв мно(г) добрьі(х) 
люди... осудили єсми и осужАємв ажє г(с)дрь нашь кроль 
влодиславв... ближши єсть к тому мвсту к тичину... нижли 
тни пани Адвига и єи дБвка алжбвта (Медика, 1404 Р 70); 
Я ларио(н) игоумє(н) пєрєсопницки(и) вьізнаваю... што(ж) 
ог(с)дрь (!) коро(л) єго мл(с)ть пожалова(л) мєнВ бгомо(л)ца 
своє(г)... тьі(м) имє(н)ємв котороє(ж) придано к цркви 

бо(ж)єи стомоу манастнрю на имА чємєри(н) з дозволє(н)єм 
ог(с)дрА (!) королА єго мл(с)ти и с митрополнтовн(м) 
(Луцьк, 1467 СП № 13); Сє ми панове Цєцєнєввскьш... 
боудоучи єсмо у добром розоумв и з доброю памАтью... 
продали єсмо имвньє отчиноу свою... ки(А>зю Алєксаид- 
роу Санкгушковичю (Кременець, 1469 АЗ ї, 64); одно ж 
позволяю зятю моєму и дочце моей... з ведомомв моим 
у дуброве моей Хренницкой дерева утяти и трави укосити 
(Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/1II, 3); И панв Петрв поБхалв 
до тьіхв имвней зв моимв дозволеніемв (Вільна, 1498 АЛМ 
163). 

4. (виражає кількісні відношення) (3): Коли комоу чє- 
тьіри воли возмє(т) силою а боудє(т) на то освє(т)чєньє 
за замєшьканьє тн(х) воло(в) и работьі за кажноую нєдвлю 

имєє(т) платити Д скотца з виною Єї а соудовн дроугая 

Єї (XV ст. ВС ЗО). 
Див. ще 2Еі( ИЗЕ, ИЗЬ, ИСЬ, СЬ. 
*ЗЬБЛАНЬІ мн. (1) (назва села у Троцькому воєводстві); 

И мн... казали єсмо свєтком присАгноути, они обвели от 
Бєрєзоє к Бєрєжкам к мостоу н кв ЗвблАномв (Лукониця, 
1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: дав. ЗьблАиомь (1478 АЗ III, 17). 
*ЗТ>ВИНЯЧАЯ ж. (1) (назва села у Волинській землі) 

Звиняче: Писанв V Зввинячой (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 
8/ІУ, 194). 
ФОРМИ: місц. одн. у Зьвииячой (XV ст. АрхЮЗР 

8/ІУ, 194). 
Див. ще ЗВИНАЧЄЄ. 
*ЗЬВАГОЛЬ див. ЗВАГОЛ. 
ЗЬДАВНА див. ЗДАВНА. 
*ЗЬДОРОВЬЄ див. *ЗДОРОВИЄ. 
*ЗЬДЧАРКИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Жджарки, суч. Білопілля: записую матце своей пане Ан- 
не Немировой... Ждчарьг и Звдчарки (б. м. н., XV ст. 
АрхЮЗР 8/ІУ, 27). 
ФОРМИ: знах. Звдчарки (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27). 
*ЗЬЄДНАНЬ€ с. (2) договір, угода (1): Мьг воицєхв.-. яр- 

цибискупв гнбздєнскии збнкгнввв краковскии... слюбуємьі 
и записуємьі сА стєцку ВОЄВОДБ зємлб молдавскои... 
ижь вшнтки оурАдьі и звєднаиья н записи... межи наияс- 
нвишимв кїїжатємв а паномв... вло(д)славомв... кролємв 
полскимв... с одн он сторони а межи прєможньїмв стєцкомв 
воєводою зємлб молдавскои... з другои сторони прєрє(ч)- 
ньш владиславв кроль и двти єго... боронити держати 
непорушно на ввки ховати имвють (Ланчиця, 1433 Р 122— 
123); 
на изьєднанїю стоати (1) дотримуватись до¬ 

говору (угоди): а которни би не хотилв на томв изьєд¬ 
нанїю стоати и мирв пороушити, а ваша мл(ст)в и каждьш 
добрьш на того стояти и казнити, яко виноватого и яко 
првстоупника (Сучава, 1435 Сові. II, 682). 
ФОРМИ: місц. одн. иа изьєднанїю (1435 Сові. II, 682); 

знах. мн. звєднанья (1433 Р 123). 
Див. ще ЄДНАНЕЄ. 
Пор. *ЗЬ€ДНАТИ, 
*ЗЬЄДНАТИ дієсл. док. (1) скоїти, спричинити (що): 

вло(д)славв бжиєю мл(с)тью кроль полскии... знаменито 
чинимн... ижє какв коли дьяволомв росвсввцєю злости... 
звєднано било ижь нвкгдьг прєможньш панв алєксандрв 
воєвода зємлб молдавскои з направьі а ради нєприятєлии 
нашихв... присАгь... и записовв намв оучинєньїхв... пере¬ 
ступивши и зломивши бнлв напротиву намв и на(с) роз- 
гнвваль (Ланчиця, 1433 Р 120—121). 
ФОРМИ: предик. пас. дієприкм. зьєдиаио бьіло (1433 

Р 120). 
*ЗЬ€ДНАТИ СЯ дієсл. док. (9) (з ким, з ким о чім) зго¬ 

дитися, дійти до згоди (з ким, з ким на чому) (2): даємв 
вашєи мл(с)ти виданїє, ажє ми и с нашимв братомв, стє- 
фано(м) воєводою, исвєднали св и помирили св єсми 
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(Сучава, 1435 Сові. II, 682); у опу Іиіи Ьгапусіи шпі га^о- 
гіуіу Уіуі тоуі Іисіе сіаіеу Ьгапусіи га\уе!у... >у рапа тат¬ 
кова гешіи у ту сЬоШу о іот г рапош шагкот гіеНпаїузіа 
(Тришин, 1500 ДПЖН); 
скласти угоду, з’єднатися (7): И Нагорка и Шпица не 

хотели того ждать и вьступили сь нимь у еднан<ь>е передь 
добрими людьми, и з<ь>едналися сь нимь, и листомь ся 
записали, какь тая речь маеть межи ними стояти (Краків, 
1489 РИБ 433); и бори(с) ре(к) коли(м) сА з глвбомь зьє(д)- 
на(л) то(г)дьі тьіи записьі глвбу о(т)да(л) (Вільна, 1495 
БМБС). 
ФОРМИ: інф. г]есіпа1у5Іа (1500 ДПЖН); перф. 1 ос. 

одн. ч. коли(м) сА... зьє(д)на(л) (1495 ВМБС); 3 ос. одн. ч. 
ся... зьедналь (1489 РИБ 431); 1 ос. мн. исьєдиали сВ... 
єсми (1435 Сові. II, 682); 3 ос. мн. ся... зьєднали 2 (1489 
РИБ 433); з<ь)едиалися 1 (1489 РИБ 433); діеприсл. пе¬ 
ред. зьеднавшьіся 1 (1495 РИБ 620); зьє(д)иавшисА 1 (1495 
ВМБС). 
Див. ще ^ЄДНАТИ СА, * ПОЄДНАТИ СА, ОУЄДНАТИ С'Б. 
*ЗЬЕРЕМЯ див. *ЗЄРЄМА. 
ЗЬМЄШКАНЬЄ с. (спіч, гтезкапі, ста. гіліезгкапіе) 

задержання, затримання (1): Коли комоу чєтьіри вольї 
возмє(т) силою а боудє(т) на то освє(т)чєнье за замєшь- 
каньє тьі(х) воло(в) и работьі за ка(ж)ноую нєдвлю имєє(т) 

платити Д скотца з виною ЄІ а соудови дроугая ЄІ (XV ст, 
ВС ЗО); 

(гаяння часу) затримка, задержка (1): Сами порозоумвти 
можете коли ани в короунв ани вь кнАзьствв вєлико(м) 
обьличнє не бьіли бьіхо(м) ижє в таковьі(х) рвча(х) великая 
бьі била нєлацьность а зьмєшканье (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: наз. одн. зьмєшканье (1447—1492 ЛКБВ); 

знах. одн. замєшьканьє (XV ст. ВС ЗО). 
ЗЬПОДЇА див. ЗАПОДЇА. 
ЗЬРНЬ ч. (2) (особова назва): И також прїидоша прАд 

нами... наши слоуги Зьрнь и братїа его Тома и Іон... и 
продали свою правоую отниноу (Сучава, 1488 ВИ І, 355). 
ФОРМИ: наз. одн. Зьрнь 1 (1488 ВИ І, 355); зам. дав. 

оу роуки Зьрнь и братїамь его 1 (1488 ВО І, 355). 

2У2МОК5КІ прикм. (1) (пор. Жижмори в Троцькому 
воєводстві): Ла Ресіко Л апи5г(к)ошсг рузаг ^еІукоЬо кпіа- 
гіа аіекзапсіга пашізпук 2угтог5кі (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. /у/тогзкі (1500 ДПЖН). 
*ЗЬІСКАТИ див. *ИЗЬІСКАТИ. 
*ЗЬІЧИТИ дієсл. недок. (2) (стч. йісіїі, стп. гусгус) 

(що кому) зичити, бажати: єстли мистрь... вась за срвд- 
ники еднанье покоя боудєть хотвти мвти... рада короуньї 
вась твжь прийме всАкое чти ва(м) яко сами собв зьіча 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. зьіча 1 (1447—1492 ЛКБВ); 

зьічоучо 1 (1447—1492 ЛКБВ). 
ЗЬ див. ЗЬ 
*ЗЬМЛАНИНЬ див. ЗЄМЛАНИНЬ. 
^З-бИКО див. ЗАИКО. 
ЗІїИКОВ прикм. (2): Мьі Стефан воєвода... знаменито 

чиним... оже пр'індє прАд нами... слоуга син ЗВиков ... и 
продал свою правоую отниноу (Сучава, 1494 ВИ II, 32). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ЗВиков (1494 Вй II, 32); дав. одн. ч. 

ЗВиковоу (1494 ВО II, 32). 
Пор. ЗАИКО. 
З'ймєщїи мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Твмь ми видввши его правоую и вирноую слоужбоу 
д(о> нас... дали и потвердили есми емоу... села... на имВ 
Звмєщїи... и Сакьлишєщїи (Сучава, 1462 ВО І, 63). 
ФОРМИ: наз. ЗВмєщїи (1462 ВО І, 63). 
*3ГБМИНЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі): а што 

заставил Роман Чюс, ставь на Горини противь Звмина, 
н той ставь кь Манєвоу (б. м. н., 1475 І, 71). 
ФОРМИ: род. одн. ЗВмина (1475 А8 І, 71). 

*3-6МЛА див. ЗЄМЛА. 
З'ЬМЛАНИНЬ див. ЗЄМЛАНИНЬ. 
3і*МЬ ч. (5) (особова назва): и оуста(х) а(з), г(сд)воми, 

<и за)плати(х) оуси тоти пинвзи... оу роуки слоузв на- 
шемоу, оана зВмь... сїїо(м) драгоше звмь о(т) зєлети(н) 
(Сучава, 1491 Сові. 8. 156). 
ФОРМИ: наз. одн. зВмь 1 (1491 Сові. 8. 156); зам. род. 

о(т)... зВмь 3 (1491 Сові. 8. 156); зам. дав. оу роуки слоузв 
нашємоу, оана зВмь 1 (1491 Сові. 8. 156). 

^З'ЙМЬСКИИ див. ЗЄМСКИИ. 
З'ЬНЬКО, З'ЬНКО, ЗЄНКО ч. (10) (особова назва, пор. 

Зиновеи) Зіновій, розм. Зінько: а на то сввдкьі при то(м) 
бьіли тогдьі землАне королєвскьш на имА пань онаньА... 
и пань звнко лобоуньскьш (Острог, 1458 ОЖДМ); Искаль 
Мезкир(ь) на брате на своемь, на Зенку, отчиньї своее 
(Вільна, XV ст. РИБ 609); Жаловали намь люди наши... 
на имя Зенко, а Наливайко, а Левонь Пужичане, на зе- 
мянь Берестейскихь (Кам’янець, 1495 АЛМ 85). 
ФОРМИ: наз. одн. Зєнко 4 (XV ст. РИБ 609, 610; 1464 

А8 І, 57; 1495 АЛМ 85); ЗВнко, зВнко, ЗВнько 4 (1458 
ОЖДМ; 1465 А8 І, 57; 1466 А8 1, 61); знах. одн. Зєнка 
(XV ст. РИБ 609); місц. одн. на Зенку (XV ст. РИБ 609). 
З'БТ див. ЗАТЬ. 
З'ВТЬ див. ЗАТЬ. 
ЗЯТ див. ЗАТЬ. 
ЗЯТЬ див. ЗАТЬ. 
ЗАИКО ч. (2) (іособова назва, пор. рум. гаіса «сойка»): 

а панове наши по имєню... па(н) драгоше чашни(к) па(н) 
зАико па(н) доума мика(ч) (Васлуй, 1456 ЗСФ)\ А пак 
привилїє що имал Лоука, отпа его Звика, от наших оуиков 
от ИлїАша воєводі и от Стєфана воєводи, а она ест оу роуки 
слоузв нашємоу Юрши апродоу (Сучава, 1494 ВИ II, 33). 
ФОРМИ: наз. одн. зАико (1456 ЗСФ)\ род. одн. ЗВика 

(1494 ВО II, 33). 
ЗАТЬ, ЗЯТЬ, ЗАТЬ, З'ЙТ, З'йТЬ, ЗАТ, ЗЯТ ч. (59) 

(чоловік сестри або дочки) зять: и єщє ва дали ВІ лисици 
пани хоньци и ев зАтєви ивашкови и двтємь єв (Перемишль, 
1378 Р 26); А се А пань Ань щькотьскии ... сввдчю то и по- 
знаваю... ижь прида пьрьдь на(с)... филь мАковичь и своєю 
братьею и на имА изь гринько(м) сочивьчичьмь и с минь- 
ко(м) и зАть(м) и сестрою... познали то ижь суть прода(л)... 
па(н) колв далюєвьско(м) остаточную свою половину двдь- 
ниньї тристАньць за 5 и за К копь (Галич,1409 Р 74); Азятю 
моєму и дочцв моей... не надобе через тот обруб и границу 
з Лопавшь у мою землю Хренницькую уступати и пере¬ 
ходити николи (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); а к моей 
роуцв мнв постоупила дАдинаА моА кнАгини СємєноваА 
МарьА и зАть еи кнАзь Сємень Юрьевичь имвньє на имА 
Маневь (Вільна, 1482 А8 І, 79); Што и передь тимь поси¬ 
лали бьіли есмо до вась нашого посла, Шаньдра дьяка, 
аби есте зь зятемь вашимь зь Алєксаньдромь великимь 
князємь мирь взяли (б. м. н., 1498 Вй II, 409). 
ФОРМИ: наз. одн. зАть,зять 11 (1385 Р 28; 1388 Р 37; 

1401 Р 66; 1482 А8 І, 79; XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27; 1498 
АЛМ 163; ВО II, 409); зят, зАт, зВт 4 (XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 27, 28; 1458 ВО 1, 20; 1484 ВО І, 278); зАть,зВгь 
2 (1434 ШЯ«А» 464; 1461 ВИ 1,45); зА(т) 1 (1453 Сові. II, 
472); род. одн. зВта, зАта 10 (1443 ПГСММ; Сові. II, 120, 
126, 129, 132, 141, 145, І80; 1446 Сові. 11,241; 1447 Сові. II, 
273); зАтА, зятя, звтв, зАтв 8 (1443 ВАМ 41; ДГСПМН; 
Сові. II, 138, 149, 156; 1446 Сові. II, 238; 1472 АрхЮЗР 
8/НІ, 3; 1498 ВО II, 409); дав. одн. зятю, зАтю 8 (1471 
АрхЮЗР 8/1II, 627; XV ст. АрхЮЗР 8/Р/, 27, 28; 1472 
АрхЮЗР 8/Ш, 3; 1482 А8 І, 79); зєтоу 2 (1464 ОІД«Ау> 
517; 1467 ВО І, 122); зАтєви 1 (1378 Р 26); ор. одн. зАтємь, 
зятемь, зАтєм9 (1378 Р 26; 1393 Р 52; 1482 А8 І, 79; 1487 
А8 І, 85; 1498 АЛМ 169; ВО II, 409, 410); зАть(м) 1 (1409 
Р 74); наз. мн. зАтєвє (1487 А8 І, 85); ор. мн. зАтми (1487 
А8 1, 85). 
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И1, І, ї, V спол. (21961) 1. (зв'язує члени речення) (20616) 
1. (перелічувальний) і, та (10090): я Любарть Кгедемино- 
вичь... записаль есми и даль село своє Рожнсче... противь 
островов нашихь: Переделокь и Струги, Глименца и Вьіс- 
чопа, и Тополного, и Мошонки, и Свинки (Луцьк, 1322 

ЛрхЮЗР 1/УІ, 1—2); По бжьи нарожвньи тисАча лв(т) 

ити^и й лв(т)... коупиль пань ганько сварць... в олєш- 
ка оу оу (І) малечковича... село и землю и доубровьі и лвсь 
и рвкоу и стави и все двдичьство его (Львів, 1368 Р 15); 
а при томь при всвмь оставлАємь его и его двти и его на- 
мвстки и его щатки на ввки ввком (Краків, 1394 Р 54); 
тогди влдка почаль вказовати и рвкль... то єсть црквная 
землА стго сїтса по лисичии бро(д) и за кнАзА льва и за 
кнАзА юрья и за иньі(х) многьіхь державець (Погоничі, 
1422 Р 97); а даєм тому предречономоу пану Каленику 
вєчно и непорушно ему, а по нєм и детем его и внучатом, 
его ближним, гцадком его (Київ, 1437 А8 І, 34); а на(ш) ми¬ 
лостивий па(н), наяснєишїи коро(л) казими(р)... имає(т)... 
на(с) ласкаво миловати и оборонити и опасти и ми(р) и по- 
кои оудилати о(т) нашихь нєприАтєлєвь посли своими 
и мече(м) своимь и радою и оусими добрими оучи(н)ки 
(Серет, 1458 Сові. II, 766); А мнв кнА(зю) Михайлу Ва- 
сильєвич(у) Избаразкому достал сА город ВишнБвєць ис 
мбстбчком и с тьім селом, што под МВСТВЧКОМЬ, и з мьітомь 
вьішнвввцким (Вишнівець, 1482 А8 І, 81); и волєн пан вЬ- 
лєнский кн<А>зь Костєнтинь его милость и его (е ориг. 
иго.— Прим. вид.) милости кнегинА и их милостк двти 
и на потом боудоучи и их милости щадки тьіє зємли вьіше 
мбнєньіє (в ориг. двнєннє.— Прим. вид.) отдати и про¬ 
дати (Ставків, 1491 А8 1,97); и оучинили есми и вь задоу- 
шїє свАтопочивших прєдков и родителеи наших, и за наше 
адравїе и спасєнїє, и за здравїе и спасєнїє госпожди гос- 
подства ми Марїи, и за здравїе и спасєнїє двтєи наших, 
и дали есми томоу свАтомоу нашемоу монастироу тоє вьішє- 
писанноє село (Сучава, 1492 Ви І, 510); А кого коли они 
за себе людей прьізовуть и наново за собою посадять, 
ино нашнмь намвстникомь и тивуномь и иншьімь нашьімь 
урадникомь не надобв у тьіхь ихь людей вступать (Мсти- 
славль, 1500 АСД II, № 3); 

(чергується з а) (45) див. А. 
{у сполуч. и тежь.итьіж, и тиж, и т А ж, и твжь, 

и таквжь, и та кб) і також, і теж, а також, а теж 
(35): Мьі кнА(з) двдь дмитриєви(ч)... тьім то листомь чи¬ 
лими знамєни(т)... како кєдьі в то времА коли кнА(з) вє- 
лєбньш дмитрии... голдование и вврность и послушьство 
и такь(ж) служба и хс(с)та цвлониє (!) ... володиславу... 
королеви польскому... вьрность права А и не изрушистаА 
слюби(л), а ми... ислюбуемьі за него (Лучиця, 1388 Р 38— 
39); А ргіїото Ьуіі їуіе зшеіко^е: кпіаг Ребог \^о|е^оба 
і-искі)... і Іег МіпкЬаіІо і г Озгтепу і Іег г Ьіку іпзгі]Є 

Ьо)аге (Луцьк, 1388 2РЬ 108—109); ми вєликии кнзь швит- 
рикгаиль... чини(м) знакомито и даємь вьдати... иже... 
дали есмо тому прє(д)рєчєному пану андрью... село мих- 
линь ... со всими оуходьі и приходи... сь сєлищи и с нивами 
и с пашнАми... и з болоти и с рудами и такь што в тьіхь 
имьньи примислить собь... и со всьми платні што к тому 
имьнью слушаеть и прє(д) тнмь слушало и такв с луги 
и сь сеножатьми и со всьми пожитки (Київ, 1433 Р 118— 
119); а кь тому дали есмо ч<о)л(о>в(е>ка у Теребенц жь, 
на имя Баламутова сина, и тежь ч(о)л(о)в<е)ка, на имя 
Дубленского... и тежь ч(о)л(о)в<е)ка, на имя Безхебича, 
и кь тому придали ему Кривичи сь трема ч(о>л<о)в(е)ки... 
и тежь дали ему вь месте Пинскомь огорода своего дворь 
собе поселити (Городно, 1497 РИБ 683); И оуставшє пан 
Жоуржь гоумєнник та заплатиль оуси тотн... т злат та- 
тарскьіх оу роукьі слоузв нашемоу Гоурбаноу... и сестри- 
чичи его Насти... и братаничєм Настиним... и тиж брата- 
ничи тогож Гоурбана Насти... и сьіноу той Насти Драготь 
(Сучава, 1499 ВО II, 135); 

(у сполуч. и п а к ь) і також, і теж, а також, а теж (10): 
а на то свБдковє... пан доума браевич, пан станчоул... 
пан микоуло (!) постєлник, и пакь панове и радци ливовскїи 
(Сучава, 1456 Сові. II, 791); Ино ми видввши меже ними 
их доброую волю и токмєж и пак и полноую заплатоу, а ми 
такождерє и от нас есми дали и потвьрдили слоузь наше¬ 
моу вьрномоу паноу Или комисоу... селище... иа имБ Бблй 
(Гирлов, 1499 ВЕ) II, 160); 

(у сполуч. и та к о, и такь, и такьі)і також, і теж, 
а також, а теж (8): и такьі имаємьі ему служити и помагати 
на усвхь его иєприАтєли... и тако имаєми его остєрегати 
о(т) усвхь злихь рвчєи (Кам’янець, 1404 Сові. II, 625); 
и мьі ємоу дали... тьіє села... со всим с тьім што к ним 
з века и здавна слушало (в ориг. слоужало.— Прим, вид.) 
и тАгло и так сА слушает вечисто и непорушно со всєми 
входьі и приходи... и так што в тьіх имєнАх собе примьіс- 
лить... и со всими платьі... и так: з луги, из сєножатми 
и со всими пожитки (Київ, 1437 А5 1, 34); ми великий 
кн(А)зь Швитрикгаиль... чиним знаменито... иж... дали 
есмо тому вєрному нашому слоузє Олфероу (!)... село Глух¬ 
ни... ис ставьі и ставищи, и з мити, и так што в тьіх имєнєхь 
собе примьіслит... и так ис луги, из доубровами, и сєно¬ 
жатми, ис пасєками и со всими пожитки (Луцьк, 1446 А8 
І, 42—43); 

(чергується з та) (2): А хотар той пасици... да ест... 
почєнши ис верха от край лвса от єдин пискь, та чєрєс по- 
ток и чєрєс полвноу и чєрєс лАс до дороги, та долоу доро¬ 
гою до Михалчєв поток на един берест знамєнан (Ясси, 
1497 ВЕ> II, 100); 

(виступає перед останнім з перелічуваних членів речення) 

і, та (441): Ввдаи то каждни члвкь-.. ожє я кнАзь єоунутии 
и кистютии... чинимьі мирь твердий ис королемь кази- 
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миромь польскьмь... и сь єго землАми краковьскою и су- 
домирьскою сирАзьскою куявьскою лучичьскою добрьінь- 
скою плотьскою мазовьскою люблиньскою сєтвховьскою 
и со львовьскою (б. м. н., 1352 Р 5); Му Аіехапбг, аЬо 
\УИоИ; г Ьогі Іазкі шеНк^ кпіахШо^зкі] і сіесіісг Ногосіеп- 
зкі], Вегезіеізкі], Богокіскі], І^искї], Л\^о4ос1 ітегакіі, і іп- 
згісії гпатепіію сгіпігп іуш пазгїгп Іізіот, піпізгпіт і ро- 
іогп Ьисіисгіт (Луцьк, 1388 2РЬ 103); Мьі Великим коро(л) 

влодиславь Ььє мл(с)ти польски литовьскии и роуски... 
знаємо чинимь... ажє нашь вєрньш слоуга данило дажбо- 
гови(ч)... оуказаль првд нами свою вврноую слоужбу 
(Краків, 1394 Р 53—54); А на то ввра моя вьшієписаннаго 
алєксандра воєводьі и ввра пана станислава ротомпана... 
ввра пана бьірговь штєфанова... ввра пана мика бвлого... 
ввра пана жюржа волховєцкого... а ввра оусвхь боАрь 
молдавскьіхь (Сучава, 1403 Р5 338); А іо (!) ^егегпіа 
зіесЬаІізіа Ьуіі к пагп Кпіагі, Районе, Воіаге і мгзіа гешііа 
(Липнишки, 1433 ЗНТЇ1І, БХХУІ, 140); Мьі пань моужьіло 
боучацски... па(н) бартошь боучацски... Вьізнаваємь симь 
нашьімь листомь... хотячьі пана михаила канцлиря молдав- 
ско(г) намь братомь и приятєлємь вбчньімь оучьіннти... 
дали єсми ємоу оу ка(ж)доую єго пригодоу... оу снятинв 
оу горо(д) мєшканє сь єго панєю сь є(г) дитками и сь слоу- 
гами (Снятин, 1454 Р 162—163); При чомь всюмь Єго Са¬ 
мого жону дєти И напотомь Боудоучіє Исча(д)ки Єго При 
томь всю(м)ь зоставоую (Прилуки, 1459 Р 172); (ино) мьі 
вндВвшє их доброи воли токмєж и полноую заплатоу мьі 
так<ождєрє и от нас єсмьі) дали и потврьдили єсми слоуги 
наши доум(а покшєскоул и мани тоа прАдрєчєноє сєл)ищє 
(б* м. н., 1500 50 7), 

2. (єднальний) і, та (9857): Ащє ли хто подь областию 
нашою вь епархией Луцкой и Острозской, гординею пре- 
возносяйся, сия предания отческая и повеления княжения 
нашего переступить дерзнеть... да казнится и оть Бога 
проклять будеть (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3); то все 
есмо потвердили... слузв нашому вврному ходкови бьібєл- 
скому, и двтєм єго (Судомир, 1361 АОЇ 6); дали єсмо 

на ввки той млинь и мвсто оу млина кь цркви и тимь мни- 
хомь казатєлєвого закону (Смотрич, 1375 Р 20); а Ако 
ко(л) тако(ж) ислюбили бьі(л) єсмо кнА(з) дмитрию московь- 
ско(м) и правду дали оужь Вдє(м) и хочє(м)сА порожни 
оучинити тов прав(д)ьі про(т) абьі коро(л) бьі(л) бзпєчнвшии 
(так.— Прим. вид.) оу нашєи службв и оу правдв (Моло¬ 
дечно, 1388 Р 43); мьі алєксандрь воєвода... дадо(х) мона- 

стироу пана ивана дворника оуспєнїоу стои бци... єдно 
село на врьхь солонцА гдє є(ст) бьіль татомирь и прьтА 
и сєлиштє диєнншєво (Сучава, 1415 Сові. І, 116); Мьі болє- 
славь... кнАзь чєрниговскии и иньі(х) знаємо то чини(м)... 
ажє даровали єсмо и даємь .слузв нашєму юркови козє- 
нАти на своємь сєлв на хватовцєхь н копь рускои личбьі 
краковскои монвтьі а имвєть тоє сєло держати и оуживати 
со всвми єго пожитки и оужитки (Коломия, 1424 Р 102); 
волни во всих тьіх имєнАх кому отдати, продати и промє- 
нити: пан Калєник и єго ближньш по нєм буду чиє (Київ, 
1437 А8 І, 34); одно ж позволяю зятю моєму и дочце моей... 
у дуброве моей Хренницкой дерева утяти и травьі укосити, 
а дубровьі моей Хренницкой не копати и свна вь стоги не 
кидати (Хрінннки, 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); а сє здє емужь 
сА Манєвь досталь сь всєми присєльки и сь сєлищи, што 
к тому двору издавна слушало (Манів, 1478 А8 І, 76); 
а на то єсть ввра... пана тоадєра и пана нєгрила, паркала- 
бовє хотинскьш, ввра пана єрємїА и пана драгоша, парка- 
лабовє нємєцкьш (Ясси, 1500 Сові. 8. 231); 

(поєднує другорядний присудок з головним, перев. з по¬ 
вторним підметом) і, а, та (32): про то жь мьі оузрВвшє на 
кролєвьскии листь и на оуздавньїв листи... ажє.тоє дво¬ 
рище пьісковича што на гугни стоить на облазничь зємли 
и мьі оусудившє и оу правивше с нашими зємлАньї... и 

оставили єсмьі облазничЕ при томь дворищи пьісковича 
што на гугни (Зудечів, 1411 Р 79); того ради мьі видВвшє 
и(х) доброу(ю) волю и лагодоу... и ми дали єсми нашємоу 
вврномоу паноу михоулови писарю тоє вьішє писанноє 
єло (!) (Нямц, 1443 Сові. II, 120); Узривьши есмо знамени¬ 
тую намь служьбу... слуги нашого верного пана... мар- 
шалька зємьского, и ми... дали єсмо ему село Киселинь 
(Луцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12); И ми, то устне 
вь того Єська Рабеевича сльїшавьши и тоть запись его 
вислухавши, и на то есмо дали Нисану Симьсичу нашь 
листь зь нашою печатью (Краків, 1489 РИБ 432); и какь 
за него вжо пошодшьі, и тую двл(ь)ницу первого мужа 
сеоєго держала у вени своємь вь тридцати грнвнахь аж 

-и до тьіхь часовь (Троки, 1494 РИБ 560); и оуставши 
слуга на(ш), глигорь, и сь своєю жєною, а(л)бою, и запла¬ 
тили и(м) оуси тоти вишєписа(н)ни(х) (!) пинвзи (Сучава, 
1500 Сові. 8 . 234); 

(у сполуч. и також ь, и такїжь.и так, и так в, 
и тежь,и т и ж, и тв жь,и тиж,и також, и теж) 
і також, і теж, а також, а теж (51): Тег іезІІіЬу... піекоіо- 
гуз ргірпгопу]... сгази посгпоїю ^оІаІЬу, а ^евІІіЬу іеши 
ки рогпогепіи пе ргіЬеНН, ки \мо!апіи мгзіакі] зизесі... і Іег... 
іхісісаі згеІаЬо^ та)еі гарІаШі (Луцьк, 13882Р7, 108); Бнль 
намь чоломь... пань Григорей Исаевичь Громика, о тьімь, 
што перво сего дали єсьмо ему мВстце городское... на будо- 
ванье двора его вь мВств Виленскомь,.. и тежь дозволили 
єсьмо ему вь томь дворв его корчму вольную, пиво и медь 
держати (Люблін, 1410 АкВАК XI, 5); тако мьі с пани 
оглАдавши єго листовь... оставили єсмьі бвлєцко(!) при 
бвлцв и такв^о (так.— Прим, вид.) же межи тими гранн- 
цАми (так.— Прим, вид.) кторая прозвиска суть со оусвмь 
(Львів, 1421 Р 94); А хотарь томоу еєлоу фоундєщїи на 
Албини и тиж хотар Лацканом... да єст по старим хотаром 
от оусих сторон, коуда из ввка оживали (Сучава, 1484 
ВО І, 278); и отець нашь, король его милость, казаль 
имь тие земли ихь зася пооддавати и на то передь нами 
листь отца нашего, короля его мьілости, показовальї и тежь 
пана Мартина Гаштолтовича (Мозир, 1498 ГВКЛ 22); а 
тоє вишє писанноє (в ориг. вишє писанного.— Прим, вид.) 
через шлах(о)тнє врожєного кн<А)зА Костєнтина и теж 
на єго наелєдьки власний и зо всим правом панством и 
власностю (маєть) бити держано и пожнвано спокойнє 
и скромливє (Вільна, 1499 А8 І, 118); 

(у сполуч. и п а к ь) і також, І теж, а також, а теж (22): 
а сучавскоє мито нигдє да нє платвть лише оу сучавЕ... 
и па(к) вьнгрє(х) да перешли бьі сь трьговлєю своєю, єщє 
да платА(т) оу сучавв мито соучавскоє (В.аслуй, 1452 Соз^. 

II, 759); ино за то даль вашо(и) мл(с)ти просить абьі вша (!) 

мл(с)ть просили братью вашоє мл(с)ти которьги суть 

на своє(м) па(н)ствє и пакь другий вашоє мл(с)ти прьгятє- 
ли... абьі вси обєрьнули лица своєго к поганьству (Вільна, 
1493 ПОСВВ)\ И оустах аз господство ми и заплатах оуси 

исполна тоти вьішєписаннии пинвзи сл злати татарских 
оу роукьі слоугам нашим Дрьгоушоу Карьмбоу... и пак 
оу роуки Насти кнвгини пана Юги вистїАрника (Гирлов, 
1499 ВБ II, 147); 

(у сполуч. и є щ є) і ще, а ще (4): Мьі кнАзь володиславь 
опольсков зємли... господарь... то єсми вчинили взозрввши 
на нашего вврного слугу имєнємь рекучи ладомнрь воло- 
шинь што же єсть намь вЕрно послужиль и єщи (!) служити 
будєть (Бохур, 1377 Р 23—24); тє(м) мьіи... дали и потврьди¬ 
ли єсмьі ємоу... єго о(т)нни (!) и сєла(м) (!), на имА роужі- 
нвнїи и ботьшАнїи... сь гри(н)дь о(т) богата... і єщє сь 
шипотє, гдє оупадає(т) оу проутєцоу (Сучава, 1459 Сові. 5. 
21—22). 

3. (приєднувальний) (приєднує до попереднього тексту. 
зв'язані змістом окремі члени речення) і, та (19): Я Лю- 
барть Кгедеминовичь ... записаль єсми и даль село своє 
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Рожьісче... до церкви Божое со всякими пожьітками прьі- 
даемо; к тому село нашое Теремьное подь Луцкомь, почонь 
от того копьца при дорозе, грани Теременьское, и оть того 
копьца кь великому когтьцу Грицевн могили (Луцьк, 
1322 ЛрхЮЗР 1/УІ, 1—2); але тоє дворище пьісковича 
стоить оуписано на кролевьскомь листе и на оуздавньїхь 
листовь што оу селВ оу ловчичохь и другоє недорвзовича 
дворище (Зудечів, 1411 Р 79); и онь вжо сь того именья 
служьбу нашу земьскую заступоваль и не одьнократь 
(Краків, 1489 РИБ 438); А хотарь тон половини села да 
єсть от оусєго хотара половина, и по старомоу хотароу, 
коуда из ввка оживали (Васлуй, 1495 ВГ> II, 43). 

II. (зв'язує речення) (1345) А. (сурядні) (1268) 1. (роз¬ 
повідний) а) (нанизує речення у послідовній розповіді) і, а 

(788); Фанасии влдка пєрємьішльскии... продала єсть оу 
бьшіковичихь два дворища пану яшкови испрувьскому на 

ввки... и оуздаль єсть влдка пєредь нами пану Яшкови 
испрувьскому та дворища на вВки (Перемишль, 1391 Р 
45); а на розьвздв бьілизємлАнє и пань лєнько зарубичь 
воєвода зудєчовьскии... и завхали имь по ихь правои 
правдв и остали сА облазничєве при томь дворищи пьіско¬ 
вича што на гугни (Зудечів, 1411 Р 79); и оста(л) жоуржь 
намь окоупити свою шїю и за тотоу глобоу то(т) жоуржь 
даль прв(д) нами свою чАсть о(т) села о(т) тамрьташи(н)ци 
слоуга(м) наши(м) балотв и оанчВ (Сучава, 1432 Сові. І, 
327); мьі великий кнАз Швитпикгайл литовский... даєм 
вєдати... иж видєв... службоу вєрную... п(а)на Калєника 
Мишковича и мьі... даєм и дали єсмо тому... Калєникоу 
оу житомирском повєтє село Боурковцьі... а в овруцком 
повєтє село Остафьєво... и мьі ємоу дали и записали за єго 
вєрную службоу тьіє села (Київ, 1437 А8 І, 33—34); и мьі 
порадивши сА из нашою радою... дали єсмо ему село оу 
туровском поввтє Храпино подлє Глинного... и мьі ему 
по томуж дали ис поли, з доубровами... из бобровьіми 
гоньї, вєчно и непорушно до єго живота (Луцьк, 1451 АЗ 
І, 44); И мьі пьітали пани Михайловоє, по чомоубьі она оу 
поущоу за рєкоу оуєждчала, сєножати косила... дерево 
возила на оселене? Пани МихайловаА поведила, ижь... 
коли мой пан сьіна крестил оу пана Басил А, Ядка, дозво- 
лил через мост оу боудоване, оу дерево, сєножати ездит; 
а пани ВасилєваА шапькоу ставила до людей добрьіх (Лу- 
кониця, 1478 АЗ III, 17); и мьі бьіли тое именье ему дали 
во опеканье до нашого... прьіеханья. И потомь говориль 
намь дворенинь нашь Якубь Домотькановичь, што жь 
бьі тая Угрнновьская ему тежь тетька бьіла, а тое именье 
ему полети л а во опеканье, и мьі бьіли Я кубу Домоткано- 
вичу казали тьімь именьемь опекатися до нашого... прі- 
еханья подле его поведанья. И тими рази пишешь кь намь, 
што жь она Якубу того именья не полецала во опеканье... 
ц онь вжо сь того именья служьбу нашу земьскую засту- 
поваль и не одьнокроть (Краків, 1489 РИБ 437—438); 
и тое имвніе спало на отца нашого, и отець нашь е. м., 
зь ласки своее, подаль Федку Гавриловичу за его службу 
50 копь грошей на томь имвни, а 100 копь велвль запла¬ 
тити тому Петру Холиневскому ВЕНО... и вь той полтору- 
сту копь грошей даль ему тое имвніе до его живота (Кдм’я- 
нець, 1494 АЛМ 54); у гешіагп ІусЬ їо!мщгко\у Ьгапусіа 
шпе іезі 2 Ьигтузігот тізіа Вегезіеузкако г рапот Маг- 
кот На^гуїомгусгот г їоімгагкі іеЬо... у репуо зіеко зІигеЬ- 
пука рапа пешігуп... коїогу ге Ьуі патізпукот оі пеЬо 
\у іусЬ ІоІ^агкасЬ Іігапусіи їут гетіат зІиЬат гпоуіш 
га\уос!у1 у тпі зіа ^іот кгумгба \уус!е4а... у іа оіот оЬзуїаІ 
рапа петіги у рап пегпуга ргузіаі ко шпі патізпука змюіеЬо 
позо^зкоЬо Іигазгка а зіигеЬпука змюіеЬо іоЬог тукїазга 
у кагаі іт шпі Ьгапусіа гамгезіу у іа іат па їиіи гетіи 
шуїесЬа! розроіи г рапош шагкош, у опу іиіи Ьгапусіи 
тпі га\уодуіу у іуі шоу і їй сіє баіеу Ьгапусіи га\уеіу росгаіу 
тпі рошбаіу мг рапа тагкомга гетіи у ту сЬоНІу о Іот 
г рапош шагкош гіесіпаїузіа (Тришин, 1500 ДПЖН); 

б) (у стандартних формулах грамот) а, і (6): и на 
крвпость сему наши пєчАтн привЕсили єсми к сему 
листу (б. м. н., 1395 Сові. II, 610); и на(т) печАть нашю 
заввсили єсмьі (Кременець, 1434 Р 131); И писан у Вовру- 
чомь февраля девятогонадцят дня индикта третегонадцять 
(Овруч, 1450 ЗНТШ XI, 7). 

2. (єднальний) і (226): будеть ли яль его король по крив- 
дЕ любаргь будєть правь и я кнАзь кистютии буду правь 
передь вьгорьскимь королємь (б. м. н., 1352 Р 6); А нз 
крвпост сему всєму печать нашю привЕсили єсмо и па¬ 
нове рада наша зємли литовьскоє свои пєчати привЕсили 
к сему нашому листу (Троки, 1442 Сові. II, 719); а кто сє 
слово наше пороуши(т)... разсоудит сА сь мною прЕ(д) 

бгомь а боуди ємоу клАтва о(т) ба оца и сна и ста(г) дха 
(Київ, 1446 Р 154); А я имаю кн(А)зю єго м(и)л(о)сти 
с того ймень А слоужити вБчно до моего живота и двти 
мов мають его двтєм слоужити ввчно (Острог, 1466 А£ 
I, 60); И тьіе ТокаревскіЄ рекли: мьі дей вамь не боронимь 
стада господарского паствити тамь, а то земли наши и вась 
дей о томь смотрЕли межи нась намвстникь Берестейскіи 
пань Янь Пасутичь, а намБстникь Мельницкій пань Алек- 
сандрь (Кам’янець, 1495 АЛМ 85); коли кторая пани 
алюбо панна позвана бьіла а прїдє(т) на ро(к) данньш и 
соудья сАдє(т) на соудв имееть посла(т) заказцю своего- 
сь еє сьпоромь до еє домоу (XV ст. ВС 12); ми стєфа(н) воє¬ 
вода... знаменито чини(м)... ожє дали... єсми нашємоу 
стмоу монастироу от нвмца, идєже єсть хра(м) вьзне(с)нїА 

га ба... и где єсть єгоумєнь (зіс.— Прим. вид.) молебникь 
нашь, ку(р) по(п) @єо(к)тисть, даанїє и потвьрж(д)єнї’А 
дЕда нашєго, алєкса(н)дра воєводи (Ясси, 1500 Сові. 
3. 230). 

3. (приєднувальний) (248) а) (приєднує до попереднього 
тексту зв'язані змістом прості речення) і, а (66): Аще 
ли хто подь областию нашою вь епархией Луцкой и Ост- 
розской... сия предания отческая... преступить дерзнеть, 
десять тисечей рублей на нась и иа єпископа да казнитс» 
и оть Бога проклять будеть. И на то єсми даль господину 
отцу владьще сию грамоту мою (Луцьк, 1322 АрхІОЗР' 
1/УІ, 3); Протож ненадобь никому вьступати ся и еден 
вБдаеть тое село владика орменьскии (Київ, 1445 ЗНТШ’ 
СХУ, 19); а то все вьішє писаноє слюбоує(м) здержати 

и попо(л)нити при ншои чти и при хри(с)анскои (!) ВЕрЕ 

«на свБдомость (!) сє(г) ншє(г) листа печяти нашБ соу(т) 
привЕшєньї (Снятин, 1454 Р 163); А потомь ся о томь з Ни- 
саномь Симьшиничомь зьедналь и... устне позналь, ижь 
его тьіми золотими клепаль, и записалься ему, ижь тьіхь 
золотихь на немь не маеть искати, а ни отець его, а ни 
брать его; и тоть запись его передь нами чтень (Краків, 
1489 РИБ 431—432); а с тєго (1) вьра наша и ввра нашєго 
сина Богдана воєводі и ввра наших бояр и покои стокмлє- 
нїи жадньїм обичаєм аби не бил зламан (Гирлов, 1499 ВЕ> 
II, 424); 

(у сполуч. и також ь, и такождє, итакож- 
дерє, и такижь, и также, и також е, и та- 
к Е ж, и такБ, и тежь, и тижь.и тьіжь)і також, 
і теж, а також, а теж (46): І іег геЬу тупсаге мг кпіагзі^е 
пазгот изіашепу ...з Їа1згі\ууті репегті... заті сгегег розіа 
пазгоЬо ^о]е\^осіу... коїогут ко!\уе оЬусга]ет, ІакошусЬ 
ітаіі пе зтеїіЬу (Луцьк, 1388 2РЬ 108); а имеєть тоє село 
держати и оуживати со всбми єго пожитки и оужитки што 
к нему здавна прислухають и такБ(ж) по но(м) (так.— 
Прим, вид.) єго двти (Коломия, 1424 Р 102); А пан наш 
наимилостивЕишїи корол и Короуиа имаєт нас оборонити 
и остєр єчи и посли своими и ороужиемь своимь и воисками 
своими... и такожь ни одинь наш нєприАтєл... аби не 
имал жаднои ласки и поживлениа ни оу дворв пана на¬ 
шєго корол А... ани оу КороунЕ (Сучава, 1468 ВИ II, 302); 
Тогди имаєм с обох сторон послати своих панов, абьі та- 
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ковьіи рвчи досмотрилн и справєдливост оучинили. И ТЬІЖ 

нвкоторих панов... аби тїи вьси вьішєписаннїи наши 
єднан'іА и прїязни не имают бьіти зломаньї (Гирлов, 1499 
ВО II, 425); 

(у сполун. и єщє,и е щ ї, и Б щ є) і ще, а ще, і до того 
ж, а до того ж (20): А губка даль шюбу свою куничюю 

дорогимь сукномь брунатьньїмь пошита за є гривень пани 

хоньци и ещє ва дали в і лисици пани хоньци и ев зАтєви 
ивашкови и двтемь еЕ (Перемишль, 1378 Р 26); нашь плє- 
мєиьни(к) бєкбула(т)ь и хожа мєдинь оучинилсА намь 
ворогь и оуста(ли) на на(с) и Вщє к тьімь бєкгичь и турду- 
чакь бєрди давидь ти кнА(з) головний мои бьіли слуги и тии 
стали намь ворогь (б. м. н., 1392—1393 РФВ, 170); ми 
алєксандрь воєвода... знаємо чиньі(м)... понєжє изволили 
єсмьі добрїимь нашимь оумьісломь и дали єсмьі монасти- 
роу... што є(ст) на бистрици... двв пасвкьі, єдна на лопаш- 
нои и дроуга пасвка на итькилю... и єщє єсмьі дали првд- 
рєчєнномоу монастироу домь крачоуновь от камєна (Бист¬ 
риця, 1431 Сові. І, 325); А прьі томь бьіли сввтки добрьіє: 
бьіль пань Нємира Цєвовьскин, пань Вольчько Ощов- 
ский а пань Пашько Смьїковьский, и еще надь то про лвпь- 
шую справедьливость и про лепьшее сведоцьство и печати 
есмо свои прьіввсили (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 
193—194); да ест им от нас оурик и сь вьсем доходом. 
И єщє єсми им дали и потврьдили... єдно селище на имв 
Бибарцово селище (Сучава, 1493 ВО II, 19); 

(у сполуч. и п а к ь, и п а к и) а також, а теж, і ще, 
а ще (9): а вьі прїидвте к на(м)... сь оусими своими торгов- 
лвми и товаро(м) не боАчи сВ... зану(ж) є(ст) ва(м) нашА 
зємлА отворєна и нє будете имати о(т) на(с) иик(о)торои 
крьівдьі, але хоче(м) ва(с) держати оу той прави и закона 
•(зіс,-— Прим. вид.), како ли есте имали при стопочившаго 
родитєлв нашєго, алєксандра воево(д) и па(к) имаємь миру 
на оуси сторони (Баків, 1447 Сові. II, 732); ми Стефан воє¬ 
вода... знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... 
наши слоугьі Дрьгоуш Карьмбь и плємєникове его... про¬ 
дали свою правоую отниноу... едно село... на имА Милчи- 
нєщїи... И пак оу том и оу тотжє час прїидє прАд нами... 
Наст А, кнвгинА пана Юга вистАрника... и прода(ла) свою 
правоую отниноу и вьїкоуплєнїє, едноу фалчоу виногра- 
да... (Гирлов, 1499 ВО II, 146—147); 

(у сполуч. и чтобьі, и щоби) і щоб, і щоби (3): 
и слюбиль ми миловати мА до своего живота, яко отца (!) 
■сьіна своего милоуеть, и чтоби его милости стоАль подли 
нась добьіти наша очизна (Коломия, 1448 Сові. II, 305); 
И пак (до) Вьнгрєх да перешли би сь торговлєю своєю, 
єщє да платвть оу СочавВ мьіто Сочавскоє, а индє нигде 

■оу нашеи зємли. И щоби они волни (бьіли) коупити собв 
и вол и коров (Сучава, 1458 ВО II, 262); 

(вводить вставне речення) і, а (1): И ми видечи рєчь 
справєдливоую, кграни самьіе по рєкоу Зєлвоу — и пани 
НацоваА ниАкого доводу слоушного не дала — казали 
єсмо свєтком присАгноути (Лукоииця, 1478 А8 III, 17); 

б) (приєднує до попереднього тексту зв'язані змістом 
складнопідрядні речення) а,і (35): Биль намь чоломь писарь... 
о тьімь, што... дали есьмо ему мВстце городское... и биль 
намь чоломь, абьіхмо то ему подтвердили (Люблін, 1410 
АкВАК XI, 5); и дали єсми емоу оу нашеи зємли село 
его поурчєлєщи гдє єсть домь его и половина млина... 
вь томь селв и ащє би инньї млинь оучинилсА оу томь по- 
тоцв такожь да боудєть половина отнина (Сучава, 1429 
'Сові. І, 239); а ведже ми... зь паномь Карпомь чинити 
грани поехали, и коли есмо проихальї черезь лісь Поча- 
пинский до долини Кобельїка... ажь тамь есмо... застали 
боярь Хмельницкихь (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); а та¬ 
кожь штоби єси ихь кривдь борониль, и митоу би еси 
нашомоу во всємь бьі(л) помочєнь и гдє надобе боудєть 
имь помочь и тьі имь помочь дава(л) в нашомь мите (Кра¬ 
ків, 1487 АМЛ)\ Такь же ваша милость аби есте знали. 

бо послали єсмо нашого посла до Мєндли-КгєрєА... ва- 
шєє жь милости тоєжь для пригоди, и какь тоть иашь по- 
соль оть Татарь прнйдєть... мьі такєжь... дамо вашєй 
милости знати (б. м. н., 1499 ВИ II, 449); 

(у сполуч. итакожь.и такижь, и такождє, 
и такождєре, и також є, и т є ж ь, и тижь, 
и т в ж ь) і також, і теж, а також, а теж (51): а іезШЬу 
сЬгезІ’іапе )ети ки рошогепіи піе ргіЬеЬІЇ... ІгісІсаГ $ге= 
1аЬо\у ша]еі гарІаШі.. І іег, изіалл^їіі іезшо, ігЬу ргодашаїі 
\узіаки]и гесг доЬгомюІпе (Луцьк, 1388 2РВ 168); И також- 
дере мене не забиваєте, але варе как св вам видит най лип¬ 
ше, так оу чините, щобих нє загнбль. И такождєре щоби 
есте знали, ажє Солтан... а он ест сь мною жив (Торго¬ 
вище, 1481 Ви II, 358); у ту споіну о іот 2 рапот тагкот 
2]ес1паІузіа. Ла іети іпзгоїю роїа 5\уоіеЬо икоІ у Іег розіи- 
руїзіа тпіе дгиЬоЬо роїа иЬоі 8\уоієЬо сіо догоку коіога]а 
удеі од тізіа к тоіети д^уогси (Тришин, 1500 ДПЖН)\ 

(усполуч. и єщє) і ще, і до того ж, а ще, а до того ж 
(9): И дали єсми монастирю нашемоу... да даваеми на каж- 
дни го(д) по десвть бочокь вина и еще к томоу єсми при¬ 
дали кь монастирю посадоу що є(ст) на молдавв (Сучава, 
1439 Сові. II, ЗІ); и дали есмо тое вишєписанноє село що 
на Кр'ьлигатоури... и тотоу фалчоу винограда що на 
Хрьловскоу гороу, и єщє есмо дали два фалчи... виногра¬ 
да... що есмо осадили господствоу мьі от поустини (Гирлов, 
1499 ВО II, 147); 

(у сполуч. и п а к ь) а також, а теж, і ще, а ще (8): а со¬ 
чавскоє мито нигде... да нє платвть... хотЬ би за морємь 
ходили. И па(к) до оугорь перешли бьі сь торго(вл)ю 
свои, еще да платвть оу сочавв мито сочавскоє (Васлуй, 
1449 Сові. II, 743); ми Стефан воєвода... явно чиним... 

ажє ми слюбоуємь... королеви полскомоу... аже абнхом 
его милости верни и справедливи били, и мьі и сь оусими 
пани... И пак тотьі истиньї Сєди-Ахматови синове, што 
соут нинВчє... оу наших роуках (Сучава, 1462 ВО II, 292); 
але вжди хвала милому богу што ваша мл(с)ть зостали 
оу вашое мл(с)ти стольци... и за то вє(л)ми г(с)дроу нашо¬ 
му... доброся видить... и пакь прьіслаль нась г(с)дрь нашь 
Стєфань воєвода до вашое мл(с)ти... оуспоминаючьі ва- 
шо(и) мл(с)ти иже о(т)стародавна пре(д)ковє вашоє мл(с)- 
ти... били братове и приятелеве нашьі(м) прє(т)ко(м) (Віль¬ 
на, 1493 ПОСВВ). 
Б. (підрядні) (77) (вживається на початку головних ре¬ 

чень з підрядними— у препозиції) 1. (умовними) то (33): 
а іусЬІо Ііск^, ]езШЬу сгегег шезіес педаї, і опут ргітпо- 
іа]\хї дгиЬі] Исїшу (Луцьк, 1388 2РА 106); коли жь би- 
хомь хотвли тьіи двв Селищи любо сами оузАти оу нєго 
Или кому приводили бнхомь викупити и тогдн имвємь 
дати ему за тии двв сєлищи шєстьдєсАть копь тую подоль- 
скими полугрошники (Турейськ, 1429 Р 112—113); а пакь- 
ли би самихь нась нашь милии прьіАтель на помочь жа- 
даль, и мьі сами нашомоу прьіАтелю маємь бити, со всимь 
жьівотомь, до помочи (Сучава, 1442 Сові. II, 716); а хто 
нє вьсхочєть жєнВ МОЄИ и двтє(м) мои(м) слоужи(т) и азь 
тне имвнїа да(л) жєнв своеи и двте(м) свои(м) (Київ, 1446 
Р 154); Ино єстлиби што на мене Бог допоустил и жєна 
моА кнАгиии УлиАна маєт сєдєти на вдовим столци и з двт- 
ми моими (Кобринь, 1454 А$ III, 10); а такожь штоби еси 
ихь кривдь борониль и митоу бьі єси нашому во всємь 
бьї(л) помочєнь и гдє надобе боудєть имь помочь и ти имь 
помочь дава(л) в нашомь мите (Краків, 1487 АМЛ)\ а нє 
боудє(т)ли чимь заплатіть а имоуть е(г) и о(н) головою 
своєю заплати(т) (XV ст. ВС 24); а которьім слугамь тьш... 
кн(А)жата будут подавали имєнА вь ЗьвАгли єстли будут 
єму хотвт служити и он ихь с тих именєй не маєт рухати 
(Вільна, 1499 АЗ І, 118). 

2. (часовими) то, тоді (16): коли пак стала валка оу зєм¬ 
ли и они пошли под лєс к Ступну на рєчкоу на Любов 
(Ступно, 1444 АЗ І, 42); доколА и на(ш) посо(л) исходи(т) 
до господар А нашєго, до королА єго мл(с)ти, и ми сами 



и — 417 — И 

и с нашимь живото(м) боудє(м) пєрє(д) єго мл(с)тїю (Хо¬ 
тин, 1455 Со&і. II, 774); А сє мьі пань Янь Боучадкии ись 
Литвинова вьізнавамь то... ажє што коли єсми имали 
межи нами мєрзАчку и с паномь Михаиломь канцлБрємь 
Алєксандра воєводиньїмь и мьі єсми пришодши прєдькнА- 
гиню Илияша воєводикоую... и єсми смирилисА и сьток- 
милисА (Самбір, 1458 Р 169); а тьі(х) досить людє(и) ко- 
торьіє єщо воли не висєдєли, а коли вьісєдять и они такожь 
боудоуть платити плать (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); 
а тєжь какь дє(р)жали они о(т) нась пє(р)во сєго мьіто лоу- 
дькоє и личьбоу намь дали с трє(х) годовь, и ми имь двє- 
ма остали виньньї Ша(х)ноу сто копь грошє(и) и три(д)- 
ца(т) копь и шєсть копь (Краків, 1487 АМЛ)\ а коли стадо 
...гонять у волость вь Дубровеньскомь пути, и они вь 
тихь селехь ночь ночоють (!) (Вільна, 1499 РИБ 776); 

(чергується з а при повторному підметі) то (1): коли 
пришоль цєсарь тоурский на нась и на нашоу зємьлю, 
а наши оубогии люди оть Сочавн и они побєгли до Камеиь- 
ца (б. м. н., 1481 БО II, 365). 

3. (додатковими) то (9): што єси милостивьіи королю 
казаль пописати овєсь вшнтокь што єсмьі вибрали на зєм- 
лАнохь, и ми то вчинили твою казнь (б. м. н., 1386—1418 
Р 34); а хто би ихь хотєль габати до рокоу, и тьі бьі ихь 
о(т) тьіхь борониль (Краків, 1487 АМЛ); и о колко земли 
оне (!) с паном Чичинским спор мели, и я єсми того поло¬ 
вину отехал (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 

4. (підметовими) то (9): И што оузможеть осадити на 
твх хотарвх, и тоє да моу боудєть оурик и сь вьсвмь пра- 
вомь вьішєписанньїмь (б. м. н., 1426 ВАМ 22); а кто 
вьсхочєть жєнв моєи и двтє(м) мои(м) слоужи(т) и они 
слоужа(т) сь тьі(х) имвнїи жєнв моєи и двтє(м) мои(м) 
(Київ, 1446 Р 154); а комоу дамо в нихь гроши зємАномь 
и двораномь наши(м) з мита нашого и тьіи би ждали рокоу 
(Краків, 1487 АМЛ)\ а кто будєт тоє имєнє викупати и 
он маєт тот наклад отложити кн(А)зю Михайлоу и кн(А)- 
зю Костєнтиноу Ивановичом (Острог, 1488 АЗ І, 88); 
А если ся надь нами Божья воля станеть, ино коли хто 
но нашомь животВ сь наслвдниковь нашихь будеть тоє 
имЕнье Здетелю держати, и они мають тие двв копв гро¬ 
шей давати... на соборную Церковь... у Вилни на крилось 
у годь (Вільна, 1499 АСД VI, 3). 

5. (означальними) то (6): што же мишь мужикови(ч) 
дєржаль та дворища оу твшькови(ч) королювь слуга и 
ми єсми тому исному мишєви и єго двтємь дали єсмьі Фє- 
цєви(ч) дворище и бугданьчича оу новосЕльцєхь на вВки 
(Перемишль, 1390 Р 175—176); а што заставил Роман Чюс, 
ставь на Горини противь Звмина, и той ставь кь Маневоу 
(б. м. н., 1471 АЗ І, 71); и што биль Глвбь Борисовой жо- 
нв за ввно даль дворець свой, на имя Старинки, а двои 
данники... и мьі в тоть дворець и вь данники ГлВбу дали 
увязанье по близкости жоньї его (Вільна, 1495 РИБ 620— 
621); а што есте єго запись оть нєго кь намь принесли, 
и ми тоть запись єсмо прьіняли (б. м. н., 1496 БО II, 405). 

6. (причини) то (1): Якожь проАвиль єсми пєрєжє 
сєго королю єго милости, и король бьі єго милость о том 
розьсмотрєль и намь допомагаль тими рази, пєнАзьми ль, 
людьми ль, или именьемь (б. м. н., 1481 ВБ II, 364). 

7. (допустовими) то (1): ачь пакь хотА и тьі(х) пословь 
о(т) сєбє о(т)поустиль будє(т) и о(н) ихь наза(д) можє(т) 
к собє вє(р)нути (б. м. н., 1496 ПДВКА 61). 

8. (місця) то (1): тогдьі А па(н) староста згадаль зємлАни 
і оправили єсмьі кундра(т) оу той граници поколА єму кнВзь 
лєвь оувхаль и ми ємоу толА оувхали по та знамена (Га¬ 
лич, 1401 Р 66). 

9. (способу дії) то (1): какь мужь мой дєржаль, и ми 
ему по тому жь дали (Володимир, 1471 АрхЮЗР 8/1II, 627). 
И2, І част. (567) 1. (підсилювальна) (557) а) і (338): 

то все даль єсми церкви Божой. К тому и куници оть по- 
повь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); А сє А король кази- 
мирь... даль єсмь слузв своєму иванови дворище заньво... 

а даль єсмь и землю рольную... што к тому дворищю слу- 
шаєть (Казимир, п. 1349 Р 3); да прєбудуть же непорушно 
подь анабємою за што здє дай г(с)ди намь побить и з(д)рвіє 
а по сємь ц дєтємь нашимь вєчную памАть амииь (Холм, 

1376 Р 22); и то и Вщи визнали аже влдчни люде слвдь 
гонАть по лисичии бро(д) (Погоничі, 1422 Р 98); а на Да- 
нилє на Волошине взАли єсмо проєздь дєсАт коп а на то 
и листь иаш соудовии дали єсмо пану федкоу (Ступно, 
1444 А5 І, 42); абьі тоє што к ва(м) писали бєзо льсти пи¬ 
сали, бо ровиими таковими хитростАми а льстАми прєз ми- 
стра... частокро(т) обольщонисмьі а прото и на то(т) чась 
стерєглисмисА аби... тьі(х) то противоу на(м) листовь хит¬ 
ре нє змислили (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ 
И боудет ли нам оусилно... тогди и сам пан наш иаимило- 
стївВиши корол єго милость и сам своимь животом подли 
нас имаєть стати (Сучава, 1468 БО II, 302); а про оутвєр- 
жвньє сєго моєго листа и пєчат єсми свою приложила кь 
сємоу моєму листоу и тих добрих людїй єсми просила, 
штоби и свов печати приложили кь сємоу моемоу листоу 
(Добучини, 1487 .45 І, 239—240); и на чо(м) би тип свв(т)- 
ки присА(г)нули, то мВли и завести, и потолА и(м) и гра¬ 
ници положи(ти) (Вільна, 1495 ВМЗД); тоє вькє (!) вишє- 
писанноє да єсть томоу нашємоу стмоу монастироу о(т) 
нА(м)ца и о(т) иа(с) оурьїкь и сь вьсємь доходомь, нєпо- 
роушєнно, николи, на вБки ввчноА (Ясси, 1500 Сові, 5. 
230—231); 

б) (навіть) і (5): Биль чоломь королю е. м. боярииь 
Кієвскій Пирхайло, штожь давно ему дана волость Олев- 
ско, и онь тоє волости ещо и до тихь мВсть ие дєржаль 
(б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 9—10); и тєперь бо- 
(ж)єю волею би лоби а подобно зань же кто єсть, ива(н) ва- 
си(л)єви(ч)... г(с)дрєви нашому воєводє є(ст) сва(т) а вашє(и) 
мл(с)ти тесть (б. м. н., 1496 ПСВВ)\ И СапВга рекь: я 
ещо тогди и дочки вь иее не поняль, коли тоть листь взяла 
теща моя вь короля е. м. черезь жалобу пана Остафеву 
(б. м. н., 1498 АЛМ 169); 

а и (5) див. А1; а и є щ є (13) див. А1; д а и (8) див. ДА8: 
є щ ї и (1) див. ЄЩЄ; как ж є и (2) див. КАКЬ; какь 
и (21) див. КАКЬ; пакь и (2) див. ПАКЬ; та и (1) див. 
ТА; такєжь и, такижь и,такьіж и(5) див. ТА- 
КЄЖЬ; т а к ж є и (5) див. ТАКЖЄ; т а к о и (3) див. 
ТАКО; такождє и (10) див. ТАКОЖДЄ; також- 
д є ж є и (1) див. ТАКОЖДЄ; такождєрє и (58) / ц\ 
ТАКОЖДЄРЄ; також и (31) див. ТАКОЖЬ; т а к о ж є 
и (2) див. ТАКОЖЬ; т а к ь и (11) див. ТАКЬ; т а к ь же 
и (7) див. ТАКЬ; т є ж ь и, т и ж ь и (2) див. ТЄЖЬ; 
яко и.Акои (23) див. ЯКО; я к о ж є и (1) див. ЯКО; 
я к ь и (3) див. ЯКЬ. 

2. (підсилювально-обмежувальна) аж (7): а што ми оуска- 
жє(т) осподарь мои тоє радь чиню и всєю мьіслью моєю 
и до живота (б. м. н., бл. 1386 Р ЗО); а на лихо єму коро- 
лє(в) нє гадати но служи(т) єму королеви вєрно и до своє(г) 

живо(т) (Луцьк, 1388 Р 42); и присАгль єсмь бгу... ижь хо¬ 
чу... служить крулєви полско(м)... и хочу стоАти при нихь 

вврно... противу кажтому (!) члвку и нєприАтєлю нико(г) 
не виимуючи и до моєго живота бєзь перєстани (Черняхів, 
1435 Р 133); ми Стєфан воєвода... чиним знаменито... ожє 
прїидошА прАд нами... слоуга наш Татоул... и продал... 
єдно мвсто от поустини на Брьзотв ... и до хотар Кра- 
ч(ю)нов (Дольний Торг, 1466 БО І, 113); Се я па(н) Оли- 
зарь кирдеевич... и сь своєю женою Оеодосіею, запи- 
(соу)вае(м) ись своее очини... десятиноу, оу поли и сь ози- 
ми... и сь всее ярини почень о(т) мальі(х) и до велики (!) 
(б. м. н., 1487 ВОРСР 178); 

а ж ь и (2) див. АЖЬ2. 
(зайві написання) (2): мл(с)тїю бжїю а ми а (зіс.— 

Прим, вид.) алєксаньдрь воєвода... чинимь знаменито... 
ожє... потвержаемь данїє наши(х) родитєлии (зіс.— Прим. 

27 7-371 



— 418 — ИВАНКОВЬ *И 

вид,) нашємоу монастирю о(т) побрати (Сучава, 1449 Сові, 
II, 377). 

*И3 займ. (32) (цсл. и) 1. (вказівний з анафоричним від¬ 
тінком) цей (26): знаменито бу(д)... каждо(м) добро(м) 
кто коли иа то(т) листь позрить албо усльіши(т) его чтучи 
кдьі его будє.(т) потрєбно (Львів, 1412 Р 81); а по єго жи¬ 

воте ВЬ ЖОНЬІ его И ВЬ ДЕТЄЙ НИХТО не МЕЛЬ того имЕнія 
вьїкупати, нижли отець нашь... коли бьі его ему потрєбно 
(Кам’янець, 1494 АЛМ 54). 

2. (відносний) (вживається тільки в род, одн. с., приєд¬ 
нує вставні речення із значенням побажання нездійснення 

того, що виражає підрядне умовне) чого (6): его бь не дай 
што(с) пригоди нашєму г(с)дрю великому кнА(з) витовту 
по єго животе не имамь искати иньїхь г(с)дрвь мимо... 
королА влодислава (Мереч, 1401 Р 64); а его бо(г) не дай 
аж бьі воитко с двтками с того свЕта сшєль... тогдв има 
ХмЕль прибко... сулимовь имети (Львів, 1412 Р 81); а, 
єго бжє не дай, аж бьі сА що стало над нами самьши алибо 
над нашими пани, а землямь мирь... держати... нєроушє- 
ньі (Ясси, 1445 Сові. II, 726). 
ФОРМИ: род. одн. ч., с. єго (1401 Р 64; 1412 Р 81; 1420 

ПГАГ; 1424 Р 104; 1428 Р ПО; 1430 Р 1Г6; 1433 Р 118; 
1444 А8 І, 40; 1445 Р 150; 1448 Р 148; 1494 АЛМ 54 і т.ін.). 

! И4 (ИЗ^Ь) (1): а мЕняли есмо своєю доброю волею ани 
и (!) жадной наглости (б. м. н., 1473 А.рхЮЗР 8/1V, 102). 
Цив. ИЗЬ. 
! И5 <К> (1): а тоть иашь перьвьій запись вамижь и (!) нє- 

му шлємь (б. м. н., 1496 ВО II, 405). 
Див. КЬ1. 
! И6 (О) (1): И (!)'женє корои (!) моужь оумре(т) пр'і чо(м) 

має(т) оста(т) (XV ст. ВС 8). 
Див. О. 
*ИАКОУШЬ див. ЯКОУШЬ. 
ИьО спол. (і) {цсл. ибо) (приєднує підрядне речення 

причини — у постпозиції) бо: и своимь тьівуномь при- 
казуємь судовь церковьньїхь не судити, ибо мирскимь не 
Просчено оть закона Божьія доступоватнся вь тне ради 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
Див. ще БО1. 
ЙВАН див. ИВАНТ>. 

*ИВАНЄЦЬ ч. (1) (особова назва, пор. Ивань): Я по(п) 
порЕчкьі на имА исидо(р) ис своими с сннми... били есмо 
чєло(м) є(г) мл(с)ти штоби є(г) мл(с)ть пожалова(л) на(с) 
землею црко(в)ною оу порЕчьи на имА мехо(в)щиною по¬ 
ловиною сотчи(...) полн со ива(н)цо(м) мєхОвичо(м) 
(б. м. н., 1498 ЧІАФ). 
ФОРМИ: ор. одн. ива(и)цо(м) (1498 ЧІАФ). 
Див. ще ИВАНИШЬ, ИВАНКА, ИВАНКО, ИВАШКО. 
ИВАНИНА ч. (1) (особова назва, пор. Ивань): а при том 

бьіли панове: пан Ивашко Калєниковичь... а тивоун крє- 
мянецьки Иванина (Кременець, 1467 А8 І, 63). 
ФОРМИ: наз. одн. Иваиина (1467 А8 І, 63). 

У\УА1Ч™0\У5КІ прикм. (1): За Ребко Лапизгкомчсг... 
згіо іе&ту кируї угпіпеусо ^ пашузпука шеІпускоЬо... 
їоімгагку... па Ігпіа гапковзкі у^апуподузкі а разгкомгзкі 
у гешіаш ІусН ГоІ^агко^ Ьгапусіа гппе іезі г Ьигтузігош 
шізіа Вегез-ІеуакоЬо г рапот Магкот Ьамггуїо^усгот (Три- 
шин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. у\уапупоткі (1500 ДПЖН). 
Пор. ИВАНИНА. 
*ИВАНИЦКИИ прикм. (1) (пор. Іванчани у Волинській 

землі): я єщє будучи в добром здоровю... вьідєчи сєстрєн- 
ца своєго кн(А)зА Богдана Василєвича службу и пилност 
до себе, дала єсми ему... именє... на имА Любчо... с при- 
сєлки... и ограничоноє почонши посеред Мухотолок рє- 
кою Лютицєю... до ГІєщаного Броду ... к иваницкой гра- 
ницьі (Ровно, 1488 А8 І, 241—242). 
ФОРМИ: дав. одн. ж. иваницкой (1488 .45 І, 242). 

ИВАНИШЬ ч. (3) (особова назва, молдпор. Иваиь): 
Іо ромаиь воєвода... даль есмь... слузЕ нашєму иваньшпо 
витАзю... села на сєрєтЕ (Роман, 1392 Сові. І, 7); мн алек-; 
сандрь воєвода... и мьі боАрє господарА нашєго алєксандра 
воєводи, па(н) михаило дорогу(н)скни... па(н) иваньі(ш)... 
знаємо чини(м)... и(ж) есми дали... серє(т) мисто... кнАгини 
ри(м)гаилЕ (б. м. н., 1421 Сові. І, 141—142). 
ФОРМИ: наз. одн. иванишь 1 (1395Сові. II, 612); ива- 

ньі(ш) 1 (1421 Сові. І, 141); дав. одн. иваиншю (1392 Сові.і 
I, 7). 
Див. ще *ИВАНЄЦЬ, ИВАНКА, ИВАНКО, ИВАШКО* 
ИВАНКА ч. (4) (особова назва, пор. Ивань): мн стєфаиь 

воево(д)... знаменито чини(м)... оже... дали єсми нашємоу 
монастрю (1) о(т) поленьі... е тата(р), на имА иванчоу(к) 
и сь брато(м) своимь... и иванка сь брато(м) (Сучава, 1443 
Со5^. II, 128); И оуставше слоуга наш Иванка и сестри , 
єго НЕгша и Аниоушка... та заплатили оуси тоти... пинЕзи 

£ злат татарскмх оу роуки слоузЕ нашємоу Шєрбаноу 
(б. м. н., 1494 ВО II, 38). 
ФОРМИ: наз. одн. иванка 2 (1443 Со5^. II, 128; 1494 ВЦ 

II, 38); зам. дав. нашємоу Иваика 2(1494 ВО II, 38). 
Див. о^*ИВАНЄЦЬ, ИВАНИШЬ, ИВАНКО, ИВАШКО. 
ИВАНКО, ИВАНБКО, ИВАНОКО ч. (44) (особованазва, 

пор. Ивань): а се зємлАяе пань ходько бибельскии... ивань* 
ко польпричичь (Перемишль, 1359 Р 10); пак ли бьі кто 
нагабаль оу той дЕдининЕ панюю росовую марєкрвту... 
то иваноко тучнАкь имае заступити (Галич, 1418 Р 89); 
а при то(м) бьіли сведоки наша рада, а па(н) мониви(д) 
староста подольскии и крємєнєцкии... а па(н) иванко муко* 

сЕєзи(ч) (Луцьк, 1438 Р 138—139); а при то(м) бьі(л) оцїі 
нашь никола архиман(д)рить пєчєрскьш... иванко дадвдо^ 
ви(ч) (зам. двдови(ч).— Прим, вид.) (Київ, 1446 Р 154); 
Мьі Георгїє архїєпископь Соучавскьш... Иванко и Алєкса 
прькалаби орхєискїи... слюбили єсмо... кролєви полско- 
моу ... вьсє моцнє а нєпороушєнно дрьжати и ховати (Гир- 
лов, 1499 Вй II, 425—426). 
ФОРМИ: наз. одн. Иванко, иванко, иванько 27 (1359 

Р 10; 1366 Р 12; 1438 Р 139; 1446 Р 154; 1455 Сові. II, 
769; 1466 ОІР«Ау> 519; 1468 ВО І, 128; 1488 ВО І, 317; 
1495 ВО II, 64; 1499 ВО II, 130 і т. ін.); иваноко 1 (1418 
Р 89); зам. дав. паноу Иванко 2 (1488 ВО 1, 317; 1491 ВБ 
I, 458); зам. ор. сь Иванко 1 (1489 ВО І, 376); род. одн. 
Иванка (1491 ВО І, 445, 458, 459); дав. одн. Иванкоу 9 
(1467 ВО І, 122, 123; 1487 ВО І, 302; 1489 ВО І, 376; 1490 
ВО І, 384; 1491 ВО І, 458, 459); ива(н)кови 1 (1474 РГС>. 
Див. ще *ИВАНЄЦТ>, ИВАНИШЬ,ИВАНКА,ИВАШКО. 
*ИВАНКОВО с. (1) (назва села у Київській землі) Іван¬ 

ків: К Житомироу жь (...)ло Ива(н)ково (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 92 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. Ива(н)ково (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
*ИВАНКОВСКИИ прикм. (2): пошє(д)ши горЕ боярь- 

скою роудою пришє(д)ши к ива(н)ко(в)скимь к закопамт» 
ива(н)ко(в)скими закопами иришє(д)ши к гоуивє то єсть 
зємлА пана скипорева обьЕханая (б. м. н., бл. 1458 Р 168). 
ФОРМИ: дав. мн. ива(н)ко(в)скимь (бл. 1458 Р 168); 

ор. мн. ива(и)ко(в)скими (бл. 1458 Р 168). 
Пор. *ибанково. 
ИВАНКОВЦИ мн. (3) (назва села на Буковині) Іванків- 

ці: тем(ь мьі в)идевшє єго правую и вЕрную службоу до 
нась... дали єсмьі ємоу.. / двЕ сєле... на йме... зоубриковцн 
ожє иванковци (Сучава, 1429 Сові. І, 258); и дали єсми ему 
и потврьдили є(г) правовЕрноє вьіслужєнїє... по(д) снЕти- 
номь, гавриловци и пони(ж) того иванковци (Сучава, 1455 
Сові. II, 540). 
ФОРМИ: наз. иванковци (1429 Сові. І, 258; 1452 Сові. 

II, 422); знах. иванковци (1455 Сові. II, 540). 
ИВАНКОВЬ прикм. (4): И пак оу том прїидошє прАд 

нами... Анноушка и... сьшовє Иванкови... и продали свою 
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правоую отниноу (Бирлад, 1495 ВО II, 64); мьі Стефан 
воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша прАднами... 
слоугьі нашн Тоадєрь Тоуркоул и брат єго Михоуда и бра- 
танич их Шаидир, сьінь Иванковь... и продали их правоую 
отниноу (Васлуй, 1497 ВИ II, 106—107); 
паси к а иванкова (1) див. ПАСИКА 1. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Иванковь (1497 ВО II, 107); наз. 

одн. ж. Иванкова (1495 ВО II, 57); наз. мн. ч. Иванкови 
1 (1495 ВИ II, 64); наз. мн. ж. зам. ор. одн. ж. ись пасикою 
иванковь! 1 (1456 П/Р«А» 511). 
Пор. ИВАНКО. 
ИВАНОВИЧЬ, ИВАНОВИЧЬ, ИВАНОВИЧ, ИВАНО- 

ВЬІЧЬ ч. (41) (особова назва): а на то послуси влдка лари- 
вунь ис кри(лошаньі)... пань пєтрь ивановичь (Перемишль, 
1366 Р 12); а на то послуси кнАзь юрьии глвбовичь бєл- 
зьскии... пань пєтрь ивановичь (Львів, 1368 Р 16); а при 
томь бьіли свєдоки... кнзь олєксандрь иванови(ч) нось... 
пань андрВи дчюса маршалокь нашь пань савастьянь (Київ, 
1433 Р 119); а нємаємбьіти отхил(є)ньі нигдє от Острога, 
иижли маєм служити с того имєнА кн(А)зю Михайлу 
и кн(А)зю Костєнтиноу Ивановичом Острозким вєчно и 
непорушно (Луцьк, 1487 А8 І, 85); мьі князь Михайло 
Ивановичь Юрьевичь прьідалисмо на храмь Пречистой Бо- 
гоматерьі землю бортную (М стисла в ль,бл. 1500 А СД II,№4). 
ФОРМИ: наз. одн. ивановичь, Иванович 10 (1430 ГВКЛ 

7; 1475 АЗ І, 72; 1483 А8 І, 82; 1488 АЗ І, 88; 1491 Л$ 
І, 95, 97; 1495 АЛМ 88; 1499 АСД VI, 3; 1500 АСД II, 
№ 3); Ивановичь 6 (1368 Р 16; 1386 Р 31; 1434 Р 128; 1463 
ГГЯ: Н99 АСД VI, 2; бл. 1500 АСД II, № 4); иванови(ч) 4 
(1388 Р 42, 44; 1433 Р 119; 1495 БСКЩ; Ивановичь 1 (1366 
Р 12); род. одн. Иванович<а> 3 (1475 А8 І, 70; 1492 А8 
III, 24; 1499 А8 І, 117); Иваиовнча 1 (1430 ГВКЛ 7); 
дав. одн. Ивановичу (1491 АЗ І, 96; 1495 ВК: 1499 РИБ 
776); наз. мн. Ивановичи, Иванович(и> (1487 АЗ І, 86; 
1488 АЗ І, 88 ); род. мн. Иванович(ов) (1488 АЗ І, 88); 
дав. мн. Иваиовичомь, Ивановичом (1481 АЗ І, 77; 1487 
Л5 І, 85; 1488 АЗ І, 88); ор. мн. Ивановичи (1487 АЗ І, 85). 

*ИВАНОВСКИИ прикм. (1): тьіломь тне пляцьі до до- 
мовь церковннхь и дому Ивановского. А з другое сторони 
улицьі до цмьінтару (Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Ивановского (1389 РЕА І, 27). 
Пор. ИВАНЬ. 
ИВАНОВЬ, ИВАНОВЬ прикм. (20): а писаль Ивашко 

Петровичь, писарь кнегини Ивановое Кобрннское Оеодорьі 
(Кобринь, 1401 АкВАК ПІ, 2); а хотарь твмь сєломь 
што на проутв на имА о (!) твсного оугла што повьішє ива- 
нова села тоуринского, та долоу проутомь до болота (Су- 
чава, 1429 Сові. І, 269); а при том бьіл великого королА 
зємАнин пан Мишко Глоускій... а пан Катоуна маршалко 
кн(А>зА Ивановь Острозкого (Острог, 1463 АЗ І, 56); 
Отьпустили есмо войту Володимирскому Иванову сьіну, 
на имя Оедьку, зь войтовьства Володимирского... на войну 
не ходити (Судомир, 1488 РИБ 424); и мьі порозоумєвши 
то(моу) и того курила Иванова енна допустили єсмо ров- 
ного двлоу во всє(и) о(т)чинє и(х) (Вільна, 1495 ВК); 
ивановь потокь (1), потокь ивановь (1) 

(назва потоку в Молдавському князівстві): а хотарь твмь... 
сєломь... ца колодБзи ивановвмь потокомь (б. м. н., 1415 
Сові. І, 121). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Ивановь, ивановь (поч. XV ст. Р 

75; 1463 АЗ І, 56: 1488 ВО І, 354: 1494 ДБСН: 1495 ВК): 
род. одн. с. иванова (1429 Сові. І, 269); дав. одн. ч. Ивано¬ 
ву (1488 РИБ 424); знах. одн. ч. иваиовь, ивано(в) 2 (1415 
Сові. І, 122; 1495 ВК); Иваиова 1 (1495 ВК); ор. одн. ч. 
иваиовВмь (1415 Со5^. І, 121); наз. одн. ж. Иванова я, 
Иваиова А (1401 АкВАК III, 1,2; 1487 АЗ І, 239; 1494 АЗ 
І, 101); род. одн. ж. Ивановое 1 (1401 АкВАК Ш, 2); ива- 
нови 1 (1459 ВО І, 27); знах. одн. ж. иваиову (1495 ВК); 
внах. мн. Ивановьі (1448 45 І, 44). 

Пор. ИВАНЬ. 
*ИВАНОВЬСКИИ ч. (1) (особова назва): мьі вєликьш 

кнАзь Швитрикайло... чинимь... знаменито... ижь по- 
тьверьдили брата нашого єсмо даньє... и попу Ваську Ива- 
новьскомоу, дали єсмо и записали зємьлю црьковьноую (Го* 
родок, 1443 Р 144—145). 
ФОРМИ: дав. одн. Иваиовьскому П443 Р 145Т 
*ИВАНОВЬІИ див. ИВАНОВЬ. 
ИВАНОВЬІЧЬ див. ИВАНОВИЧЬ. 
ИВАНОВЬ див. ИВАНОВЬ. 
ИВАНОКО див. ИВАНКО. 
*ИВАНСКИИ прикм. (1) (пор. Иванинь у Волинській 

землі) : Се я кн(А>зь Юри Василевич Острозского продал 
єсми двлницоу свою иванскую (Берестя, 1448 АЗ І, 44). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. иванскую (1448 АЗ І, 44), 
ИВАНЦКЬІЙ ч. (1) (особова назва): А при том бьіли 

люди добрьш: пан Михайло Олександрович Загоровскии... 
а пан Грвцко Иванцкьій и з братом (Хвалимичі, 1475 45 
III, 14). 
ФОРМИ: наз. одн. Иванцкнй (1475 АЗ III, 14). 
ЙВАНЧА1 ч. (1) (особова назва): писал иванча дїакь, 

оу сочавв (Сучава, 1434 Сові. її, 670). . , , 
ФОРМИ: наз. одн. иванча (1434 Совіг II, 670). 
ИВАНЧА2 ж. (1) (назва селища- у Молдавському кня¬ 

зівстві); И пак оу том прїидошє прАд нами... Анноушка 
и сестра єи Моуша... и продали... єдно селище на Тоутоівв 
на имв Иванча от Татарки (Бирлад, 1495 Вй II, 64). 
ФОРМИ: наз. одн. Иванча (1495 ВИ II, 64). 
ЙВАН ЧАН ЬІ мн. (1) (назва села у Волинській ,землі) 

Іванчани: а кн(А>зю Семену досталсА город Колодєн а 
села: Чернехов... Иванчаньї (Луцьк, 1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. Иванчаиьі (1463 АЗ І, 54). 
*ИВАНЧИКОВЦИ мн. (1) (назва села на Буковині) 

Ванчиківці: били дани тоти н цркви ис попи о(т) дєда 

нашєго о(т) александра воєводи... а црко(в) на лоукавци... 

лв црко(в) оу ива(н)чико(в)ци н(с) попо(м) (Сучава, 1490 
ОС 147). 
ФОРМИ: наз. зам. місц. оу ива(и)чико(в)ци (1490 ИС 147). 
ИВАНЧОУКЬ ч. (2) (особова назва): Се азь пань радоуль 

вицашпань марамоурє(ш)скьі(м)(!) и жоупань ба(н)ко..,иван- 
чоукь драгомирь даємо ввдомо... аже балица воєвода... 

сьзидаше црковь вь йме стго архаггла михаила (Сігет, 
1404 ГМ); мн стефань воєво(д)... знаменито чиним... оже 
произволи господство ми... и дали єсми... монастрю (!) 
о(т) полвньї--. 0 тата(р), на имА иванчоу(к) и сь брато(м) 
своимь и сь оусими чєлвдми и(х)... щефьнє(л) сь чєлВдми 
своими (Сучава, 1443 Сові. II, 128). 
ФОРМИ: наз. одн. иванчоукь, иваичоу(к) (1404 ГМ: 

1443 Сові. II, 128). 
ИВАНЬ, ИВАНЬ, ЙВАН ч. (360) (особова назва, пор. 

Иоань): А се А король казимирь краковьскии... даль есмь 
слузв своєму иванови дворище заньво (так.— Прим, вид.) 
матвичича (Казимир, п. 1349 Р 3); А се дьяци етєпань 

мєлєхови(ч)... ивань кузми(ч) (Львів, 1370 Р 18); мьі кнзь 

федорь данильєви(ч)... кнзь алєк(с)андро чєтвертенскии 
ивань нєсвизскии... поручАємсА по олєхна (Луцьк, 1388 
Р 42); а при томь бьіли еввдьци па(н) ивань жюржєвичь... 
и крилошанє самборьсции и мно(г) добрьі(х) (Погоничі, 
1422 Р 98); А при том бьіли свєтки наша рада: архимандрить 
пєчєрский Аврамєй, а кнАз Йван ПутАта (Київ, 1437 АЗ 
І, 34); И мьі имь, на имя Йвану а Гаврьілу, а Петруши, 
тьіе корчьмьі Вруцькіе продали (Радомль, 1487 РИБ 227— 
228); и они поввдили пєрє(д) нами, што(ж) дє(и) о(т)цьі 
нашьі мели о то(м) право со о(т)цє(м) єго пєре(д) пано(м) 
ивано(м) вАжєвичо(м) (Вільна, 1495 ВК); ммСтєфан воє¬ 
вода... знаменито чиним... ожє прїидоша првд нами... 
Крьстина... и сєстричича Крьстинина НастасїА... и из- 

27* 
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мвнили сь господство мьі свои правій отнини... от оурика 
и ис привилїа двда ихь Йвана Дамїановича, що ималь он 
от д’Ьда нашєго от Алєксандра воєводи (Гирлов, 1499 ВО 
II, 161—162); 

с в А т н и Ивань(б) див. СВАТЬІИ 1; о у с ви¬ 
но в в н ь є глави святого ивана (1) див. 
*ОУС'БКНОВ'йНЬЄ. 
ФОРМИ; наз. одн. ивань, ивань, Йван, ива(н) (1366 Р 

14; 1388 Р 42; 1400 Сові. 1,36; 1412 Р 81; 1428 Р 111; 1438 
Р 141; 1458 Р 168; 1475 АЗІ, 72; 1494 ВИ II, 36; 1499 АСД 
VI, 3 і т. їн.); род. одн. иваиа, ива(н), Йван, иван(а), 
і'ваиа, ! иванна (1378 Р 25; 1388 2РЬ 108; 1400 Сові. 
1,36; 1415 Сові. І, 116; 1436 ОІК«А» 469; 1458 Р 168; 
1488 ВИ І, 323, 324; 1469 БО І, 136; 1487 А8 І, 85; 
1499 ВО II, 162 і т. їн-); до**- одн. ивану 31 (1378 Р 26; 
1407 Р 72; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1443 Р 145; 1463 АЗ 
І, 56; 1465 АЗ І, 57; 1483 ВО І, 272; 1487 БО І, 291; 1488 
ВО І, 354; 1498 ВИ II, 409 і т. ін.); иваиови 5 (п. 1349 Р 
З, 4; 1378 Р 26; 1414 Сові. І, 111); знах. одн. Ивана (1395 
ОБ 166; 1495 БСКИ; 1498 ВБ II, 409); ор. одн. Иваномь, 
Йваном, ивано(м) (1388 Р 38; 1465 Ак ВАК III, 4; 1487 
А8 І, 85; 1490 Нам.; 1492 ЗОЄ; 1495 ВК\ 1496 ВБ II, 402); 
місц. одн. на Иванє (1492 А8 III, 23). 
ИВАНЬКО див. ИВАНКО. 
*ИВАНЬІШЬ див. ИВАНИШЬ. 
* ИВАНЬ1 прикм. (2) А и в а н ь день (2) (назва 

церковного свята, також календарна дата) день святого 

Івана: а мирь о(т) покрова бцВ до иванА днє до купаль 
а о(т) иванА днє за в. лв(т) (б. м. н., 1352 Р 6). 
ФОРМИ: род. одн. ч. иванА (1352 Р 6). 
Пор. ИВАНЬ. 
ИВАНЬ2 див. ИВАНЬ. 
ИВАЧЄВ ВЄРХНИЙ ч. (1) (назва села у Волинській 

землі) Івачів Горішній, суч. Верхній Іванів: а кн(А>зю 
Семену досталсА город Колоден а села: Чернєхов, Ивачев 
вєрхний (Луцьк, 1463 А8 І, 54—55). 
ФОРМИ: наз. одн. Ивачєв вєрхний (1463 А8 І, 54). 
ИВАЧЕВСКИЙ прикм. (2) (пор. Ивачовь у Волинській 

землі) О Ивачевский став-ь (2) (назва ставу у 
Волинській землі): Пришоль перед нас кн<А)зь Василєй 
из братом своимь... а повєдали намь, штож оумовили межи 
собою о ивачєвськии стави (Луцьк, 1463 АЗ І, 55); а на 
той чась, коли ся есмо мВняли, Ивачевский ставь бьіль 
не заставлень (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Ивачевский (1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 

102); знах. мн. ч. ивачєвськии (1463 АЗ І, 55). 
*ИВАЧЄВСЬКИИ див. ИВАЧЕВСКИЙ. 
*ИВАЧЄВЬ НИЖНИЙ ч. (1) (назва села у Волинській 

землі) Івачів Долішній, суч. Нижній Іванів: и с своеи 
двлници поступили ся есмо Ивачевь Нижний и ставомь, 
а Янковци (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102). 
ФОРМИ: знах. одн. Ивачевь Нижний (1473 АрхЮЗР 

8/ІУ, 102). 
Див. ще ИВАЧОВЬ, ИВАЧОВЬ НИЖНЬІИ. 
ИВАЧОВЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Івачів 

Долішній, суч. Нижній Іванів: Кн(А)зю Сємвну Изба- 
разкому... досталсА Ивачовь... а Возова (Вишнівець, 1482 
А8 І, 80). 
ФОРМИ: наз. одн. Ивачовь (1482 А8 І, 80). 
Див. ц^*ИВАЧЄВЬ НИЖНИЙ, ИВАЧОВЬ НИЖНЬІИ. 
ИВАЧОВЬ НИЖНЬІИ ч. (1) (назва села у Волинській 

землі) Івачів Долішній, суч. Нижній Іванів: кн(А)зю 
Василью осталсА город Збараж а к тому села: Янковци, 
Обаринцьі, Ивачовт» нижини (Луцьк, 1463 А8 І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Ивачов'ь нижньш (1473 А8 І, 54). 
Див. ще *ИВАЧЄВЬ НИЖНИЙ, ИВАЧОВЬ. 
! ИВАШИ (КВАШИ) див. КВАША. 
ИВАШЄВИЧЬ ч. (3) (особова назва): и ми имь... на имя... 

Квашьі, а Ивашевичу, а Радивону, тьіе корчьмьі Вруцькіе 

продали (Радомль, 1487 РИБ 227—228); и тими рази тиє 
мєщанє вроуцькиє... кваша а ивашєвичь просили нась 
абьіхмо ещо имь тьіє ко(р)чмьі на колико годо(в) продали 
(Краків, 1489 АКВ). 
ФОРМИ: наз. одн. ивашєвичь (1489 АКВ); дав. одн, 

ивашєвичоу (1487 РИБ 228; 1489 АКВ). 
"ИВАШЄВЩИНА 2 ж. (1) (назва земельного володіння 

у Київській землі): морхина даєгь двв ведрв мєдоу из нє- 
крашєвщиньї по(л)тора вєдра мєдоу Стєпановщиньї двВ 
вєдрв мєдоу ивашєвщиньї (б. м. н., 1458 Р 167). 
ФОРМИ: род. одн. ивашєвщиньї (1458 Р 167). 
ИВАШКО, ИВАШЬКО, ИВАШЬКО ч. (210) (особова 

назва, пор. Ивань): а при томь оуздаваньв бьіли боярє 
землАнє пань ходько бнбельскии... пань ивашко дроздь 
(Перемишль, 1378 Р 26); а имаю пану Ивашкови дати ту 

сто купь... на другую матьїки (!) бжьв (Львів, 1421 Р 92); 
А при томь бьіли свєдоки... кнАзь олєксандро ивановичь 
нось пань ивашко монивндовичь (Луцьк, 1434 Р 128); 
ми, князь Алексаньдро Володимеровичь дали есмо бояромь 
нашимь Григоревичом Ивашку и брату его Петру... сели- 
що (Київ, 1451 ЗНТШ XI, 10); А при нас бьіл... пан Иваш¬ 
ко (Лукониця, 1478 А8 III, 17); А на то ест... в. п. Ивашко 
(Сучава, 1481 ВИ І, 249); Бьі(л) на(м) чоло(м) дворяни(н) 
на(ш) ивашко роусиновичь и проси(л) в на(с) оу воло(ди)- 
мирьско(м) поввтє села на имА сомина (Вільна, 1499 
ГОКЇР)\ у рап пешуга ргу&Іаї ко шпі пашізпука б\уоієпо 

позо^зкоНо І^азгка (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. ивашко, ивашько, ивашько 113 (1378 

Р 26; 1393 Р 52; 1413 Р 83; 1433 Р 119; 1451 Р 159; 1465 А8 
І, 57; 1473 ЗНТШ V, 3; 1487 А8 І, 241; 1494 А8 1, 102; 
1499 ВО II, 144 і т. ін.); зам. род. ввра пана ивашко 2 (1480 
ВО І, 243; 1481 ВО І, 249); род. одн. ивашка (1407 Сові. 
І, 57; 1421 Р 92; 1439 Сові. II, 35; 1467 ВО І, 119; 1469 
ВО І, 134; 1483 ВО І, 275; 1495 ВО II, 69; 1497 ВО II, 96; 
1499 ВО II, 144 і т. ін.); дав. одн. Ивашку, Ивашьку 14 
(1419 ОІЦ«А» 444; 1451 ЗНТШ XI, 10; 1460 Вй І, 41; 
1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9; 1488 РИБ 424; 1495 ВК; 
ВМБС; БСКИ; 1496 АЛРГ 72; 1497 РИБ 683; 1499 
ГОКІР)\ ивашкови 10 (1378 Р 26; 1421 Р 92; 1427 Сові. 
І, 197; 1429 Сові. І, 242, 243, 281; 1435 Сові. І, 409; 1437 
Сові. І, 529); знах. одн. Ивашка (1429 Сові. І, 242; 1460 
ВО І, 41; 1495 АЛМ 85; БСКИ; 1500 ДПЖН)\ ор. одн. 
ивашкомь. ива(ш)коім). Ивашком (1378 Р 25; 1424 Р 104; 
1471 АрхЮЗР 8/1II^ 628; 1487 А5 І, 85; 1495 ВМБС). 
Див. ще *ИВАНЄЦЬ, ИВАНИШЬ, ИВАНКА, ИВАНКО. 
ИВАШКОВЦЬІ1 мн. (2) (назва людей за місцем прожи¬ 

вання, пор. Ивашковци2) івашківці: И поставила пєрєдь 
нами пани ВасилеваА Озерничань и Милошевичь и Волч- 
ковичов, Слоиимцов, Ивашковцов и Клепачов (Лукониця, 
1478 А8 III, 17). 
ФОРМИ: наз. Ивашковци (1478 А8 III, 17); знах. Иваш- 

ковцов (1478 АЗ III, 17). 
*ИВАШКОВЦЬІ 2 мн. (1) (назва села у Троцькому воє¬ 

водстві): И мьі видєчи рєчь справєдливоую... казали єсмо 
свєтком присАгноути, они обвели... от Милошєвич з Иваш¬ 
ковци по дорогоу... (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: ор. Ивашковцьі (1478 АЗ III, 17). 
ИВАШКОВЬ прикм. (9): право такь нашло ажь па(н) 

ивашкови листи оуморєни на вьки (Зудечїв, 1413 Р 83); 
ино тих свьтков которнижь в том привили написанні: пана 
Ивашкова Калениковича... пана Гринка МжАчича, всих 
пєчати привьшоньї к томоу листоу (Луцьк, 1491 А$ І, 
94); И оустах аз господство ми та заплатих вьси тоти... 
пинВзи... оу роуки слоузв нашємоу Лоупшє от Снрєцєла, 
синоу Ивашковоу (Гирлов, 1499 ВО II, 144). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Ивашковь (1499 ВБ II, 144); дав. 

одн. ч. Ивашковоу (1499 ВБ II, 144); знах. одн. ч. Ивашков 
(1460 ВО 1,41); ор. одн. ч. ивашковьі(м) (1413 Р 83); знах. 
одн. с. Ивашково (1459 ВБ І, 32); наз. одн. ж. Ивашкова 
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(1491 А8 І, 94); наз. мн. ч. нвашковьі 1 (1413 Р 83); иваш- 
кови 1 (1499 ВО її, 130). 
Пор. ИВАШКО. 
ИВАШЬКО див. ИВАШКО. 
*ИВАіІ1ЬКОВИЧЬ ч. (і) (особова назва): Самь Кази¬ 

мирі, Наместьнику Вруцькому, пану Роману Ивашько- 
вичу ^Радомдь, 1487 РИБ 227). 
ФОРМИ: дав. одн. Иваші>ковичу (1487 РИБ 227). 
ИВАШЬКО див. ИВАШКО. 
*ИВЄНКА див. *МАЛАЯ ИВЄНКА. 
ИВЄШЄНЄВИЧ ч. (1) (особова назва): А сє я пан Гриб 

Ивєшєнєвич... запродал єсми имєнє своє на имА Торока- 
новь оу луцком повєтє (Острог, 1488 А8 І, 88). 
ФОРМИ: наз. одн. Ивєшєнєвич (1488 А8 І, 88). 
ивки мн. (1) (назва озера у Чернігівській землі): про¬ 

дали єсмо пану мартину кгасто(в)товичю свлища наши 
на имА крвхає(в)... ис тими озврьі... на имА озвро нвжє(н) 
а богачь... а ивки... а ввликоє озвро (Овруч, 2-а пол. 
XV сг. СПС). 
ФОРМИ: наз. ивки (2-а пол. XV ст. СПС). 
*ивницькии прикм. (1)0 ивницькая доро- 

г а (1) (назва дороги): а писали єсмо г(с)дрю своємоу на 
памА(т) та(м) г(с)дрю нашємоу по вольі(н)ци по ивницькоуго 
дорогоу а по калиновь коусть (б. м. н., 1458 Р 167). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. ивницькоую (1458 Р 167). 
Пор. *В6ЛИКАЯ ИВНИЦЯ. 
*ИВНИЦЯ див. *ВЄЛИКАЯ ИВНИЦЯ- 
*ИВОНИНЦЬІ мн. (1) (назва села у Київській землі): 

Я боулга(к) лисичи(н) сьі(н) а Михайло во(л)чкови(ч) чи- 

ни(м) знаменито... што(ж) нєбожчикь оць мои па(н) лисица 
записа(л) бьі(л) стому николє поустьі(н)скомоу монастирю 
половиноу селища ивони(н)до(в) (Пустинька, 1499 М№3). 
ФОРМИ: род. ивони(и)цо(в) (1499 ПИ №3). 
ИВОУЛ див. ИВОУЛЬ. 
*ИВОУЛОВЬ прикм.. (2): И дал Ивоул Богданоу и оуноу- 

цв свои Станв єдно привилиє от старого Алєксандра 
воєвод(ї>... от Ивоуловоу част в хижи и єдноу слатиноу 
(Сучава, 1461 ВИ І, 45). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Ивоулова (1461 ВО І, 45); знах. 

одн. ж. Ивоуловоу (1461 ВО І, 45). 
Пор. ИВОУЛОУ, ИВОУЛЬ. 
ИВОУЛОУ ч.у невідм. (1) (особова назва): ми стєфа(н) 

(воєвода... знаменито чини(м)... ожє то)ти исти(н)нїи 
наши слоуги, по(п) ивоулоу и плємє(н)ни(к) єго, ма(н)чю- 
лоу, с(лоужили на(м) право и в)врно (Сучава, 1488 
Сові. 8. 127). 
Див. ще ИВОУЛЬ. 
ИВОУЛЬ, ИВОУЛ ч. (17) (особова назва): мьі Стєфань 

воєвода... чиним знаменито... ожє тоги истинньї слоуги 
наши Ивоул... и сь нєпотомь єго сь Негра, прїидошє првд 
нами... и дали нашємоу вврномоу паноу Игнатоу села Стол- 
никова Данчюлова (б. м. н., 1440 йВАс 31); И оуставшє 
пан Илв комис та заплатил оуси тотн вишєписаннїи пи- 
нвзи... оу роуки слоузв нашємоу Ивоулоу (Гирлов, 1499 
ВИ II, 160). 
ФОРМИ: наз. одн. Ивоуль, Ивоул (1440 ОВАс 31,32; 1441 

ОВАс 37; 1460 Сові. 8. 41; 1461 ВО І, 45; 1482 ВО І, 260; 
1493 ВО II, 18; 1499 ВО її, 160); род. одн. Ивоула (1448 
Сові. II, 316); дав. одн. Ивоулоу 5 (1482 ВО І, 260; 1493 
ВИ II, 18, 19; 1499 ВО II, 160); Ивоулови 1 (1461 ВО І, 
45); знах. одн. Ивоула (1461 ВО І, 45). 
Див. ще ИВОУЛОУ. 
ивьнєщїи мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): ТАм ми видввшє их правою и вврноую слоужбоу 
до нас... дали и потвердили єсми им... села на имВ: Обрь- 
шїа... и Ивьнєщїи (Сучава, 1483 ВО І, 272). 
ФОРМИ: наз. Ивьнєщїи (1483 ВО І, 272). 
ИГДЄЖЬ спол. (1) (приєднує підрядні речення озна¬ 

чальні — в препозиції) де: игдєжь боудє(т) простоупька 

по(д) которьі(м) правомь тьімь(ж) правомь боудє(т) осоу- 
жень (XV ст. ВС 26). 
Див. ще ГД'ЙЖЬ, ИДЄЖЄ. 
игд-й спол. (4) (приєднує підрядні умовно-часові речен¬ 

ня — у препозиції) коли, якщо (3): Тв(ж) оуставлАємь 
хто комоу забьєть жєрєбА три грївньї маєть платить а игдв 
рана боудвть ємоу хрєбтїнв то польторьі гривньї (XV ст. 
ВС 36 зв.); 

(у постпозиції) (1): а па(н) григорєи стрєчєнови(ч) 
имаєть, служити с того имвнья копье(м) игдв будєть на(м) 
потрєбно (Острог, 1437 Р 136). 
Див. ще ГД'б1. 
ИГНАТ див. ИГНАТЬ, 
ИГНАТЇЄ є., невідм. (4) (особова назва, молд., цсл. Игь- 

натии, гр. ’Іууятюд,) Ігнатій, Гнат: сє азь... пань Игна- 
тїє рєком(ь)іи Юга... кь свАтомоу мвстоу... дали єсмьі 
трой двєри от дамаскьі чрьвєнои сь златом (Молдовиця, 
1462 ВО І, 70); Сє азь... Игнатиє рєкоми Юга... кь свАтомоу 
мвстоу... дали єсми а кадил ницо у (Путна, 1476 80 І, 
216). 
Див. ще *ИГНАТІИ. 
*ИГНАТІИ ч.(1) (особова назва, цсл. Игнатии, гр. ’Іууятює) 

Ігнатій, Гнат: оу соучавв вь лб(т) зцкв м(с)да дє(к) к вь 

днь стго игнатіа бгоно(с)ц(а) (Сучава, 1414 Сові. І, 112). 
ФОРМИ: род. одн. игнатїа (1414 Сові. І, 112). 
Див. ще ИГНАТЇЄ. 
ИГНАТКО ч. (6) (особова назва, пор. Игнатіи); а при 

томь оуздаваньв бьіли боярє зємлАнє пань ходько бьібєль- 
скии... игнатко чєрнєви(ч) (Перемишль, 1378 Р 26); И та- 
кв(ж) шлАхєтно(м)у ходорови сь брато(м) сь єго сь игнат- 
ко(м) дроугую половицю рьічєгова (Луцьк, 1445 Р 148); 
а при томь бьіли сввтки добрьіи люде кнзь глвбь ивано- 
вичь... пань игнатко мнАтиньскии (б. м. н., 1463 ГГД). 
ФОРМИ: наз. одн. игнатко (1378 Р 26; 1463 ГГД)\ 

род. одн. Игиатка (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28); дав. одн. 
игнаткови (1390 Р 175); ор. одн. игнатко(м) (1445 Р 148). 
Див. ще ИГНАТЬ. 
*ИГНАТОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): и мьі тих Цєцє- 

нєвских питали, ОндрвА Нвмцєвича, а Баска Игнатовича: 
єст-ли ваша пєчат оу того привилА? (Луцьк, 1491 А8 І, 
94). 
ФОРМИ: знах. одн. Игнатовича (1491 А8 І, 94). 
*ИГНАТОВСКИЙ прикм. (1): продалиєсмо пану мар¬ 

тину кгасто(в)товичю свлища наши на имА крвхає(в) а к 
тому свлищю звмли бортньїє алвкса(н)дро(в)ская игнато- 
(в)ская (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. игнато(в)ская (2-а пол. XV ст. 

СПС). 
Пор. ИГНАТЬ. 
*ИГНАТОВЬ прикм. (4): такосмьі ми опитали старцєвь 

кунцврєвьі(х) игнатовн(х) (б. м. и., 1419 Р 90); па(н) юрьии 
двдошицкии пригна(л) (!) па(н) игнатови(м) лїсто(м) ажє 
соуть неправій еалшованїи (Зудечів, 1421 Р 95); Я пани 
ЛукєрьА, пани ИгнатоваА БоровиковаА... заставила єсми 
село своє ПьАн кн(А)зю Михайлу (Острог, 1481 А8 І, 77). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. ИгнатоваА (1481 А8 1,77); наз. мн. 

игнатови (1421 Р 95); дав. мн. игнатови(м) (1421 Р 95); 
знах. мн. ч. игнатови(х) (1419 Р 90). 
Пор. ИГНАТЬ. 
ИГНАТЬ, ИГНАТЬ, ИГНАТ ч. (40) (особова назва, 

пор. Игнатіи) Ігнатій, Гнат: А па іо змчсісгу рап МісЬаІ 
Вик^гаЬіа Наїісгк]... Ишаї кгесЬошсг МіігороПсг пашізх- 
пік (Галич, 1413 ОБ 48); па(н) игна(т) пово(д) постави(л) 
старцв обчии (Зудечів, 1421 Р 96); Мн, князь Алєксаньдро 
Володимеровичь дали єсмо бояромь нашимь, Григореви- 
чом... селищо, со всимь с тьімь, якь перво того пань Иг- 
нать Шумаков держаль (Київ, 1451 ЗНТШ XI, 10); а при 
том бьіл... пан Игнат Промчвйкович (Острог, 1463 А5 
І, 56); Ино ми видввшє межи ними доброю волю и токмєж... 
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а ми такождєрє и от нас есми им дали и потврьдили слоу- 
гам нашим Игнатоу и б р ато у єго...тои прАдрєчєнои поло¬ 
вина сєлищи (Сучава, 1483 ВО І, 275); и оуставшє наши 
слоуги... игнать и сестра єго, мьрїа, и заплатили оуси 
тотьі вьішєписаннїи пиньзи (б. м. н., 1497 Созі. 3. 208). 
ФОРМИ: наз. одн. Игнат-ь, игнать, Игнат, Ліпаї (1413 

ОБ 48; 1419 Р 90; 1421 Р 95, 96; 1451 ЗНТШ XI, 10; 1463 
А5 І, 56; бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.; 1481 АЗ І, 77; 1491 АЗ І, 
94; 1497 Созі. 3. 208); род. одн. игната (1454 Сові. II, 509; 
1481 АЗ І, 77; 1492 АЗ III, 23); дав. одн. Игиатоу 11 (1440 
ОВАс 31; 1441 ОВАс 37; 1483 Ви І, 274, 275; 1490 Ви 
І, 442; 1497 Созі. 3 . 208, 209); игнатови 1 (1419 Р 90); 
ор. одн. игнатом (1490 ВБ І, 442); знах. одн. Игната (1440 
ОВАс 35); кл. ф. Игнатє (1462 І, 70). 
Див. ще ИГНАТКО. 

*ИГРА ж. (8) (азартна розвага) гра (4): о сноу которьш 

не о(т)дєлєнь о(т) оца и на костка(х) стратїть а любо на 
иньшєи игрь (XV ст. ВС 8); 
О игра косточная (3) гра в кості: О игра(х) 

косточньі(х) какь и(м) заповєдати (XV ст. ВС 7 зв.); вес¬ 
ти с А к и г р б (1) див. * ВЄСТИ СА. 
ФОРМИ: дав. одн. игрь (XV ст. ВС 27 зв.); місц. одн. 

о (на) игр-Ь З (XV ст. ВС 7 зв., 8, 27); в ьігр-ь 1 (XV ст. ВС 
8); в ьігрє 1 (XV ст. ВС 31); род. мн. игрь (XV ст. ВС 
ЗО зв.); місц. мн. о игра(х) (XV ст. ВС 7 зв.). 

*ИГРАТИ дієсл. недок. (1) (що з кнм) грати (у що з ким): 
прото прїказоуємь абьі зємлАнинь на(ш) не игра(л) изь 
жа(д)ньі(м) таки(м) чюжоземьцо(м) косто(к) (XV ст. ВС 
27. зв.). 
ФОРМИ: баж.-ум.сп. З ос.одн.ч. аби... не игра(л) (XV ст. 

ВС 27 зв.). 
*ИГРЄЦГЬ ч. (1) О игрєць косточнии (1) гра¬ 

вець у кості: о игрєцо(х) косто(ч)ньі(х) ка(к) имь заповєда- 
ю(т) (XV ст. ВС 27 зв.). 
ФОРМИ: місц. мн. о игрєцо(х) (XV ст. ВС 27 зв.). 
! ИГРОВОА (СПРОВЬІ) (1): ми алєксандрь воєвода... 

знаменито чнни(м) ...ожь єсмо просили вєлєможни(х) 
паньї... ра(дї) кролєвскои, то є(ст), пань андрєи ондрьво(ш) 
ись игровоА (!) ... и инии панове русци, ижє мьі слюбуємь... 
служити королю єго мл(с)ти и стои кооуни (Банилів, 1455 
Сові. II, 769). 
Див. *СПРОВА. 
ИГУМЄНЬ, ИГОУМЄНЬ, ІГОУМЄНЬ, ИГОУМЄН 

ч. (51) (гр. тіуобр^о?) ігумен: Тьіе вси села... маеть дер¬ 
жати... Клнментнй, владика Луцкий н Острозскнй... а за 
нась и чада наша Господа Бога молити... архимандрьітьі 
благословити, игуменьї наставляти (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
ЇЛИ, 3); се азь пань крьсть да(л) єсмь єдино село монасти- 
роу ньмєцком(оу) идєжє є(ст) игоумєн по(п) силоуань (Су¬ 
чава, 1448 ОІД № 10 Ь); Я» Андрей Александровичь... 
дєржавца кіевскій на тот чась што гдрь нашь король его 
млсть даль игумену и старцом... мнстря Пустьінского двб 
нивки городское земли (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/^, 158); 
Тежь паномь владьічньїмь десятиикомь не надобь вь тьі 
люди уступатися вь монастьірскіе, а владьіць Полоцкому 
того игумена у Пречьістой Пустьінской, не судити (Мсти- 
славль, 1500 АСД II, № 3). 
ФОРМИ: наз. одн. игумень, игумєнь, ігоумєнь, игоумєи, 

игоумє(н) (1398 ДГПМ; 1429 Сові. І, 248; 1443 Сові. II, 
126; 1453 Созі. II, 445; 1467 СП № 13; 1470 ВО І, 150; 
1475 ВБ І, 203; 1491 ВО І, 473; XV ст. ВОРСР 179; 1500 
АСД II, № З ї т. ін.); род. одн. игумена (1470 ВО І, 155; 
1500 АСД II, № 3); дав. одн. игумєиу (1401 АкВАД III, 
2; 1411 МІН. АІЬ.; 1490 Пам.; 1491 АрхЮЗР 8/1V, 158); 
знах. одн. їгоумєна (1481 ГПМ); ор. одн. игумєномь, игоу- 
мєио(м), ігоумєном 5 (1341 ОБРИ 75; 1446 Созі. II, 251; 
1449 Созі. II, 391; 1470 ВО І, 153; 1498 АрхЮЗР 
8/^, 119); ьігумєно(м) 1 (1490 Пам.)\ наз. мн. игоумєни 
(1464 ВО І, 84; 1470 ВО І, 150); дав. мн. игумєиомь (1401 

АкВАК III, 2); знах. мн. игумеиьі (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 
3); ор. мн. игоумєни (1470 ВО І, 150). 
Див. ще ЄГОУМЄНЬ, ИЄГОУМЄНЬ. 
идєжє спол. (111) (цсл. идєжє) (приєднує підряд¬ 

ні речення) 1. (означальні — у постпозиції) де (109): 
мьі пєтрь воєво(д)а... знаменито чиньі(м)... ажє... дали 
єсмьі нашєм(оу) манастирю о(т) побрати гдь єсть хра(м) 
стго архнєрєа н чюдотворца николи идєжє є(ст) єгоумєнь 
єустатьіє и дали єсмьі том(оу) вишєписанном(оу) манастирю 
чєтирьі чєля(ди) цигань (Дольний Торг, 1444 О /£«А» 
481); Сєго ради мн о у томь видбвши их доброє произволє- 
нїє и доброю лагодоу мєж нами на то, а мьі сА єсмиоумис¬ 
лили... яко да оутврьдим и оукрьггим наш мо<на)стнрь 
от Поутнои... идєжє єст єгоумєн попь кир Іоасафь (Сучава, 
1472 ВО І, 169—170); ми стєфа(н) воєво(д)а... знаменито 
чини(м)... ожє дали и потврьдили єсмьі нашємоу стг^оу мо- 
настироу о(т) ньмца, ндєжє єсть хра(м) вьзнє(с)нїА... даанїє 
и потвьрж(д)єнїА дьда нашєго, алєкса(н)дра воєводи (Ясси, 
1500 Сові. 3. 230). 

2. (місця — у постпозиції) де (2): А хотарь томоу 
сєлоу на имь Бєркншєщєи... по срьд поєница, идєжє 
оупадаєт дроум оу брод старій топлици (Сучава, 1473 ВО 
І, 183—184). 
Див. ще ГД'КЖЬ, ИГДЄЖЬ. 
*идикгиєвь прикм. (1): по тьіхь посланню по иди- 

кгиєву посольству вишоль на мене аксакь тємнрь жєльз- 
наА нога о(т) чорного пьска (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: дав. одн. с. идикгиєву (1392—1393 РФВ 170). 
Пор. *идикгии. 
*ИДИКГИИ ч. (1) (особова назва, тат. 1<іі£е, Ебі£е): 

и ьщє к тимь бєкгичь и турдучакь бєрди давидь ти кнА(з) 
головний мои били слуги и... послалисА одного на имА 
идикгнА до аксакь тємирА на мене ли(хо)го мислАчє 
(б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: знах. одн. идикгиА (1392—1393 РФВ 170). 
ИДИКЬ ч. (8) (особова назва, стч. Ісіїк, лат. ЕсП^іиз): 

Иди(к) жалова(л) на фа(л)ка и(ж) єго потщїва(л) собакою 
своєю а собака єго укоусила а с тго (!) мєнїльсА хро(м) 
фа(л)ко запрє(л) жєбьі єго нє потщюва(л) идикь нє могль 
на нєго досвичи(т) (XV ст. ВС 27). 
ФОРМИ: наз. одн. Идикь, Иди(к) 4 (XV ст. ВС 26 зв., 

27); ! ди(к) 1 (XV ст. ВС 27); дав. одн. идїкови 1 (XV ст. 
ВС 27); ! докові 1 (XV ст. ВС 27); знах. одн. ! дика 
(XV ст. ВС 27). 
Див: ще ИДЇИ. 
ИДЇИ ч. (2) (особова назва, стп. Ісігі, лат. Еаі^іш): 

ндїи о(т)повєда(л) же то(т) франци(к)... за двє лєтє ни- 
колї ємЖ нє оупомина(л)сА ни однимь словомь о тоє го- 
рожєнїє мьі сказоуємь тогди идїи зьіска(л) а франци(к) 
страти(л) (XV ст. ВС 21—21 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. идїи (XV ст. ВС 21, 21 зв.). 
Див. ще ИДИКЬ. 
*ИЄВЬЛИЧЬ ч. (1) (особова назва): А прї томь били 

Свєтки ра(д) наша кнзь Ива(н) васильєвичь... а ивашко 
Иєвьли(ч) (Луцьк, 1451 Р 159). 
ФОРМИ: наз. одн. Иєвьли(ч) (1451 Р 159). 
Див. ще ЧЕВЬЛЕВИЧЬ. 
! ИЄГРИЛА (НЕГРИЛА) див. НЄГРИЛЬ. 
ИЄГОУМЄНЬ, ІЄГОУМЄНЬ, ИЄГОУМЄН, ІЄГОУМЄН 

ч. (18) (гр. ї]уо£р^о5) ігумен: ми стєфа(н) воєво(да)... 
знаменито чини(м)... о^ж) прїидо(ш) прь(д) нами...є(р)мо- 
на(х) є(в)стат*іє їєгоумє(н) и а(р)хїма(н)дри(т) Бистрьїчев- 
скаго монастирб... и испроси(л) о(т) на(с) себе потврьждє- 
нїє сь оурн(к) на и(х) староє бранищє (Корочин Камінь, 
1458 МіН. Оос. 121); тоє вьсє вишєписанноє дали єсмо свА- 
томоу нашємоу монастирю... гдє єст їєгоумєнь ієромонах... 
Мака<р)їє (Гирлов, 1499 ВО II, 147). 
ФОРМИ: наз. одн. иєгоумєнь, ієгоумєнь, иєгоумєн, іегоу- 

мєн, їєгоумє(и) (1458 МіН. Оос. 121; 1471 ОІД«А% 527; 
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1473 ВО І, 181; 1490 ВО І, 436; 1492 ВО І, 510; 1497 ВО 
II, 100; 1499 Вй II, 147, 148, 154, 162 і т. ін.); дав. одн. 
иєгоумен(оу) (1491 ВО І, 453). 
Див. ще ЄГОУМЄНЬ, ИГУМЄНЬ. 
*ИЄРАРХТ> ч. (2) (гр. ієрзрхт]£) ієрарх, єпископ: мьі 

Стєфан воєвода ... чиним знаменито... ожє благопроизволи 
ГОСПОДСТБО ми... и оучинили єсмн вь задоушнє свАтопо- 
чивших род(и>тєлєн наших... яко да оутврьдимь наш мо- 
настирь от Побрати, идєжє єст храм свАтаго нєрарха чю- 
дотворца ннкольї (Путна, 1471 ВО І, 158); іо Стєфа(н) 
воєвода... знаменито чини(м)... ожє... дали и потврьдили 

єсми стои нашєи єпискоупїн о(т) радьвцє(х) и идєжє є(ст) 

хра(м) стго єрарха и чюдотворца николи... н црко(в) ис 
попи (Сучава, 1490 ОС 146—147). 
ФиРМИ: род. одн. иєрарха 1 (1471 ВО І, 158); єрарха 1 

(1490 ОС 146). 
*ИЄРОМОНАХЬ див. ІЄРОМОНАХ. 
1 ИЄТЬ (ИМЄЄТЬ) (1): А коли(ж) оу жалоба(х) оу пра- 

вєдлива(г) соу(д) не иєть (!) гнев-ь и мьсца имєєть анї 
зазрасть помьсти ани тє(ж) боязнь о правдоу имєєть соу(д) 

каково(г) имєти в роуцє а ба прє(д) очима (XV ет. ВС 33 зв.). 
Див. ИМІїТИ. 
иж1 див. ИЖЬ3. 
! ИЖ2 <Н€> (2): Ачь рьщєрь алюбо шлА(х)та шлА(х)тїчю 

раноу оучини(т) до кровн нмьє(т) ємЖ платїтн за ранЖ 

єї а є(с)ли и(ж) (1) рьїцєрьскьіи члвкь ино гро(ш)и гривьна 
(XV ст. ВС 29 зв.). 
Див. НЄ. 
ИЖА див. ИЖЄ 2. 
ИЖБЬІ, ИЖЬБЬІ спол. (35) (приєднує підрядні речення) 

I. (додаткові — у постпозиції) щоб (18): Тег, изіашїіііез- 
шо, і£Ьу лу сіеп Іоіко газіаті тазик Ьгаіі ]атю (Луцьк, 
1388 2РЬ 107—108); і №азгаЬ тіїозі гаіошаїі, ауіу Ьу 
ієзіе пат \у іот пе сгупііі, ігЬу пат регетігуіез піт сіег- 
гаі (Липнншки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 141); И мвща-не 
мовили, ижбьі имь то волно здавна тьіе мальїе кожи купити, 
и тьшь торговали (Луцьк, 1485 АЛМ 88); И також слю- 
бьіл нам наияснБшиїи Янь Олбрахть, крал полскїи... єстли 
бьі сВ пригодило с которого допоущєнїА божїєго... иж бьі 
мьі от нВкоторого нєпрїятєлВ моцнєго, которомоу би МЬІ от- 
пєратьі не могли, та вийдемо ис нашєи зємли... тогдн их 
милостн зємли да соут отворєни нам (Гир лов, 1499 В О 
II, 421—422); оі пепо іуск ІоІ^агкасЬ Ьгапусіи Іут ге- 
тіат зІиЬат тоуіт гашосіуі у тпі зіа \УІот кгу\У(іа \уус!е- 
1а іг Ьу патізпук рапа петігуп Мукїазг га\уеІ гетіі то- 
іеу рапи Магки (Трншин, 1500 ДП$КН)\ 

(з відтінком сумніву) нібито, буцімто (7); А потомь Бо- 
рись мовиль передь нами на князя Костентнна, нжбьі 
онь боярь нашихь Смоленскихь... за себе забраль (Віль¬ 
на, 1495 АЛМ 83); и они томоу запнсоу приганили, рекли 
и(ж)бьі то(т) запись бьі(л) фа(л)шовьі(и) (Берестя, 1496 
ВМКФС); Мартинь жалова(л) на мнкоулоу и(ж) ємоу 
вьшА(л) не калитьі осмь копь гро(ш)и квальто(м)ь на 
(до)броволнои дорозБ оу торговоую днин(оу) мїкоула 
о(т)поввда(л) и(ж) бьі нє по правдь на нє(г) жалова(л) 
(XV ст. ВС 31 зв.— 32); а коли пань Петрь Бзлнль (!) 
по тьімь имбнямь, тогдьі намьстникь мой не жаловаль на 
пана Петра, нжь бьі онь печати рваль або замки отбьіваль 
(Вільна, 1498 АЛМ 163). 

2. (мети —у постпозиції) щоб (4): а записала есми... 
кь манастьіру Светого спаса вь Кобрнию село Корчичи... 
игумену Спаскому Андрею и на потомь нншимь игуменомь 
ижь бьі себь держаль попа, ижь бьі кождого дня не вмеш- 
кала Бож^я служба (Кобринь, 1401 АкВАК ПІ, 2); ми 
вєликиї кнзь швїтрикга(л) свідомо чнннмь всАкому... ко- 
мужь будєть того потрєбно иж бьі добре вразумвль ижє 
дали єсмо... лєньковн зарубнчю та А села в луцкої зємли 

(Житомир, 1433 Р 126); Колибьі сА то двяло о коло свАта 
нарожвнья бо(ж)єго... тогдьі коли єсмо очивистє с вами 
оу кнАзьствВ вєлико(м) бьіли ижбьіхо(м) длА того о(т)сюль 
певними паньї ради кролє(в)ства к на(м) до литвьі призвали 
били коу вислоуханью обичаєвь доро(г) и посрЬдковь 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 

3. (умовне — у препозиції) (надає головному реченню зна¬ 
чення спонукальної модальності) щоб (1): Єстли би мистрь 
сь свои(м) закономь подлоугь свои(х) тьі(х) трои(х) листовь 
што к ва(м) посла(л) с нами оу котории хотВль оустоупити 
тадьінки о єднаньє покоя ижбьіетє з ва(с) ибкотории пани 
радний вибравши к на(м) рачили зослати (Брест Куяв- 
ськнй, 1447—1492 ЛКБВ). 

4. (умовно-часове — у препозиції) якщо б, коли б (1): 
ижбьі єсмо тогдьі нькоторьіми валками знаменитими с на¬ 
шими зємлАмн Ако то о(т) татарь... алюбо знаменитою нє- 
моцью обтАжєни... тогдьі коро(л) и єго короуна имає(т) 
прє(д)рєчєньш дє(н) голдованьА, на инши ча(с) прєложити 
(Хотин, 1448 Сові. II, 734). 

5. (означальне—у постпозиції) щоб (1): никдьі межи 
радою кролє(в)ства нашєго такова рвчь нє бьіла гадана 
ани твжь скончана нжбн ва(м) алюбо с которого подозрБ- 
нья не дооуеаю(ч)... в таковии тадьінки оустоупити варо- 
вали бисА алюбо стерегли (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ). 

6. (способу дії — у постпозиції) щоб (1): а остато(к) 
нмає(т) имь дати... по(д)лоу(г) єднанїа, заноу(ж) та(к) сА 
єднали и(ж) бьі прА(д)рєчє(н)ньі, па(н) мань... да(л) по- 
(д)бньі день паноу михаилоу (Сучава, 1452 Сові. II, 
422). 

7. (підметове — у постпозиції) щоб (1): але ижь вєлмож- 
ньін етєфань... воєвода... просиль на(с) а бьіхомь ему од¬ 
пустили... слюбуючи намь... служити прияяти... по{д)= 

лугь листовь оца пєрвьіхь и пєрєдковь єго якожь на нихь 
досить явно єсть виписано иж би такь вврнь служити 
помагати и пристати хотвль а с нами ... вврнв бєзо лети 
и без хитрости жити (Ланчиця, 1433, Р 121). 
Див. ще АЖЄ\ АЖЄТ, АЖ/Ь\ ЄЖЄ ЄЖЬ, ИЖЄ3. 

ИЖЄБЬІ, ИЖЄТЬ, ОЖЄ, ОЖЬ, АЖЄ. 
ижє1 займ. (114) (цсл. ижє) (відносний) 1. (вживається 

тільки в наз. одн. ч. і с.у приєднує пояснювальні речення, 
які виражають додаткове повідомлення до попереднього 
висловлення) що (10): яко жь торговлА исталасА купиль 
пань вАтславь оу вВки оу василА... и вь єго брата... и вь 
єхь (!) сновцА оу лєнка ижє купнль пань вАтславь (Львів, 
1370 Р 18); А кто имь пороушит и разорит, того да побиєть 
богь... и да єст подобєнь Июдв прєдатєлю... крьвь єго на 
них и иа чадах их, ижє єст и бьдєть вь безконєчньїа ввки, 
амин (Сучава, 1466 Вй І, 106); па(к) кто сб покоуси(т) по- 
роушити того... даанїА... таковїи да єсть проклА(т) о(т) 

га ба... и да... има(т) оучастїє и сь онВми іоудєиє, єжь 

вьзьпиша на га ха, крь(в) єго на ни(х) и на чєдА(х) и(х), 
єжє єсть и бьдє(т) вь вбки (Яєси, 1500 Сові. 5. 231). 

2. (приєднує підрядні речення означальні — у пост¬ 
позиції) який, котрий (99): купиль пань вАтславь... оу ва¬ 
силА ему жь рвчють скибичь (Львів, 1370 Р 18); а хто би 
то порушиль после его живота... да будєть на немь клятва 
святьіхь триста и осмнадесять отець нжє вь Ннкеи (Луцьк, 

1444 АрхЮЗР І/VI, 8); Іо Стєфа(н) воєвода... оукраси 
гробь еь(и) своємоу прьдьдоу Іоанноу старомоу Стєфаноу 
воєводь — ижє поби оугри на хиндовь (б. м. н., 1480 
^С 10); О сирота(х) ижє нїко(г) иє маю(т) (XV ст. СЯ 9); 
о томь члвчє ємоу(ж) нє прїганєно нїгдь на соу(д) (XV ст. 
ВС 26 зв.); мьі Стєфан воєвода... знаменито чинимь... ожє 
прїидоша пред нами... молєбннкь нашь кир попь Грнгорїє... 
и сь вьсемн яжє о христь братїами... И ИЗМБНИЛН сь гос- 
подство. мьі правоую монастирскоую отниноу (Ясси, 1500 
ВБ II, 173); 
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хто (2): знаменитосте чинимьі прєзь тбнь листь імьжє 
потрєбизна нин'Ь а потомь будущимь того листа (Сучава, 

1393 Сові. II, 607); да є... за тб(х) дшЖ, их же вьспомбнЖ- 
хо(м) пр(Е)ж(д)є (б. м. Н-, 1401 ЗКЄ). 

3. (тільки в род. одн. с., вводить вставні речення із знач, 
побажання нездійснення того, що виражає підрядне умов¬ 

не) ідо (4): пак ли бьі єго жь бь не дай хо(т)л бьі коли обста¬ 
ти тонь исньї кнА(з) корибу(т)... тогда мьі со всимь посполь- 
ство(м)... хочємьі єго о(т)стати (Луцьк, 1388 Р 39); а потАг- 
нєт ($їс.— Прим. вид.) ли король оугорьскьіи на нашєго 
господар А... єгожє бь нє дай, тогдьі мн имбємь на єго зем¬ 
лю потАгнути (Дольний Торг, 1411 Сові. 11,638); нижли, 
єгожь боже нє да(и), будем ли нмбти какую налогу на на¬ 
цію землю... оу томь мирь нє рушит сА (Троки, 1442 Сові. 
II, 719). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ижє (1454 Сові. II, 508; 1466 ВЕ) 

І, 106; 1480 ВС 10; 1487 ВИ І, 310; XV ст. ВС II, 33 зв.; 
1491 ВВ І, 463 і т. ін.); ! яжє (1447 Сові. II, 288); род. 
одн. ч., с. єгожь 4 (1388 Р 39; 1404 Р 70; 1411 Сові. II, 
638; 1442 Сові. II, 719); єгожє 2 (1411 Сові. II, 638; 1442 
Сові. II, 719); єго жь 1 (1442 Сові. II, 719); дав. одн. ч. 
єму жь, ємоу(ж) (1370 Р 18; XV ст. ВС 7 зв., 26 зв.); наз. 
одн. с. єжє 3 (1492 ВИ 1,511; 1499 ВВ II, 163; 1500 СО5Ґ.5. 
231); ! ижє 6 (1462 ВВ І, 70; 1466 ВВ І, 106; 1476 ВВ І, 
211, 215, 217; 1479 ВИ І, 222); ! яжє 1 (1462 ВВ І, 70); знах. 
одн. с. єжє 1 (1437 Сові. І, 541); ! ижє 2 (1408 Сові. II, 
633; 1434 Сові. II, 670); наз. одн. ж. яжє, їажє (1462 ВВ 
І, 70; 1476 ВИ І, 211, 215, 217; 1497 БС 8); наз. мн. ижє 
(1393 Сові. II, 607; 1429 Сові. І, 249; 1431 Сові. І, 325; 
1443 ДГСПМН; 1486 ВС 144; 1487 ВВ І, 313; 1489 ВВ 1, 
378; 1497 ВВ II, 101; 1499 ВВ II, 163; 1500 Сові. 8. 231); 
Ажє (1457 ВВ І, 5); наз. мн. ч. ижє 9 (1395 ОБ 166; 1421 
Р 94; 1435 Сові. II, 689; 1439 Сові. П, 32; 1453 Сові. II, 
466; 1457 ВВ І, 5; 1479 ВВ І, 222; 1489 ВВ І, 378; 1499 
ВВ II, 149); яжє 1 (1500 ВВ II, 173); наз. мн. ж. я(ж) 
(1458 Мік. Вос. 121); наз. мн. с. яжє (1462 ВВ І, 70; 1476 
ВВ І, 211,217); род. мн. их же (1401 ЗКЄ)\ дав. мн. имь (им) 
же, імьжє (1393 Сові. II, 607; 1412 Р 81; 1414 Р 85; 1421 
Р 94; XV ст. ВС 9 зв., 33). 
Див. ще ИЖЬ1. 
ИЖЄ2, ИЖА спол. (86) (приєднує підрядні речення) (до¬ 

даткові — у постпозиції) що (72): а мьі... ислюбуємьі за нє- 
ГО...ИЖЄ... вьрє(н) будє(т) королеви и королици (Луцьк, 1388 
Р 39); Мн кнА(з) дмнтрии олгБрдови(ч) чинимь знамєни(т) 
тьімь листо(м) ижє... слюбуємь держати цвлую правду и 
чиста вБра (Молодечно, 1388 Р 43); А сє А пань бєнко ста¬ 
роста галицький и снАтиньскии СВБДЧЮ то своимь лнстомь... 
ижє пришєдь пєрєдь нась пань гєрвась и вбноваль и 
оправиль своюи жєнб варварб сто гривень на своюмь сєлб 
(Коломия, 1398 Р 57); Мьі ива(н) па(н) срБмскии а староста 
рускии вьізнавамн тьім то листо(м) каждому добро(м)у... 
ижє кролєвскимь приказаниємь сбдбли єсм(ьі) на суди 
(Львов, 1421 Р 93); А різгеіе \уазга шїіозі, іге Розої ^азг 
і сІшЬуу Міетіскіу розої іесіиі іг Мітес зіисіу сгегег па- 
вгиіи гетіи (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 139—140); 

мьі вєликиі кнзь швїтрикга(л) свбдомочинимь всАкому... 
ижє дали єсмо и запїсали лєнькови зарубичю таА села 
в луцкої зємли (Житомир, 1433 Р 126); сами порозоумьти 
можете коли ани в короунБ аньї вь кнАзьствБ вєлико(м) 
обьличнє нє бьіли бихо(м) нжє в таковьі(х) рБча(х) вели¬ 
кая би бнла нєлацьность а зьмєшканьє (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ)\ мьі пєтрь воєвода... знаменито чи- 
ни(м)... ижє... дали и потврьдили єсмьі хотарь стому мо¬ 
настирю о(т) молдавици сєлоу н(х) (Сучава, 1456 Сові. II, 
582); и даль (1) пань воєвода всказаль к намь ижє оть сто- 
ронь поганьство на хрестия(н)ство наступаєть (Вільна, 
1493 ОПВВ)\ уставлАємь ижє ка(ж)дьі(и) рьїцєрь алюбо 
простьі(и) зємлєкїкь коли хороугь(ви) по(д)нєсоуть што 

умєль своєго мєстца стєрє(ч) (XV ст. ВС 10 зв.); Ино за 
то тобє приятелю нашому дякуємь, ижє єси вь томь на- 
шомь дєлє поснлаль тамь кь нєму своєго посла (б. м. н., 
1498 ВВ II, 413). 

2. (причини — в препозиції) тому що, оскільки (7): ижє 
из многьі(х) соудовь одна жалоба бьіває(т) розно соужєна 
прото мьі хотАчї имєти вєдомьіи соудья уставлАємь одинь 
у краковьскои зємлї а дроу(г)и у соудомїрьскьіи нашь 
соудья имєєть бьіти (XV ст. ВС 12 зв.). 

3. (означальні—в постпозиції) що (3): И о(т)писаль єсмь 

своєи жєнб Кнгни марїи... свою очиноу и свою вьіслоугоу. 
Ижє есмь вьіслоужи(л) на свои(х) г(с)дарєхь своєю вБр- 
ною слоужбою (Київ, 1446 Р 154); И слухи нась єщє тни 
доходять... ижє весь вжо вь готове (б. м. н., 1498 ВВ II, 
414). 

4. (умовно-часові — в препозиції) якщо (І): ижє то што жь 
коли вси зємлАнє ймуть давати дань оу татарьі то сєрєбро 
имбють такожє тии люди дати (Смотрич, 1375 Р 20). 

5. (способу дії — у постпозиції) що (1): а то тако ижє 
прє(д)рєчєньш па(н) кро(л)... имає(т) на(с) прє(д) тьі(м) 
днємь голдованиА два алибо три м(с)цб обьіслати (Хотин, 
1448 Сові. II, 734). 

6. (підметові — у постпозиції) що (1): Нє єсть то ди(в) 
ани новина ижє писа(л) такий рвчи (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ). 
Лив. ще АЖЄ1, АЖЄТ, АЖЬ1, ЄЖЄ,ЄЖЬ, ИЖБЬІ, ИЖЄ- 

БЬІ, ИЖЄТЬ, ОЖЄ, ожь, АЖЄ. 
! ИЖЄ3 (?) (1): а так то справил иж она волна по своємь 

животе тьіє имєнА отдати тому, кому хочєт и обернути ижє 
подлуг своєй воли (Луцьк, 1487 АЗ І, 240). 

! ИЖЄ4 (ИДЄЖЄ) (1): мьі пєтрь воєвода... знаменито 
чинимь ожє... оучинили єсми вь задшїє стопочивши(х) 
родитєлєи наши(х) и за наше здравїє яко оутврьдимь на(ш) 

монастирь о(т) полБноу ижє є(ст) хра(м) стго николб (По¬ 
ляна, 1448 Я/Р«Л» 491). 
Див. ИДЄЖЄ. 
ИЖЄБЬІ спол. (1) (з пропуском підрядного речення у за¬ 

головку одною з параграфів статуту) (приєднує підрядне 
додаткове речення — у постпозиції) нібито: хто пригані 
соу(д)и на соудє сАдАчому ижебьі (XV ст. ВС34). 
Див. ще ИЖБЬІ. 
ИЖЄТЬ, ИЖЄТ спол. (6) (приєднує підрядні речення) 

1. (додаткові — у постпозиції) що (5): мн великий кнАзь 
Алєксандро... чинимь знаменито... ижєт видєвь єсми... 
слоужбоу намь... кнАзА Михайла Васильєвича и мн... 
дали єсмо ємоу имєнє в Лоуцкомь повєтє (Луцьк, 1446 
АЗ III, 5); Я кн(А>зь Юри Василєвич Жаславский вьізна- 
ваю... ижєт продал єсми... имєнє на Волнни своє власноє 
(Берестя, 1466 АЗ І, 62). 

2. (способу дії — у постпозиції) що (1): продал єсми 
єму... так, ижєт он волєн... кому оусхочєт продати... або 
замєнити (Берестя, 1466 АЗ І, 62). 
Див. ще АЖЄ1,АЖЄТ, АЖЬ1, ЄЖЄ, ЄЖЬ, ИЖБЬІ, ИЖЄ- 

БЬІ, ИЖЄ2, ОЖЄ, ОЖЬ, АЖЄ. 
ИЖЬ див. ИЖЬ2. 
ИЖЬБЬІ див. ИЖБЬІ. 
ИЖЬ1 займ. (8) (відносний) (приєднує підрядні речення 

означальні — у постпозиції) який, котрий: а приписаль 
єсмь микитино дворище т кому жь (!) дворищю кь пєрємн- 
шьльскому нжь бьіло на двоє але А даль за одино (Казимир, 
п. 1349 Р 3); Коу вбчнои рБчи и памьАти гдн(ж) покоА 
и сладкость, ижь е(ст) на(д) вшнтки смьіслн, жадни сьА 
нє о(т)хилоАє(т) (!) єдно о всбмь, члкь нєславнни то по 
дблА (Хотин, 1448 Сові. II, 737); про тож н мн, иж инша 
звбрАта розоумом и смьіслом проходимо, от роцитєлев 
наших обьічаєв цнотами ошлАхтєньїх и похвалньїх отстоу- 
повати нє имаємо (Сучава, 1462 ВВ II, 283). 
ФОРМИ: наз. одн. с. ижь (п. 1349 Р 3); наз. одн. ж. 

нжь (1448 Сові. II, 737); наз. мн. иж, и(ж) (XV ст. ВС 24 зв.; 
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1462 Ви її, 283); наз. мн. ч. иж, ижь, и(ж) (XV ст. ВС 8 
зв.т 27 зв.; СЯ 43 зв.; 1452 Созі. II, 462). 
Див. ще ИЖЄ1. 
ИЖЬ2, ИЖЬ, ИЖ, 1 ОУЖЄ спол. (138) (приєднує під¬ 

рядні речення) 1. (додаткові—у постпозиції) що, щоб 
(106): Тез изіашПііезто, іх ... піе таіеГ ргізіаііаії па сіезіа- 
Іегош Ьогі ргікахапі (Луцьк, 1388 %РБ 105—106); а вьіво- 
лиль то па(н) колб филь мАковичь... ижь оу той половици 
дбдниньі... нь можь(т) габати филь а ни єго братьА (Галич, 
1409 Р 74); Му МТіоІсІ... схупігп гпагпїпйо... їх баїї їезгпо 
зіихі пазгогпа Ра\УІи зеїізгсге пазхо ]Мошо5І;а\усе (Ужів, 
1420 АЗ І, 25); а тьіхь всБхь записовь потвєржаємь симь 
нашимь листо(м) ижь имБєть нашь мьільїи приятБль стє- 
фань воєвода... свою землю волоокую всю держати (Лан- 
чиця, 1433 Р 124); А різгеіе шазха тіїозі, іі і кпіах Зхші- 
гукЬауІо и їотге регетігуі Ьуї (Липнншки, 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 139); мьі великий кнАз Швитрикгайл... чиним зна¬ 
менито... иж... даєм и дали єсмо тому прєдрєчєному Калє- 
иику у житомирском повєтє село Бурковцьі (Київ, 1437 
АЗ І, 33—34); Пишемь вашей милостн, ижь биль намь 
чоломь попь Вавнла оть светого Спаса оть Стольпа (Холм, 
1440 АрхЮЗР 1 /VI, 5); даємь ва(м) вБда(т) ... и(ж) хто 
боудє(т) ... дєржа(т) чєлА(д) нємєцкую... бьі есте при нашєи 
мл(с)ти воли (Перемишль, 1447—1492 ЛКНКВ)\ А далеи 
слюбуєм, нж вьсб посполито и особ листьі и запнсьі... прєд- 
ков наших воєвод молдавскьіх... с полностию здержим 
и заховамо (Сучава, 1462 В О II, 285); Онн поведи ли, ижь 
з нами соуграничники Волчкєвичи и Ивашковцьі и Клєпачи 
(Лукониця, 1478 АЗ III, 17); и тоть Єсько Рабеевичь и тое 
передь нами созналь, ижь вжо ему Писань тьіи стумьбретьі 
заплатиль подле нашого суда (Краків, 1489 РИБ 432); 
и на(д)то ещє @є(д)ко сла(л)ся пна миколая радивнловича 
воєводоу вилєньского каньцлєра нашого а на гїна ю(р)А 
пацовича наместьника полоцького ижь тая рєчь нмь звє- 
дома (Вільна, 1499 ВФ). 

2. (причини — у постпозиції) тому що, оскільки (11): 
мьі сказоуємь яново свидє(ч)ство имєє(т) свиди (!) припоу- 
щєно н(ж) гдб на оулици пєтрь яна гоннль и раниль 
не борониль пєтрь своєго живота але мьстЖ учинили 
(XV ст. ВС 18 зв. — 19); Пєтрь жалова(л) на соу(д)ю 
и(ж) нєисправєдлнвє єго соудиль (XV ст. ВС 23); ино я ис 
того брата своєго визволяю, иж єсть яевинень (б. м. н., 
1459 АрхЮЗР 8/IV, 18); 

(у препозиції) тому що, оскільки (1): але ижь вєлможньїи 
стєфань... пришоль за сА ку доброи памАти не хотАчи зос- 

тати оу вннб оца своєго... просиль на(с) а бьіхомь ему од¬ 
пустили (Ланчиця, 1433 Р 121). 

3. (підметові — у постпозиції) що (10): ПрїгожаєтсА 
частокро(т) и(ж) из наши(х) землА(н) не о(т)бьіваю(т) своєи 
чти чинАтсА розбоинїци... а оу на(ш) у вєлїкьі(и) гнбвь 
оупадаю(т) (XV ст. ВС 28—28 зв.); колик(о) сА пригодигь 
ижь поидєть к(то> за свобмь злодБємь горАчи(м) пьіто(м) 
...а которого чоло<вБк>а обвини(т)... тогдьі право ему 
маєт<ь бьіти) (Галич, 1435 Р 134). 

4. (способу дії — у постпозиції) що (5): Мьі Алек- 
сандрь... ведомо чьінимо... ижь... права и вольности... 
надаемь и позволяемь, яко нижей описано такь вьіра- 
жаемь. Ижь... на пляцахь тьіхь... жадньїхь податковь... 
давати не мають (Луцьк, 1389 РЕА І, 26—27); О час- 
тьі(х) простЖпка(х) борзость бьіває(т) добрая але тая бор- 
зость о соудє(х) н в жалоба(х) имаєть бьіти розоумно 
ро(з)патрєна и(ж) соудья имєє(т) вси жалоби ро(з)мьіс- 
(ли)ти (XV ст. ВС 17 зв.); а так то справил иж она вол- 
на по своємь животе тьіє имєнА отдавати тому, кому хочєт 
(Луцьк, 1487 АЗ І, 240). 

5. (означальні—у постпозиції) що (2): а каза(л) твоє(и) 
мл(с)ти повєдити прьігодоу нашу... нжь о(т)ца нашого... 

Казимєра короля по(л)ского... богь доушу его млти с того 
свєта собраль (б. м. н., 1492—1493 ПВФЧ). 

6. (у сполуч. такь и ж, наслідкові — у постпозиції) 
так що (2): мьг І о Стєфан воєвода... знаємо чиним... яко 
коли... нбкотораА неприязнь... бьіла межи нами и межи... 
Яном Олбрактом... крадем полским... н тьіми часьі єго 
милость... нам вьси мєрзАчкьі и шкодьі и кривдьі... отпоу- 
стиль... Такь иж межи нами и межи... паном Яном Олб- 
рахтом... имаєт бьіти покоун и мир вбчнїи так иж и от 
тьіх МБсть и на потом (Гнрлов, 1499 ВО II, 419). 

7. (вводить вставне речення) що (1): а пакли бьіхмо тьіхь 

записовь пєрєдь рєчєньїхь... не дали... ижь того бь не 
дай, тогдьітьіб оусв записьі... чинимо... скажєньїб и жломь- 
лєньіб (Львів, 1436 С05^. II, 707). 
Див. ще АЖЄ\ АЖЄТ, АЖЬ і, ЄЖЄ, ЄЖЬ, ИЖЄ- 

БЬІ, ИЖБЬІ, ИЖЄТЬ, ОЖЄ, ОЖЬ, АЖЄ. 
ИЗ див. ИЗЬ. 
*ИЗАБИТИ див. ЗАБИТЬ. 
ИЗБАВИТИ, ИЗБАВИТЬ дієсл. док. (2) О горла 

и збавити (1), избавить горла (1) див. *ГОРЛО. 
ФОРМИ: інф. избавити 1 (1435 Р 132); избавить 1 (1434 

Р 130). 
ИЗБАРАЗКИЙ див. ЗБАРАЗСКИИ2. 
ИЗБАРАЗЬКИЙ див. ЗБАРАЗСКИИ2. 
*ИЗБЄГАТИ дієсл. недок. (4) (цсл. нзбБгати) вибігати: 

которьіи сь соуда нзбєгають во гнбвб (XV ст. ВС 5 зв.); 

ФОРМИ: теп. З ос. мн. избєгають 1 (XV ст. ВС 5 зв.); 
избєгаю(т) 1 (XV ст. ВС 11); збігают 1 (XV ст, ВС 11); 
! збБга 1 (XV ст. ВС 11). 

*ИЗБЄЖНЬІИ прикм. (1) (який відступив від чогось) 
заблудлий: а кто би хотАль пороушити сїє наше Даніє и 
потврьж(д)єнїє... да є(ст) проклАть о(т) вьсєдрьжитєлА 
ба и о(т) прБч(с)тїА єго мтрє... и да є(ст) подобєнь июдб 
прБдатєлю избєжномоу ар їй (Сучава, 1440 Мік. 208). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. избєжномоу (1440 Мік. 208). 
ИЗБИШЧА ж. (2) (назва села на Буковині): и тако(ж) 

потвєржаємь ему єго села... на имб прокопи не... и избишча 
(Сучава, 1453 Созі. II, 472); тАм мьі видбвшє є(г) правою 
и вБрною слоужбою до на(с)... дали єсми єму... села на 
имб... прокопБни... и избишчоу (Сучава, 1455 Созі. II, 
540). 
ФОРМИ: наз. одн. избишча (1453 Созі. II, 472); знах. одн. 

избишчоу (1455 С05/. II, 540). 
*ИЗБЛАНСКИИ прикм. (1): Би(л) намь чоломь коню¬ 

ший) нашь дво(р)ньі(и) намєстникь изблА(н)ски(и) па(н) 

ма(р)тинь хрєбтови(ч) и проси(л) в нась дву(х) члвковь 
в новгоро(д)скомь повєтє (Луцьк, 1497 ПМХ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. изблА(и)ски(и) (1497 ПМХ). 
Пор. *ЗТ>БЛАНЬІ. 
* ИЗБРАТИ дієсл. док. (309) (цсл. избьрати) вибрати: 

Сє же коли сна моєго изьємльтсА... валфромбя а по єго 

животб кого бь избьрєть... и стьіи никола тому все (то) што 

к цр(к)ви прєдаль єсмь и своєю братиєю (б. м. н., 1350 Р 
8); А по нашєм жнвотб, кто боудєть господарь нашєи зем¬ 
ля, от дбтєи наших или от нашєго родоу, или пакь боуд 
кого богь избєрєть господарємь бьітн нашєи зємли молдав- 
скои, тот бьі не пороушиль нашєго даанїа (Ясси, 1500 ВО 
II, 173—174). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. избєрє(т), избєрєт 204 (1414 

Созі. І, 112; 1436 ВАМ 34; 1441 БВАс 35; 1448 Созі. II, 
366; 1453 Созі. її, 494; 1462 Созі. 0. 12; 1473 ВО І, 182; 
1480 ВИ І, 245; 1490 ВО І, 401 і т. ін.); избєрєть 73 (1420 
Созі. І, 136; 1426 Созі. І, 178; 1429 Созі. І, 259; 1433 Сой*. 
II, 594; 1437 Созі. І, 536; 1439 Созі. II, 62; 1442 Созі. II, 
93; 1446 Созі. II, 241; 1455 Созі. II, 550; 1489 ВО І, 377 
і т. ін.); избєрєть, избьрєть 32 (1350 Р 8; 1414 £>/^«А» 
441; 1432 Созі. І, 388; 1436 Созі. І, 455; 1442 Созі. II, 88; 
1472 ВИ І, 170; 1479 ВО І, 222; 1484 £1) І, 286; 1487 Вй 
І, 296; 1489 ВО І, 367; 1500 £^ II, 173 і т. ін.)- 
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‘ИЗБРАТИ СА дієсл. док. (162) виявитися: мн алєк- 
сандрь воєвода... чини(м) знаменито... ожє тотн нстиннни 
слоуги нашА никьіта и добре зографи дали єсмьі имь... 
два села... што бьі имь оурикь сь вьсімь доходомь нмь 
и дітємь и(х)... и плємєню и(х) кто сА избєрєть ближе нєпо- 
роушєно николижє на віки (б. м. н., 1415 Сові. І, 121); 
а мьі ... єсмьі дали и потврьдили... како да єст им от нас 
оурик и сь вьсєм доходом, им и дітєм их... и вьсємоу ро- 
доу их, кто сА им нзбєрєть наиближнїи, нєпороушєнно 
николижє на віки (Ясси, 1500 ВО II, 175). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. сА (сі)... избєрє(т), избєрєт 

127 (1428 Сові. І, 209; 1433 Сові. І, 350; 1442 Сові. II, 96; 
1458 ВБ І, 20; 1462 ВО І, 52; 1475 ВИ І, 206; 1480 ВЕ) 
І, 241; 1488 ВО І, 323; 1492 Сові. 3. 162; 1500 Сові. 3. 234 
і т. їн.); сА (сі)... избєрєть 18 (1415 Сові. І, 121; 1479 ВАМ 
62; 1480 ВО І, 243; 1484 ВО І, 306; 1488 ВО І, 325; 1490 
ВО І, 392; 1493 ВО II, 22; 1495 ВО II, 82; 1497 Сові. 3. 
223; 1500 ВО II, 175 і т. їн.); сА (сі)... избєрєть 16(1420 
Сові. І, 135; 1427 Сові. І, 196; 1429 Сові. І, 270; 1431 Сові. 
І, 317; 1451 Сові. II, 403; 1468 ВО І, 126; 1482 ВО І, 260; 
1491 ВО І, 456; 1495 ВО II, 47; 1500 ЗО 7 \ т. ін.); сє... 
избєрє(т) 1 (1479 Сові. 3. 101). 

* ИЗБ'БГТ) ч. (1) утікач: а за избіга можємь єго добити 
и видати (б. м. н., 1352 Р 6). 
ФОРМИ: знах. одн. избіга (1352 Р 6). 
‘ИЗВАРЄЦЬ ч. (2) (особова назва): ино ми видівши 

и(х) доброую волю и єднанїє и заплату а ми тако(ж) єсми 
далї... тоє прА(д)рєчєноє село на имА моунтє слоузі на- 
шємоу иоанишю изварєцю (Нямц, 1466 І>/Р«А» 519). 
ФОРМИ: дав. одн. изварєцоу 1 (1466 ОГД«А» 519); из- 

варєцю 1 (1466 ОІВ«А» 519). 
ИЗ ВЄКА див. ИЗ ВІїКА. 
ИЗ ВЄКОВЬ присл. (1) з давнього часу, здавна, одвіку: 

Слоуги г на(и)мА Олизаровичи из веко(в) слоужать 
о двоу конє(х) и(з) слоугою (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.). 
Див. ще ‘ВИКЬ, З ВЄКОМ, З В'ЬКА, ЗО ВЄКОВ, 

ИЗ В'ККА, ИЗ В'ККУ, ИЗЬ В*їїКИ, ОТ ВІїКА, $\У¥КІІ. 
ИЗВЕРЗАТИ дієсл. недок. (1) (цсл. изврьзати) (кого) 

усувати, виганяти: Тне вси села... маєть держати госпо¬ 
динь богомолець нашь Климентнй... а за нась и чада наша 
Господа Бога молити... архимандрнтьі благословити... а 
соблазньї творясчихь изверзати, церкви освесчати (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
ФОРМИ: інф. изверзати (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
ИЗ ВИКА див. ИЗ В'ККА. 
ИЗВОЛЄНЇЄ і:. (8) (цсл. изволєниє) 1. воля (7): Изволє- 

нїємь отца, поспі шєнїє<мь> сина и сьврьшєнїємь свАтаго 
доуха, сє азь... пань Игнатїє... ожє.., кь свАтомоу містоу 
свАтаго... благовіщєнїа... дали єсми трой двєри от дамаскьі 
чрьвєнои зь златом (Молдовиця, 1462 ВО І, 70); изволє- 
нїєм божїєм ми єсмо господарь зємли молдавскои (Коло¬ 
мия, 1485 В/? II, 371). 

2. дозвіл (1): О (!) ніхто не можєть коупити шє(л)тїиства 
безь изволєнїя брата своєго (XV ст. ВС 8). 
ФОРМИ: наз. одн. изволєиїє (1476 ВО І, 216); род. одн. 

изволєиїя (XV ст. ВС 8); ор. одн. изволєнїєм, изволєнїємь 
(1462 ВО І, 70; 1467 ВО І, 120; 1476 ВО І, 211, 215, 216; 
1485 ВО II, 371). 
Див. ще *ДОЗВОЛЄНЄ, ‘ПРИВОЛИНЬЄ, ‘ПРИЗВО- 

ЛЄНЬЄ, ПРОИЗВОЛЄНЇЄ. 
Пор. ‘ИЗВОЛИТИ. 
‘ИЗВОЛИТИ дієсл. док. (2) (цсл. изволити) 1. (що) 

дозволити, зволити (1): тєжь то изволи(л) єсми ему аж 
би єго аж би коли нікотораА пригода ему ста(л) тогдн 
има то село заміни(т) (Львів, 1399 Р 59). 

2. (чим) захотіти, забажати (1): ми алєксандрь воєво¬ 
да... знаємо чиньі(м) сймь листомь нашнмь понєжє изво- 
лили єсми добрїимь нашимь оумьісломь и дали єсми мо- 
настироу оуспєнїоу прі<с)тіи богородици... дві пасіки 
(зіс.— Еірим. вид.) (Бистриця, 1431 Сові. І, 325). 

ФОРМИ: перф. І ос. мн. изволили єсми, изволи(л) єсмьі 
(1399 Р 59; 1431 Сові. І, 325). 
Див. ще ‘ЗВОЛИТИ, ‘ПОВОДИТИ, ‘ПОЗВОЛИТИ, 

•ПОЗВОЛЯТИ, ‘ПРИВОДИТИ, ‘ПРИЗВОЛИТИ, *ПРИ- 
ЗВОЛАТИ,* ПРОИЗВОЛИТИ. 

‘ИзвОкь ч. (9) (болг.у молд. извор) джерело: и тако(ж)... 
даємь стомоу монастирю молдавици посадоу... и сь оусими 
приходи и хотарє(м) и нзвори (Сучава, 1453 Сові. II, 453); 
И єщє сми <п)отврьдили монаетироу от Поутнои и брани- 
щоу около монастирі: Соучава сь оусими єи нзворами (Су¬ 
чава, 1490 ВО І, 420). 
ФОРМИ: род. одн. извора (1490 ДГСХМ)\ ор. одн"из- 

воро(м) (1490 ДГСХМ); місц. одн. на извороу (1453 Сові. 
II, 454); знах. мн. нзвори (1488 ДГСВМЩ); ор. мн. изво- 
рами 2 (1488 ДГСВМЩ; 1490 ВО І, 420); изворьі 1 (1453 
Сові. II, 453); нзвори 1 (1488 ДГСВМЩ). 
ИЗ ВІїКА, ИЗ ВЄКА, ИЗ ВИКА, ИЗ ВАКА, ИЗЬ В'К- 

КА, ИЗЄВИКА, ИЗЬ ВИКА, ИЗЬ В'ККА присл. (ЗОЇ) 
здавна, споконвіку, одвіку: то все єсмо потвердили... слузі 
нашому вірному ходкови бибєлскому... сь всіми грани¬ 
цями яко из віка, вічно прислушало к тим сєлумь (Су- 
домир, 1361 А02, 6); исталося прн державі пана отн ста¬ 
рости рускоі злі (!) ожє купиль пань вАтславь дмитровь- 
скии дворище ись зємєю (так.— Прим, вид.) яко из віка 
слушало к тому дворищю (Львів, 1370 Р 18); тако єсмо 
оуіхали влдці и зємАньї по лисичии бро(д) яко било из 
віка и визнано (Погоничі, 1422 Р 98); и мн ему дали... 
тая сєла...со всимь сь тимь, што кь нимь изь віка и 
здавна слушало и тягло (Київ, 1437 АкЮЗР І, 12^; што(ж) 
изь віка к то(м)у рьічєговоу прислоухаєть то н нйі имаєть 
Слоухати (Луцьк, 1448 Р 148); А хотар томоу вишєписан- 
номоу сєлоу... да єст... по коуда из віка оживали (Ясси, 
1500 ВО II, 175). 
Див. ще *ВФКЬ, З ВЄКОМ, З ВІїКА, ЗО ВЄКОВ, ИЗ 

ВЄКОВЬ, ИЗ В'ЕКУ* ИЗЬ В'ЕКИ, ОТ В^КА, 5\У¥КДГ 
ИЗ В'ККУ присл. (2) здавна, споконвіку, одвіку: ми 

возрівши на єго верну службу... дали єсмо и даємь наше 
село надієво... со всімь оужиткомь како к нєму из віку 
прислушАло (Львів, 1399 Р 59); а такь даємь ему... с віч¬ 
ними границАми како широ(к) и долго што к той корьчмі 
из віку слушАло и слоушАєть (Медика, 1407 Р 72). 
Див. ще *ВГЕКЬ, З ВЄКОМ, З ВІЇКА, ЗО ВЄКОВ, ИЗ 

ВЄКОВЬ, ИЗ ВИКА, ИЗЬ ВИКИ, ОТ ВИКА, 
8\У¥КИ. 
ИЗ ВАКА див. ИЗ ВИКА. 
‘ИЗГАДАТИ див. ‘ЗГАДАТИ. 
НіЗГИНОУТИ див. ‘ЗГИНОУТИ. 
‘ИЗГИНЖТИ див. ‘ЗГИНОУТИ. 
‘ИЗГЇНОУТИ див. ‘ЗГИНОУТИ. 
* ИЗ ГОДИТИ СИ див. ‘ЗГОДИТИ СА. 
‘ИЗГОДИТИ СА див. ‘ЗГОДИТИ СА. 
‘ИЗГОРИЩЄ с. (П згарище: а хотарьі оунгоурі(номь) 

от бакова почєнши о(т) врьха... та оузлисиємь о(т) тоудора 
гори на конєць по(лі>на изгорища о(т) крьлигатою, та 
прости оу потокь (Сучава, 1409 Сові. І, 64). 
ФОРМИ: род. одн. изгорища (1409 Сові. І, 64). 
‘ИЗГОРИТИ дієсл. док. (1) (цсл. изгоріти) згоріти: а 

прївнлїє що нмали они от оуиков наших... а тота их при- 
вилїа пожєгла оу дом Бьлошєв от Боудєщи, коли ємоу из- 
горил дом (Сучава, 1488 ВО І, 323). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. изгорил (1488 ВО І, 323). 
‘ИЗГЬІБНУТИ дієсл. док. (1) (цсл. изгибнЖти) пропас¬ 

ти, зникнути: и азь теж записнваю тую ц<є)рков на клаш- 
торь по отца своєго записаню занєж отца моєго запис в 
тни валки изгнбль (б. м. н., 1443—1452 АЗ І, 39). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. изгнбль (1443—1452 АЗ 

І, 39). 
Див. ще ‘ЗГИНОУТИ. 
‘ИЗРКРЦЬІ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): ми панове господарі нашєго, илїи воєводи, на имА... 
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пань стань бьірличь вороницьскьш ... и пань сима михаи- 
лашевь о(т) изгБрць... вьізнаваємь тьімь то наши(м) ли- 
стомь... колижь вєлємЖжнїи илїангь воєвода... кролю 
по(л)скомоу... голдь вьірности... оучини(л)... ми такожє 
ижє повьінни єсмьі єго воли пристати (Львів, 1436 Созі. II, 
701). 
ФОРМИ: род. изгЬрць (1436 Созі. II, 701). 
ИЗДАВНА присл. (32) здавна, віддавна, з давніх часів: 

гбмь мьі видБвшє и(х) правою и вьрноую слоужбою до 
нась... дали єсми имь... двб сель... и сь оусими полБнамн... 
и миходрєю що кь нимь тАгло... издавна (Сучава, 1428 
Созі. І, 202); а покутскаА зємлА какь издавна слушала 
сь своєю границею из вька наша такь и тАгнєть (Ланчиця, 
1433 Р 125); Дали єсмо и записали владицБ ормєньскому 
под Луцком село... на имя ЦБпорово... со всимь с тьімь, 
што к тому селу издавна слушаеть (Київ, 1445 ЗНТШ СХУ, 
19); а сє здє ємужь сА Манєвь достали сь всєми присєльки 
и сь сєлищи, што к тому двору издавна слушало (Манів, 
1478 АЗ І, 76); Бил нами чолом... Аньдрєй ПрАжовьский 
н поведиль перед нами, штож, люди его вь Завско(и) 
волости на имА Шєршнєвичи издавна даивали в ключь 
Киевьский ведро меду пресного (Мереч, 1496 АЛРГ 69); 
Я боулга(к) лиснчи(н) сьі(н) а мнхаило во(л)чкови(ч) чи- 
ни(м) знаменито... што(ж),.. па(н) лисица записа(л) бьі(л)... 
поустьі(н)скомоу монастьірю половиноу селища ивони(н)- 
цов... со вси(м) ... што к томоу сєлищоу издавна слоухало 
(Пустинька, 1499 ПИ № 3). 
Див. ще ЗДАВНА, ИЗДАВНО, *ОТДАВНА. 
ИЗ ДАВНО присл. (1) здавна, віддавна, з давніх часів: 

а о(т) сукна и о(т) плотна... нмаю(т) платити мьіта, яко 
бьі(л) право издавно (Сучава, 1448 Созі. II, 741). 
Див. ще ЗДАВНА, ИЗДАВНА, ОТДАВНА. 
ИЗДЄРЖАТИ див. ЗДЄРЖАТИ. 
ИЗ ДОЛОУ присл. (8) знизу: А хотарь Драгосинеідомь... 

почєнши от издолоу... до верха (б. м. н., 1426 ВАМ 22); 
А хотар той трєтои част от село... почєнши из долоу от 
похрєбь та прости на дил (Сучава, 1495 ВО II, 78). 

*ИЗДРГЬЖАТИ див. ЗДЄРЖАТИ, 
ИЗЕ прийм. (1) (з ор.) (виражає об’єктні відношення — 

вказує на супровід одних предметів іншими) ізо, із, зі: 
а записала есмн по души его князя небощика... кь мана- 
стьіру Светого Спаса вь Кобрьіню село Корчичи, и зе всими 
доходи (Кобрннь, 1401 АкВАК III, 2). 
Див. ще 2Е1, 31), ИЗЬ, ИСЬ, СЬ. 
*ИЗЄХАТИ СІЇ дієсл. док. (і) з'їхатися: (А коли би сА 

пригодили которїи кривди людєм и подданьїм...) прїаталь 
нашє<го Алє>ксандра великого кнбзб... ино нашим ста- 
ро<ст>ам и врвдни<ком> граничним (обославши сА сь обоу 
сторон изєх)ати се на границах (Сучава, 1499 Вй II, 443). 
ФОРМИ: інср. (изєх)ати сі (1499 ВО II, 443). 
*ИЗИСКЬ див. ИЗЬІСКЬ. 
*ИЗИМАТИ СА дієсл. док. (1) (цсл. изиматисА) (?): Сє же 

колисна моєго изьємльтсА „ (так.— Прим. вид.) валфро- 
мвя а по єго животе кого бь избьрєть и стьіи николатому 
все (то) што к цр(к)ви прєдаль есмь и своєю братиєю (б. м. и. 
1350 Р 8). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. !изьємльтсА (1350 Р 8). 
*ИЗИТИ дієсл. док. (3) (цсл. изити) (від чого, з чнм, 

без чого) 1. взяти початок, виникнути, вийти (1): а из- 
шє(д)шє о(т) того корене И ПЛЕМЄНЕ... никто да НЕ волєнь 
продаті Ж ни на мнозв ни на мали (б. м. н., 1401 ЗКЄ). 

2. вийти, виїхати (1): они да си изидоу(т) сь всЕмь сво- 
и(м) товаро(м), до и(х) зємли без всекои забавЕ (Васлуй, 
1437 Созі. II, 709); 
О зьсвЕта того изити (1) див. ^СВІїТЬ. 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. изшоль (1401 АкВАК ПІ, 

2); нак. сп. З ос. мн. да изидоу(т) (1437 Созі. II, 709). 
Див. ще СЬИТИ. 
*ИЗЛЄМЬ ч. (3) (назва пагорбка у Молдавському князів¬ 

стві): а дроугьі хотарь дроугомоу сєлоу о(т) оустїє пото- 

ко(м) гори... оу и(з)лємь до доуба могила, из(л)ємь, иа 
и(з)лємь могилоу (б. м. н., 1400 Созі. І, 37). 
ФОРМИ: наз. одн. из(л)ємь (1400 Созі І, 37); знах. одн. 

и(з)лємь (1400 Созі. 1,37). 
*І2ШШТ1 див. *ЗЛ0МИТИ. 
*ИЗЛОМЛЄНЇЄ с. (1) порушення, недодержання, з ла¬ 

мання: а которьінжь то листи и записи хочємь имБти вь 
оусбхь рБчє(х) н члонкохь... досвБдчаючн тьімьто нашимь 
симь листомь на вЕчньїи часьі моцне дєржАти и ховати 
вБрно, бєзь порушьнїа и бєзь изломлєнїа (Сучава, 1439 
Созі. її, 712—713). 
ФОРМИ: род. одн. изломлєнїа (1439 Созі. II, 713). 
Пор. •‘ЗЛОМИТИ. 
*ИЗМАЛОВСКИИ прикм. (1) (пор. Ізмайлово у Волин¬ 

ській землі): мьт князь Михайло Ивановичь Юрьевичь 
прьідалисмо на храмь Пречистой Богоматерьі землю борт¬ 
ную Измаловскую (Мстиславль, бл. 1500 АСД II, № 4). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. Измаловскую (бл. 1500 АСД 

II, № 4). 
*ИЗМЄНА див. ^ИЗМІїНА1. 
*ИЗМЄНИТИ див. *ИЗМ1їНИТИ. 
*ИЗМИНА 1 див. *ИЗМ1їНА і. 
*ИЗМИНА 2 див. ‘ИЗМ'ЙНА 2. 
*ИЗМОВИТИ дієсл. док. (1) (з ким) домовитися, догово¬ 

ритися: але на после из мовили єсмо и втокьмєли єсмо ись 
посльї твоєй милости, абьіхь оучьіниль твоєй милости напгь 
листь и подь нашою присягою (б. м. н., 1496 ВО II, 401— 
402). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. измовили єсмо (1496 ВО II, 

401). 
Див. ще ЗМОВИТИ СА, *СМОЛВИТИ. 
*ИЗМГКНА1 ж. (10) .(цсл. измБна) 1. заміна, обмін (1): 

н то имає(м) єи мл(с)ти о(т) сєго часоу держати нєпорушєно 
изминоу за хоти(н) (Хотин, 1455 Созі. II, 774); 
дати измБноу (8) див. ДАТИ 2. 
2. зміна, переміна (1): Ачь по(д)лоугь часовь розньі(х) 

обьіча(и) и учи(н)кьі члвчи измєньї колижь кажьномоу 
чпвкоу вь єго доспєхоу ВО єго цюдностї И ВО єго сїлБ не 
є(ст) досить окрашені я колї не боудєть правьі окрашєнь 
(XV ст. ВС 9 зв.— 10). 
ФОРМИ: знах. одн. изміиоу 7 (1490 Вй І, 436; ОС 148; 

ДГСХМ; 1499 ВО II, 162; 1500 ВІЗ II, 173, 174); измииоу 
2 (1455 Созі. II, 774; 1490 ОС 147); наз. мн. измєньї (XV ст. 
ВС 9 зв.). 

* ИЗМ'Б НА 2 ж. (4) О бити вь измБноу див. 
Б БІТИ і. 
ФОРМИ: знах. одн. изміноу 2 (1442 Созі. II, 716; 1445 

Созі. II, 726); измииоу 1 (1445 Созі. II, 726); ьізмєну 1 
(1442 Созі. II, 719). 
Див. ще '“БЄЗМ'&НА. 
*ИЗМ1їНИТИ дієсл. док. (4) (цсл. измбнити) 1. (що, 

'що з ким) заміняти (3): Пакь господство ми даль сьм имь 
чьтири села измБноу за тоти села... и привнл'іє от Алєк- 
сандра воєводї двда нашєго єщє єсмо имь дали що на тоти 
села, що бьіль измбниль тоти двБ села дАд нашь Алєксандрь 
воєвода от Бистричьскаго монастира (Гирлов, 1499 ВО 
II, 162); прїидоша прЕд нами...,попь Григорїє... исьвьсбми 
яжє о христв братїами... и измбнилн сь господство мьі пра- 
воую монастирскоую отниноу (Ясси, 1500 Вй II, 173). 

2. (що) порушити, зламати (1): а толко нзмєни(т) олєхно 
сюю поруку ино знати коро(л) на(с) поручиико(в) (Луцьк, 
1388 Р 42). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. измінили (1499 Вй II, 162; 

1500 ВО II, 173); пперф. З ос. одн. ч. бьіль изміииль (1499 
ВО II, 162); майб. З ос. одн. измєии(т) (1388 Р 42). 

*ИЗНАИТИ див. *ЗНАИТИ. 
*ИЗНАИТИ СА див. *ЗНАИТИ СА. 
*ИЗНАНЇЄ див. ЗНАНЇЄ. 
ИЗНИЖЄ див. ЗНИЖЄ. 
ИЗО див. ИЗЬ. 
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ИЗОРАТЬ дієсл. док. (1) (ідо кому) виорати, зорати: 
а колі* оу нємєцькомь правь кмєть осАдб(т) тогдьі иє мо- 

жєть о(т)итї о(т) пана одно дбди(ч)ство прода(в)ши а оу 
мбсто сєбБ кмєтА такт» богато(г) ка(к) сєбБ о(т)са(ди)ть (!) 
алюбо полА ємоу нзорать (XV ст. ВС 39). 
ФОРМИ: інф. изорать (XV ст. ВС 39). 
Дав. ще *ОРАТИ, *ПООРАТИ, *ПРООРАТИ. 
*ИЗОСТАВАТИ дієсл. недок. (1) (цсл. изостати) за¬ 

лишатися, оставатися; Колі прїгожаєтсА по смрти оцєвє 
н(ж) дьвки не имБючи рожєноє бра(т)и изоставаю(т) вь 
имєнїи, находА(т)сА имб такьімь дбвбкомб опєкальнїкьі 
што(ж) и(х) хотАть пвнєзми о(т)править коли замоужь 
поидоуть аби имєнїє о(т)рималї (XV ст. СЯ 41). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. нзоставаю(т) (XV ст. СЯ 41). 
Див. ще ЗОСТАТИ і 1, * ЗОСТАТИ СА 1. 
ИЗОСТАВИТЬ дієсл. док. (6) (цсл. изоставити) (кого, 

кого в чім,{кого по кому) залишити, зоставити (4): а ньколи 
бьі те же иншьіи котрьш коли пановь г(с)п(д)ри наши алюбо 
иншьш хотвлї и(х) зостати (!) мьі слюбоуємь не оставати 

(Хотин, 1448 Сові. II, 738); а о(т)ць по смрти тммб то 
детємь и то (!) жене боудБ(т) лї єе вол А можеть изоставить 
опЕкатєльнїка оу томь имєнїи докоуль доростоуть де ти 
тьі(х) лб(т) (XV ст. СЯ 40 зв.); а какь зб нихб одине зо- 

мреть а не зоставитЕ по собе сьіновь и щадковь музского 
полу то его полозица того села Осекрова на того маеТЕ 
спасти которьгй ся останетЕ и на его счадки музского полу 
(Троки, 1498 ГВКОО); 
О при чети зоставити (2) див. ЧЄСТЬ 2. 
ФОРМИ: інф. изоставить 1 (XV ст. СЯ 40 зв.); ! зостати 

1 (1448 Сові. II, 738); перф. 1 ос. мн. есмо зоставили (1495 
АЛМ 83, 84); майб. З ос. одн. зоставить 1 (XV ст. ВС 
29 зв.); ! заставить 1 (1498 ГВКОО). 
Див. ще *ЗОСТАВЛАТИ, *30СТАВ0ВАТИ, ЗОСТАТИ Ч 

ЗОСТАТИ СА, ОСТАВАТИ, ОСТАВИТЬ1, *ОСТАВОВАТИ. 
* ИЗОСТАТИ СА див. *ЗОСТАТИ СА. 
ИЗОСТАТЬ див. ЗОСТАТИ Ч 
*ИЗРАДА див. *ЗРАДА. 
! ИЗРАДУЮ (ИЗРАДЦЮ) див. *ЗРАДЦА. 
*ИЗРАИЛЬ н. (1) (особова назва, цсл. Издраиль, гебр. 

Уізгаеіпродали есмо мьіто Звягольское и корчму.Из- 
раилу... на три годи (Судомир, 1488 РИБ 222). 
ФОРМИ: дав. одн. Израилу (1488 РИБ 222). 
ИЗРАНА присл. (4) зранку: соудїи имає(т) бьітї израна 

потрєзвоу соу(д) соу(д) израна алюбо до обвда алюбо 
да (!) полоудни имаєть бьітн соужєнБ (XV ст. ВС 6). 

*ИЗРЄЧИ дієсл. док. (1) (цсл. издрєїди) сказати: И єлико 
изрєкЖт вашєи милости от господства мн, а вьі о вьеєм 
вБроуитє их, яко бьіхмо самьі се вашим милостїом говорили 
(Дольний Торг, 1475 ВИ II, 336). 
ФОРМИ: майб. З ос. мн. изрєкЖт (1475 ВИ II, 336).- 
*ИЗРОУБАТИ дієсл. док. (1) (що) зрубати: ОуставлАємь 

и(ж) за ка(ж)ноє дерево овощь имаючн а боудє(т) ли из- 
роубано алю (!) скажено вї гро(ш)и заплати(т) шкодоу а 

виньї еі (XV сг. ВС 32). 
ФОРМИ: майб. пас. З ос. одн. с. боудє(т)... изроубано 

(XV ст. ВС 32). 
Див. ще *ЗР0УБИТИ, *ПОРОУБИТИ, РОУБАТИ 1. 
*ИЗРОУШИТИ див. ЗРОУШИТИ. 
ИЗСТАРИНЬ! див. ИСТАРИНЬ!. 
ИЗСТАРОДАВНА дав. ИССТАРОДАВНА. 
*ИЗЧАТЬЄ с. (1)0 изчАтьє матки божьєи 

(1) (назва церковного свята, також календарна дата) за¬ 
чаття матері божої: в городв бєрєстью... пзчАтьА (!) матки 
б(ж)ьєи подлбтьі (зїс.— Прим, вид.) роз(с)тва х(с)ва ти- 
сАчА летьі и чотьіри ста лете (Берестя, 1400 Сові. II, 619). 
ФОРМИ: род. одн. ! пзчАтьА (1400 Сові. II, 619). 
ИЗЬ, ИЗЬ, ИЗ, ИЗО, ИСЗО, ! И прийм. (130) з, із 1. 

(з род.) (97) і. (виражає об’єктні відношення) (25) а) (вка¬ 

зує на об'єкт, що є одиницею якогось обчислення або з якого 
щось забирається, відділяється) (20): А изь рАшювьскои 
волости приходить поле тритья ста коло(д) (б. м. н., 1386— 
1418 Р 35); Про то я... записала есми... десятину кь све- 
тому Спасу ке Кобрнню, н зь мльїна, што на рвцв на Коб- 
ринцв, десятую мврку оте жита (Кобринь, 1401 АкВАК 
III, 2); А той истньїй слуга нашь ББдунЕ... имаетЕ слу¬ 
жити намБ и нашимь дбтєме изь того села двБма стрЕлци 
(Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); а кн<А>зю Солтану оу Виш- 
нєвцьі пол гроша из збаразекого мьіта (Луцьк, 1463 А5 
І, 55); кнАзю вєликомоу тоє(р)скомоу дано вб Кракове... 

в поставьі соукна ма(л)ско(г)... а л ко(п) г(р)шє(и) н(з) 
ска(р)бу (б. м. н., 1488 УКТ); 

б) (вказує на сукупність об'єктів, з яких виділяється 
один або більше) (5): а тижь коли бьі которьіі нєприАтєль 
своєю силою облогло тото исньш гпо(д) галичь тогда тото 
исньїі воєвода и бра(т) его и дети їхь или которьі из нихо 
жн(в) останєть имають... того исного города боронити 
(Луцьк, 1388 Р 37); нєкоторьі(и) из наши(х) пано(в) ко- 
ли(ж) то на ва(л)цє є(ст) йме мєсцо дано боудє(т) а онї 
того мєсца не смотрАть не дєрБжа соромоу а инбдє(с) ста¬ 
новлю) (XV ст. ВС 10 зв.); тоє щоби тому прв(д)рє<...)нно- 
му монастирю ОуриКБ СЕ ОуСЕМЕ доходоме... и НИ ЄДИНЕ 
о(т) наши(х) рАдца примьса ке теме вьішєписанньїМЕ ци- 
ганомЕ да не имаєть такождє и ке де тем е и(х) н ке вьеєму 
плємєню и(х) що и(з) те(х) две вьішєрє(ч)нньі(х) чєлбдє(х) 
вьіидєте (Дорогуня, 1434 ДГСММ). 

2. (виражає просторові відношення) (вказує на місце 
або предмет як вихідну точку дії) (38): а львовчАнє што 
ймуть принести самн изь угорь еєрєбро жьжєноє, оте того 
еєрєбра ШТО бьіХОМБ мьі купили собь колко будєть намь 
надобно (Сучава, 1408 Сові. II, 632); о(т) могьіло(к)... к до- 
розЕ котраА дорога идєть из дбдочичь до баличь (Зудечів, 
І4 ІЗ Р 83); А різгеіе \уазга гпіїозі, Не Розоі АУазг і агипуу 
ІЧіетіескїу розої їедиі; і і ІЧітес зійду сгегег пазгиіи гетіи 
(Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 139); записоую 
жене своєй... на своих имєнАхь отчизнихе на Кобрьіни... 
тоую тисАч коп, штож она принесла от брати своих из 
Голшан (Кобринь, 1454 АЗ III, 9—-10); а коли пань Петрь 
ЕЗЛИЛЕ (!) ПО ТЬІМЕ ИМЕНЯМБ, тогдьі намвстникБ мой ие 
жаловаль на пана Петра, иж би онб печати рваль або замки 
отбиваль, або листи бьі браль из тое скрини, которая била 
не замкнена (Вільна, 1498 АЛМ 163); О тьі(х) што(ж) изь 
своєа зємли идоу(т) на воиноу (XV ст. ВС 27 зв.— 28); 

н дали и приложили єсмьі о(т) на(с)... стмоу монастироу 
о(т) немца болото криваА и озеро, на имБ по(д) доубровка, 
и се грьлою... о(т) гдє виходить грьла нз днистра (Ясси, 
1500 Сові. 3. 230). 

3. (виражає означальні відношення з просторовим від¬ 
тінком) (19): А ргі Іошо Ьуіі з^еікоше; кпіаг Ребог и^оіе- 
^ойа ІдіскІК.. і іег МіпкЬа]Іо 12 Озхгпепу (Луцьк, 1388 
ІгРБ 108—109); а писаль грамоту писарь пана старостинь 
дьякь изь болєстрашичь (Перемишль, 1359 Р 10); а се азь 

влдка ивань из луцка знаємо чиню всвмь ажє да(л) ми 
г(с)дрь мои великий король митрополью галицкую (Опа- 
тів, 1398 ЗЛЕІК); а при то(м) свБдци бьіли кнАзь Ань 
арцибискупь льв<овс>ки па(н) м**жи(к) из дубровьі (Ме¬ 
дика, 1415 Р 87); и панн Василєвая... поставила перед на¬ 
ми Лоуконничан, королєвских людей из Ярнєва и зь Син 
ковичь (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 

4. (виражає причинові відношення) (13): ми романь воє¬ 
вода... слюбили есми... владиславови из божєєі мл(с)ти 
королеви польскому (Сучава, 1393 Сові. II, 607); фра(н)- 
цикь оунЖкЖ свою лоцїю во опєканїє сь имєнїємь ста гри¬ 
вень а коли(ж) по нєкоторьі(х) часє(х) вида(л) єє замоужь 
с того имєнья изь єє молодости на нєє наклада(л) потомь... 
изь своимь мЖжємь нєла(с) напоминать стго (!) имєнїя своє- 
моу дбдоу (XV ст. ВС 21 зв.); ПригожаєтсА н(ж) о нєко- 
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торьш простоупки позьівани боудоуть прє(д) нась а они(с) 
вммолг-зАють своими старшими... а изь и(х) же прїказа- 
нїя то чинА(т) а чєрє(с) то частокро(т) бьівають то поро(ж)- 

ни о(т) казни а то є(ст) противь нрїказань(ю) бжьєму и про¬ 
тивь правоу цр(с)комоу (XV ст. ВС 15); мьі илиа воєвода... 
чинимь знаменито... ожє... приєхали есми до Лвова... к 
нашєму милому господарю, из милости божии влади сла¬ 
ву королю по(л)скому (Сучава, 1439 Созі. II, 712). 

5. (виражає модальні відношення) (1): Такь иж межи 
нами... из обохь сторон, имаєт бьіти покоуи и мир вьчнїи 
(Гирлов, 1499 ВИ II, 419); 
о из старини (1) див. СТАРЬІНА. 

II. (з ор.) (88) 1. (виражає об'єктні відношення) (78) 
а) (вказує на зв'язок або взаємодію між особами або пред¬ 
метами) (52); а купиль єсть нвань губька изь братомь 
своємь на вьки (Перемишль, 1378 Р 26); та(к) король гос- 
подарь приказаль намь своимь листомь а бьіхмо вьівхали 

и земАньї и старьци и розьЬхалн межи влдкою а межи 
стрьлковци о землю о црковну и лБс (Погоничі, 1422 Р 
97); изгодила сА есми из дєвєрємь ись своимь со кн<А>зємь 
Сємєномь и дєти мои из дАдкомь своимь о кн<А)зА Сол- 
тановоу дєльницю (Манів, 1478 А5 І, 76); ино я... при том 
остала Мєжирєчи... подлуг оурАду пана моего изь (б ориг. 
изАтєм.— Прим. вид.) зАтєм своим с паном Михном Омє- 
лАнским (Луцьк, 1487 Л5 І, 85); на той долине мои люде 
мають слндогонь и з Блаженичаньї (Володимир, 1498 
ЛрхЮЗР 8/ІУ, 119); мьі тогди Стєфан воєвода, сам своєю 
парсоуною... из их милостми обличнє боудоум єхати 
на тоурєцкого чьсарь (Гирлов, 1499 ВИ II, 423); 
б) (вказує на супровід одних дій іншими або одних пред¬ 

метів та осіб іншими) (26): Мьі... чиним знаємо... иж за¬ 
писуєм... кн<А)зю Федору Данилєвичу Острогь... из сєльї 
(Луцьк, 1386 А5 І, 20); Бнль намь чоломь пнсарь нашь... 
пань Грнгорей Исаевичь Громьїка, о томь, што перво сего 
дали есьмо ему мьстце городское и зь малою улочкою (Люб¬ 
лін, 1410 АкВАК XI, 5); А коу томоу придаль есми на тоую 

црковь ... землю пашноую и бортноую и з синожатми (Пе¬ 
ревали, 1440 Р 142); вьізнавамьі тьім то листом... и з дотьк- 
нєнємь свАтого хреста... бьіти повннни и обвезаноу коу 
дєржаню зоуполна чести и вьрьі нашєи (Сучава, 1462 ВО 
II, 284); и врозумившн то пани Олизаровая... волнє да- 
ровала нас и дала и записала тьіє двє имєнА оу Вольїни... 
на имА Здолбицу нз присєлки (Луцьк, 1487 А5 І, 240); 
лише... боудєм ли тогдн оу которои нємоци, та нємочи 
мєм самьі єхати заєдно с ньімн, он бьі тогди нмал єхати 
заєдно с ньіми сьінь нашь Богдан воєвода... или кого мьі 
из их милости пошлемо (Гирлов, 1499 ВО II, 423); 
в) (вказує на знаряддя або засіб дії) (5); мьі пєтрь воє¬ 

вода... знаменито чини(м) из си(м) наши(м) листо(м) ... 
ожє то(т) истинньш калоугєри наши о(т) молдавици при¬ 
несли прнвнлїє наши(х) прє(д)ко(в) прь(д) нами на потвєр- 
ждєиїє (Байчани, 1454 ПГПММ); яко єсмо послали тако- 
єжь копиє нзь нашими посльї (б. м. н., 1496 ВО II, 401). 

2. (виражає модальні відношення) (4): а ивань губька... 
купиль єсть тоть мунастьїрє имєнємь калєниковь... изь 
блг(с)вльньємь пискупа ларивона (Перемишль, 1378 Р 
26); А пак коли оусхочєт наиясньишїи Владислав, крал 
оугрьскїн и чьскїи... оучинАт воиска и, из божїю помощїю, 
поидоут сами свонми парсоунамьі... на тоурєцкого чьсарь 
(Гирлов, 1499 ВО II, 423). 

3. (виражає означальні відношення) (1); а на то есми даль 
им сесь мой листь из моєю печатью (Київ, 1491 АрхЮЗР 
8/ІУ, 158). 
Див. ще 7.Е1, ЗЬ, ИЗЕ, ИСЬ, СЬ. 
ИЗЬ В'БКА див. ИЗ В'БКА. 
ИЗЬ В'ЙКИ присл. (1) здавна, споконвічно, од віків: 

а хотарь тьмь сєла(м) по старомь хотару да є(ст), кудьі 
изь вБки оживали (Сучава, 1443, Созі. II, 156). 

Див. ще *ВГБКЬ, З ВЄКОМ, З В'ЙКА, ЗО ВЄКОВ, ИЗ 
ВЄКОВЬ, ИЗ В'ЕКА, ИЗ В'ЕКУ, ОТ В'ЙКА, 5\У¥КЬ'. 

*ИЗЬЯВЯТИ дієсл. недок. (3) (цсл. нзьявляти) (кому) 
заявляти, повідомляти: мьі Ивань Мирча Божьь мнлости 
воєвода великий Господарь зємли Бесарабьскоь. Изьявямь 
и освьчаю тьімь листом каждому доброму... кто оузрит 
или оусльїшит (Чюрзев, 1403 ДГМ); Мьі Іо стєфан воєво¬ 
да... знаємо чиним и явно изявльєм с тьім нашим листом 
вьсАм посполитьім ... яко коли... неприязнь... и валка 
бьіла межи нами и межи... кролем полскьім... и тьіми 
часьі єго милость... нам вьси мєрзАчкьі и шкодь!... отпоу- 
стнль (Гирлов, 1499 ВО II, 119). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. одн. изьявямь (1403 ДГМ)\ 3 ос. одн. 

изАвл'Ьєгь (1479 ВО II, 351); 1 ос. мн. изявлЬєм (1499 ВО 
II, 419). 
Див. ще *ИЗЯВИТИ. 
*ИЗЬ1СКАНЇЄ с. (1) виграш судової справи: и тамь 

она имєть свою рє(ч) оуздати рє(ч)нїковн комоу она хочєть 
и на нзьгсканїи н на истрацєнїн (XV ст. ВС 12). 
ФОРМИ: місц. одн. иа изьісканїи (XV ст. ВС 12). 
Див. ще ИЗЬІСКЬ 2. 
Пор. *ИЗЬІСКАТИ 2. 

*ИЗЬІСКАТИ дієсл. док. (10) 1. (чого) одержати у влас¬ 

ність (що) (3): а коли оць за своєго живота дьвкоу за- 
моужь вьщасть а о(т)правн(т) вБномь тогдьі по смртї єго 
иная братія є(г) нє могоу(т) иньшє(г) изьіска(т) аль в то 
имєнїє имбтї досить в чомь о(т)прави(т) оць (XV ст. ВС 36). 

2. (без додатка) (про судову справу) виграти (що) (5): 
кто межи ими оукажєть твердьшимь листомь и знамень! 
што соуть на листь тоть зьіскаль (Галич, 1401 Р 65); По¬ 
водь имєєть позвать вїновато(г) ко правЖ тогдьі воиоватьіи 
(!) изьнцє(т) а нє стане(т) ли виноватьіи кь правЖ а пово(д) 
станєть алюбо слЖгж пошлєть тогдьі виноватьш изостанє(т) 
винь двєма вольї (XV ст. ВС 17 зв.); па(н) татомирь балнц- 
кии довєль свонхь границь и зьіскаль (Зудечів, 1413 Р 
83); нє имаю(т) оуспоминати тоти прьдрєчєньї панове о тьіто 
вьішєпнеаньї села на пана шєндрика... заноу<ж> зьіскал 
шєндрика <сь вь(с))єго права <о(т) вьішєписанни(х) больрь) 
(Сучава, 1447 Созі. II, 273); 

(що) одержати перевагу (над чим) (1): а стана полБново 
привнлїє да нє изьісчє(т) сїє привилїє наше николи на вБкьі 
(Сучава, 1439 Созі. II, 41). 

3. (без додатка) розшукати (1): Нине пакь для нашего 
брацства, какь наше слово почастовавше, намь оть вась 
войтянье вчннишь, у кажьдомь месте и вь городехь изьі- 
скавши, отьслали бьі есте кь намь (б. м. н., 1484 РИБ 
351). 
ФОРМИ: інф. изьіска(т) (XV ст. ВС 36); перф. З ос. одн. ч. 

зьіскаль, зьіскаль, зьіскал, зьіска(л) (1401 Р 65; 1413 Р 
83; XV ст. ВС 21 зв.; 1447 Созі. [І, 273); майб. З ос. одн. 
изьіщєть 1 (XV ст. ВС 10); изьіщє(т) 1 (XV ст. ВС 17 зв.); 
нак. сп. З ос. одн. да... изьісчє(т) (1439 Созі. 11,41); дієприсл. 
перед, изьіскавши (1484 РИБ 351). 

ИЗЬІСКЬ ч. (4) (стч. гізк, стп. гузк) 1. зиск, прибуток 
(2): Хочє(м) о(т)коуль изьгскь алюбо прїбьітокь прїхо(ди)ть 
о(т)тоулє тє(ж) и казнь нмєєть бьіти (XV ст. ВС 29 зв.); 
и гєргє... рє(к) прь(д) на(с): правда, єси да(л) оу мои(х) 
роу(к) твои златьі, на подержанїє, али я єсмь хоти(л) 
сєбь зискь оучинити твоими пиньзми (Сучава, 1449 Созі. 
II, 385). 

2. виграш судової справи (2): мьі Стєфан воєвода... 
чиним знаменито... ожє прїидошА прєд нами... наши слоу- 
гьі на имБ Ивашко комис и Тома (в ориг. Тотома.— Прим, 
вид.) Димнтрєскоул и Косте Тоурбоурє н тАгали сА за 
села на имь Сьсєщи на Брьладь и за село Ромьнєщи... 
але Ивашко сь прївилиами тесть своєго пана Йвана ви- 
стиарника добнл сь вьсєго права и соудоу, а Тома Доумит- 
рєскоул и Косте Тоурбоурє... стратили... Ино мьі видбвшє 
изьіскь пана Ивашков, и мьі також есми дали и потврьднли 



изь — 430 — или 

таа прядрєчєннаа села... слоузя нашємоу паноу Ивашкоу 
комисоу (Бирлад, 1460 ВО ї, 40—41); мьі стєфа(н) воєво¬ 
да,.. чиньі(м) знаменито... ожє прїндоша прА(д) нам(и)... 

ива(н) снь васко(в)... ись своими братїами и тягали на 
княгиню пана андрєикова шєрбича... рєкучи ажє они 
су(т) оунуки ку(п)чичєвн по и(х) матєри... прото(ж) ма- 
рушка ставши оу то(т) нарєчєньш дє(н) и присягла прА(д) 
нами... ажє ива(н) ись своими братїами ня(ст) оунуки 
ку(п)чичєви ани єи самои марушци ани ми(х)нови сєго 
ра(дг) ми видбвши изнскь марушки... есми дали и потвер¬ 
дили марушкн и ми(х)нови плємєнику єи оуся села ку(п)- 
чичєва и вься имЯнїє єго (Васлуй, 1474 РГС). 
ФОРМИ: наз. одн, изискь (XV ст. ВС 29 зв.); знах. одн. 

изьіскь 1 (1460 ВО І, 41); изискь 1 (1474 РГС); зискь 1 
(1449 Собі. II, 385). 
Див. ще *ИЗЬ1СКАНЇЄ. 
ИЗЬ див. ИЗЬ. 
*ИЗЬБИЩЬНЬ1И прикм. (1) О изцбищьньїи пе¬ 

ревозь (1) (назва перевозу в Перемишльській землі): 
а и єщє даль єсмь ему ловнща оуюноваА ото изьбшцьного 
пєрєвоза... до бєрєгь днястра (Казимир, п. 1349 Р 3—4). 
ФОРМИ: род. одн. ч. изьбищьиого (п. 1349 Р 4). 
ИЗЬ В'БКА див. ИЗ В'ККА. 
ИЗЬ ВИКА див. ИЗ ВИКА. 
*ИЗЬГИН0УТИ див. *ЗГИН0УТИ. 
*ИЗЬЄДНАНЇЄ див. *ЗЬЄДНАНЬЄ. 
*ИЗЬЯВИТИ СИ дієсл. док. (1) з’явитися, знайтися, 

стати наявним: А пак привилїи Аврамово, що имал он 
на тоє село от нас же, от коупєж, а тотьі єго привилїи, 
ажє сб коли изьявАт, а они да не нмают добоувати на сїє 
иашє прнвилїє николи на вБки (Сучава, 1493 ВО II, 22). 
ФОРМИ: майб. З ос. мн. с-Ь... изьявАт (1493 ВО II, 22). 

*ИЗЯВИТИ дієсл. док. (1) (цсл. изьявити) (кому) заяви¬ 
ти, повідомити: нзьє(д)навшисА є(с)мо и запи(с) мєжьі 
собою вдблали, и г(с)дру єго мл(с)ти и(з)явили, и г(с)дрь 
єго мл(с)ть на(м) то и листо(м) свои(м) потвє(р)диль (Віль¬ 
на, 1495 ВМБС). 
ФОРМИ: перф. ї ос. мн. є(с)мо... и(з)явили (1495 ВМБС). 
Див. ще *ИЗЬЯВЯТИ. 
*ИЗАВЛИТИ див. *ИЗЬЯВЯТИ, 
ИК див. ИКЬ. 

! ИКОМИВИЧ <ЯКИМОВИЧ> див. ЯКИМОВИЧ. 

*ИКОНА ж. (2) ікона: застали єсмо оу стго спса на крас- 

но(м) д иконьї кованьі(х) а г иконьї з вяньци (б. м. н., 
1429 Р 114). 
ФОРМИ: знах. мн. иконьї (1429 Р 114). 
*ИКРА о ю. (1) ікра, кав’яр: мьі стєфа(н) воєвода... знаме¬ 

нито чини(м).., ожє бпгопроизволилн єсми наши(м) добри(м) 
произволєнїє(м)... и дали єсмн том(оу) монастирю на каж- 
доє лято по(д) в (1) мажн рибу о(т) кєлїи а о(т) нашєи кнє- 
гини три кантари икру чорную (Сучава, 1446 0/р«А» 
485). 
ФОРМИ: знах. одн. зам. род. три кантари икру (1446 

485). 
ИКЬ, ИК прийм. (20) (з дав:) до 1. (виражає об'єктні 

відношення) (17) а) (вказує на приєднання, додавання чого до 
чого) (14): а на болшєє потврьжєнїє том(оу) вьсєм(оу) 
вьшієписанном(оу) вєляли єсми нашєм(оу) логоОєтоу, па¬ 
ноу станчюлоу, привясити нашю печать нк сєм(оу) ли(с)- 
тоу (Сучава, 1448 Собі. II, 300); мєнА(л) єсми с ьігумєно(м) 
пєрєсопницки(м), з ларионо(м) тьі(м) всє(м) своимь имє- 
(н)є(м) на нмА дА(д)ковичи... на є(г) имє(н)є... на чємєрн(н), 
котороєжь придано ик манастирю (Луцьк, 1490 Пам.); 
А для липьшон твердости и печат есми свою приложили 
ик сему моєму листу (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 
120); 
б) (вказує на зв'язок дії з якоюсь особою або з якимсь 

предметом) (3): иного соу(д)ца да не имаєть развВ г(сд)во- 

ми икь нашємоу градоу кь сочавя (Сучава, 1437 Собі, і, 
520); едучи от Бовбол к Блаженнку, к лесу приехавши, 
по левои руце подле самои дороги тот дуб стонт, и оттоль 
через гребли конець пропаханих нив и озли тое смужали 
што и кь Блаженику слушают, олижь до самое реки (Во¬ 
лодимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 120). 

2. (виражає просторові відношення — вказує на місце, 
точку, куди спрямована дія) (3): а хотарьі тБмь сєломь... 
огь киприяновьі поляни... икь поросячои (Сучава, 1420 
Собі, і, 135); и от того привел нас пан Янчинский и к гра¬ 
ням и рек: тут тие грани сам князь великий Швитригайло... 
своєю рукою тне грани зарубал (Володимир, 1498 АрхЮЗР 
8/ІУ, 119). 
Див. ще КОУ, КЬ1. 
1 ИЛА див. ИЛЬЯ. 
ИЛАРИОНЬ ч. (5) (іособова назва, гр. ЧХариоу) Іларіон, 

Лапіон: <и)с(пис)ах <м>онах Иларионь (Молдовиця, 1462 
ВО І, 71); а тоє имє(н)є чємєри(н) маю подати игоумєноу 
пєрєсопницкомоу ларноноу (Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: наз. одн. Иларионь 1 (1462 ВО І, 71); ларио(и) 

2 (1467 СП № 13; 1490 Пам.); дав. одн. ларионоу (1490 
Пам.); ор. одн. лариоио(м) (1490 Пам.). 
Див. ще ЛАРИВУНЬ. 
*ИЛВОВСКИИ див. ЛВОВСКИИ. 
*ИЛВОВЬ див. *ЛВОВЬ. 
*ИЛВОВЬСКИИ див. ЛВОВСКИИ. 
ИЛВСКИИ див. ЛВОВСКИИ. 
ИЛВЬВСКИИ див. ЛВОВСКИИ. 
¥ЬЕ див. ИЛИ. 
*ИЛЄМНИЦИ мн. (1) (назва села у Віленському воєводст¬ 

ві): Сє азь... ан(д)рє(и) владимирови(ч)... о(т)писаль єсмь 

своєи жєнЯ Кнгни марїи ... свою очиноу... имЯнїє прьвоє, 
а нноу словєнєскь могьілноє камєнєць логожєскь илємници 
полоноє (Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: знах. илємиици (1446 Р 154). 
ИЛИ, ИЛЇ, ЇЛИ, УЬЕ спол. (1702) 1. (зв'язує члени 

речення) (1348) 1. (розділово-перелічувальний) або... або, 
чи... чи (666): Тне вси села... маеть держати... влади¬ 
ка Луцкий... никакоже паче благословеня єго церкви 
созиждати, или самовласте разорити, или свесченьниковь 
оть него благословенньїхь оть церкви отганяти, или ди- 
даскалию основати (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1ЛП, 3); а коли 
ймуть купити татарскьіи товарь, у сочавя, или шолкь, 
или перець, илн камкьі, или тєбєнкьі, или тємьАнь, или 
грєцкьіи квась, оть гривну, у сочавЯ по три гроши (Су¬ 
чава, 1408 Сові. II, 630); а ту дяднину пань кола вольнь 
продати нли замБнити или тунь о(т)дати (Галич, 1409 Р 
74); а пак ли бьі хотя(л) хто по(д) пано(м) гринко(м) стрє- 
чєновичо(м) тьіхь имянєи добивати или по(д) єго дєтми... 
или по(д) єго внучати... имаєть дати триста ко(п), широ- 
ки(х) грошей пану гринку (Острог, 1437 Р 136); А пак 
аж сА прилоучит та побягнєт някоторїи наш боярин или 
наш слоуга до краля єго мнлости, или до прярєчєнних 
єго милости братїях, нли боуд гдє до их милости зємлАх 
или до их подданньїх, тотби имал одослати ся до нас до 
своєго господаря (Гирлов, 1499 ВО II, 421); 

(чергується з алюбо, алюбь, ли, либо, любо, 
л ь) (16): а коли бьіхомь хотяли любо сами взАти в нєго 
то селище єго осажєньє и роспашь или кому бьіхо(м) при¬ 
водили викути (!) тогдьі имаємь заплатити ему пАтьдєсАть 
гривє(н) полугрошки (Острог, 1427 Р 109); коли жь бьі- 
хомь хотяли тьш двя сєлиіци алюбо сами оузАти оу нєго 
Или кому приводили бьіхомь викупити и тогдьі ИМЯЄМЬ 
дати єму за тьш двя сєлищи шєстьдєсАть копь тую подоль- 
скими полугрошннки (Турейськ, 1429 Р 112—113); а кто 
нмєть коупити скоть или барани, оу баковя, или оу рома- 
новя трьгоу лнбо оу банн, либо на нямци, либо оу иннх 
торгох наших, нє надобя нигдє мито дати, ниж-ь тамь гдє 
коупил (Сучава, 1434 Сові. II, 669); и король би его ми- 
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лость о томь розьсмотрєль и намь допомагаль тьіми разьі, 
пєнАзьми ль, людьми ль, или имєньємь (б. м. н., 1481 ВВ 
II, 364). 

2. (розділовий) або, чи, чи то (525): а што ко(л) о(т) 
кого оусльїшю на господарА нашєго лихо или добро того(м) 
не оутаити господарА нашєго вєлико(г) королА (б. м. н., 
1386 Р ЗО); А сє я пань мнхаило боучатьскии... свБдчю 
то н познавамь снмь своимь листомь... кто на сии листь 
позрнть или сльїшнть єго чтучн (Галич, 1424 Р 106); мьі 
великий кнАз Швнтрнкгайл... чиннм знаменито и даєм 
вєдати каждомоу н(н>нєшним и <н)а потом будущимь, 
хто на нею возрит нли єго чтучи оусльшіит (Київ, 1437 
АЗ І, 33); вьлни продати или за дарь дати (Луцьк, 1445 
Р 148); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним ис сим ли¬ 
стом нашим вьсьм кто нан оузрит нли чтоучи єго оусльшіит 
(Ясси, 1500 ВИ II, 175); 

(у сполуч. нли пакь) або ж (8): Мьі кнА(з) фєдорь 
любортови(ч) (!) знаємо чннимь снмь нашимь листомь кто 
коли на нь возри(т) или пакь оусльіши(т) (Вїслиця, 1393 
Р 50—51); мьі стєфань воєвода зємлн молдав(с)кон знаємо 
и чиннмь снмь нашимь листомь, кто нань коли возрить 
или пакь оусльшіить (Сучава, 1395 Сові. II, 611); Мьі бис- 
купн мацни прємьіски(и) и офанасни владьїка прємьіс- 
ки(и) ... чинимьі знаємо симь нашимь листо(м) кто на нь 
возрн(т) или па(к) о.усльіши(т) (Медика, 1404 Р 69—70). 

3. (приєднувальний) а також, а теж (106): <а по) на- 
шємь жнвотн кто имєть бьіти господарь оу зємлн Молдав- 
скои, братїи нашихь или от наше плємА намь будь кто 
то имьда нєпорушать... нашєго оутвєржєнїя без виньї ихь 
(Сучава, 1403 #5 338); пак ли бьі кто нагабаль тучєнАка 
оу той дндининн оу сєрньку или кро(л) гсподарь то пани 
марєгорнта росоваА имаєть заступити оправи(т) подлугь 
зємєско(г) права (Галич, 1418 Р 89); єстли бьі св пригодїло 
нїкоторомоу подданномоу, или боуд комоу от зємлАх кроль 
єго милости... котораА кривда н шкода от подданников на¬ 
ших... а таковїи... да имаєт жадати справедливост от ста¬ 
рост хотинскнх и чєрновскьіх (Гирлов, 1499 ВВ її, 424); 

(у сполуч. или п а к ь) а також, а теж (8): возрєвшє 
єсмо на на єго (так.— Прим, вид.) иврноую службу... 
даємь ємоу... и оставлАємь... єго... при всбмь што коли 
коупиль или пакь о(т)мвну єсмо ему дали (Краків, 1394 
Р 54); А хто сію грамоту мою порушить родителей моихь 
кто или пакь иншій хто, тому судить Бог (Київ, 1398 
ДГПМ)\ А по нашємь жнвотв, кто боудєт господарь на¬ 
шєи зємлн, от двтєн наших, или пак боуд кто кого богь 
избєрєт господарємь бьітн оу нашєи зємли... тот бьі нє по- 
роушил нашєго даанїа (Сучава, 1458 ВВ І, 6). 

4. (пояснювальний) тобто (19): а кто бьі хотАль сїє наше 
даанїє и запи(с) пороушити или првстьпити... то(т) да 
є(ст) проклє(т) о(т) господа бога (Сучава, 1444 Сові. II, 
208); а кто би позабави(л) или задрьжа(л) тьіє вози ис си(м) 

листо(м) то(т) на(м) имає(т) намь (!) заплатити к золотьі(х) 
(Сучава, 1446 ВІН«Ау> 485); А кто св покоусит нашєго даа¬ 
нїа и потврьждєнїя пороушити или раздроушити, таковїи 
да єст проклАт от господа бога (Сучава, 1492 ВВ І, 
511). 

]]. (зв'язує сурядні речення) (354) (розділовий) або (15): 
А сє А пань бєнко староста галицький и снАтнньскии сввд- 
чю то своимь лнстомь каждому доброму кто на сєи листь 
оузрить или перед кьімь будєть чтюнь (Коломия, 1398 Р 57); 
А сє я пан лєнко староста Зоудєчовьскїи свБдчю сімь 
своимь лістомь Каждомоу добромоу кто коли на нь 
оузрить іли хто колі єго оусльшінть чтоу-чн (б. м. н., 1424 
Р 104); а коли боудєт лєдилїимоут ходити оу бродтогди 
пєрєвоза ни гроша да нє дадоут (Сучава, 1460 ВВ II, 275); 
боудєм лн тогди оу которои нємощи... он (!) бьі тогдьі имал 
єхатн заєдно с ньімн сьінь наш Богдан воєвода и сь своєю 
парсоуною... или кого МЬ! нз их милостн пошлемо (Гир¬ 
лов, 1499 ВВ II, 423). 

(у сполуч. или пакь) або, або ж (339): а по 
нашє(м) животи кто боудє(т) г(с)п(д)рь нашєи зємли мол- 
давскои, о(т) дбтєи наши(х) или о(т) нашєго родоу или 
па(к) боудь кого бь избєрє(т) г(с)п(д)рємь бити нашєи зєм¬ 
ли, то(т) щоби ємоу нє пороуши(л) нашєго даанїє и по- 
твр^ж(д)єнїє (Сучава, 1428 Сові. І, 210); А по нашємь 
животА, кто боудєт господарь нашєи зємли, от двтєи на¬ 
ших или от нашєго рода, или пак боуд кого богь избєрєть 
господарем бьіти нашєи зємли молдавскои, тот бьі нм нє 
пороушил нашєго даанїА н потврьждєнїА (Ясен, 1500 ВВ 
II, 175—176). 
Див. ще ИЛЇЄ2. 
ИЛИА див. ИЛЬЯ- 
ИЛИЄШЄВЦИ див. ИЛЇЯШЄВЦИ. 
ИЛИНИЧЬ див. ИЛЬИНИЧЬ. 
*ИЛИНЬ див. *ИЛЇИНЬ. 
*ИЛИХНО ч. (1) (особова назва, пор. Илья,): а на то є(ст) 

ввра г(сд)ва ми, рома(н) воєводьі, и ввра вьзлюблєннаго 
брата г(сд)вами, илнхна, и ввра бояр-ь наши(х) (Сучава, 
1448 Сові. II, 300). 
ФОРМИ: род. одн. илихна (1448 Сові. II, 300). 
*ИЛИЧЬ див. ИЛЬИЧЬ. 
ИЛИІІІАРЬ ч. (6) збирач данини зерном: прото(ж) ни 

єдинь болвринь, ни дворникь, ни ослоухарь, ни жолдоу- 
нарь, ни посадникь, нн глобникь, ни илишарь анї инь 
никто о(т) наши(х) оурвдннковь, да нє їмаєть ни постати 
до того села (Сучава, 1444 Сові. II, 208); а тако(ж) дали 
єсми слобозию еєлоу манастир(с)кому на имв борхинєщи 
яко да нє ходить оу ту(м) сели ни глобици (!) о(т) со(ч)вв 
и нн _(и)лишари (Дольний Торг, 1458 ПГСММЦ). 
ФОРМИ: наз. одн. илишарь (1444 Сові. II, 208); наз. мн. 

или шаре 3 (1446 Сові. II, 251; 1454 Сові. II, 517; ПГПММ); 
илишари, (и)лишарн 2 (1454 Сові. II, 509; 1458 ПГСММЦ). 

*ИЛИ1ІІГЬ ч. (12) (молд., мад. еіез) данина зерном: да нє 
да(ст) тоє село ни да(н), нї илиша, ни подводоу, ни дєсв- 
тиноу, ни ослоу(х), ни посадоу, ни на мли(н) да нє робить 
(Сучава, 1444 Сові. II, 207); и дали єсмьі тьім селам вишє- 
писанним сєс лист нашь на то, щобьі нє платили нам дан, 
ни посад, ни подвод, ни илиш, ни на город <д)а нє робить... 
ни оу воискоу да нє ходить (Дольний Торг, 1475 ВВ 
I, 200). 
ФОРМИ: оод. одн. илиша (1444 Сові. II. 207: 1446 Сові. 

II, 251; 1453 Сові. II, 492; 1454 Сові. II, 5І7; 1458 0//М» 
512); знак. одн. или(ш), илиш (1447 Сові. II, 288; 1448 
ДГПР; ВІРлАл 491; 1453 Сові. II, 461; 1456 ВВАс 46; 
1466 ВВ І, 95; 1475 ВВ І, 200). 

*ИЛИЯСОВО с. (1) (назва села у Київській землі) Ілля- 
шівка: а ндоучи о(т) города... доходАчи тоули(н) по(л) 
мили коурьга(н)ци о(т) тьі(х) коурьга(н)цє(вь) ниже илия- 
сова к гоуивє (б. м. н., 1458 Р 167). 
ФОРМИ: род. одн. илиясова (1458- Р 167). 
ИЛИЯШ див. ИЛЬАШЬ. 
*ИЛИАШЄВЬ див. ’^ИЛЇЯШЄВТ). 
ИЛЇ див. ИЛИ. 
ИЛЇА див. ИЛЬЯ. 
*ИЛЇАШ див. ИЛЬАШЬ. 
*ИЛЇАШЄВГЬ див. *ИЛЇЯШЄВГЬ. 
ИЛЇАІІГЬ див. ИЛЬАШЬ. 
ИЛЇАШЬ див. ИЛЬАШЬ. 
ИЛЇЄ 1 ч. (1) {особова назва, молд., цсл. Илия, ер. 

зебр. ЕІЇуаЬи): мьі илїє воєвода... чинимь знаменито... 
ожє то(т) истннньщ слоуга... служиль намь право и вирно 
(Сучава, 1439 Сові. II, 61). 
ФОРМИ: наз. одн. илїє (1439 Сові. II, 61). 
Див. ще ИЛЬЯ- 
ИЛЇЄ 2 спол. (2) (зв'язує члени речення) (розділово-пе¬ 

релічувальний) або... або, чи... чи: то ємоу оурикь со 
оусВмь доходомь... и двтємь єго илїє двтА илїє дєвка 
(б. м. н., 1411 Сові. І, 84). 
Див. ще ИЛИ. 
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ИЛЇЄШЄВЦИ див. ИЛЇЯШЄВЦИ. 
ИЛЇЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

й дали и потврьдили єсми и(м),оу нашєи зємли, оу молдав- 
скои, и(х) праваА о(т)нина, села на имв р-ьспопїи и илїєщїи 
(Сучава, 1491 Сові. 8. 153). 
ФОРМИ: наз. илїєщїи (1491 Сові. 8. 153). 
*ИЛЇИНЬ прикм. (3): <и па(н) пьтроу сто(л)ни(к) да(л) 

вль)коу поурчєлєскоулоу... и <нєпо)ти его, а(н)ноушци, 
до(ч)ка илина поурчєлєскоула, єдно село (Сучава, 1483 
Сові. Б. ЗО); 
О илїинь день (1) (назва церковного свята, та¬ 

кож календарна дата) день святого Іллі: а тако(ж) варе 
колико люди слоухають кь митрополію да не имає(т) и(х) 
соудоути (!) ни шолтоузьі ани пргарє ни гло (!) брати и(с) 
ни(х) ни рА(д)ци трвговскьі(х) ни за сва(доу) ни за илїинь 

днь (Сучава, 1458 БІЯ<о4» 512). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. илїинь (1458 БІЯ«А» 512); наз. 

одн. ж. илииа (1483 Сові. Б. ЗО). 
Пор. ИЛЬЯ. 
ИЛЇЯ див. ИЛЬЯ- 
ИЛЇЯШЄВЦИ, ИЛИЄШЄВЦИ, ИЛЇЄШЄВЦИ мн. (7) 

(назва села у Молдавському князівстві): а от оустїя хотарь 
єму на Срєть... а от Илїяшєвци... на оустїе потока (Сучава, 
1403 ЯЗ 338); А хотарь тАм селам да єст тому... сєлоу иа 
имА Илїєшєвци <от вьсвх) схорон по старому хотароу 
(Гирлов, 1499 ВБ II, 154). 
ФОРМИ: наз. Илїєшєвци 2 (1499 ВГ> II, 153, 154); зам. 

род. от Илїяшєвци 1 (1403 ЯЗ 338); пониже Илиєшєвци З 
(1499 ВБ II, 153—154); знах. Илїєшєвци (1449 ВИ II, 
155). 

*Ш1ЇЯШЄВЬ прикм. (5): а иа то... вБра пана илїяшєва 
(Сучава, 1411 Сові. І, 95); и не имаєть оу себе кормити анн 
ховати оу своихь мистихь... ни самого Олександра, илиА- 
шєва енна, ани кнАгиню маткоу его (Сучава, 1449 Сові. 
II, 746). 
ФОРМИ: род. одн. ч. илиАшєва (1449 Сові. II, 746); 

наз. одн. ж. илїяшєва (1411 Сові. І, 95); наз. мн. ч. илїа- 
шевьі (1443 Сові. II, 131, 132); род. мн. илїашєвн(х) (1443 
Сові. II, 131). 
Пор. ИЛЬАШЬ. 
ИЛЇЯШЬ див. ИЛЬАШЬ. 
ИЛЇА див. ИЛЬЯ. 
ИЛЇАШ див. ИЛЬАШЬ. 
ИЛІАШИНЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): били дани тоти н цркви ис попи о(т) дєда нашєго 

о(т) алєксандра воєводи... лє црко(в) илїАшинци и(с) по- 
по(м)? (Сучава, 1490 БС 147). 
ФОРМИ: наз. илїАшинци (1490 БС 147). 
ИЛЇАШЬ див. ИЛЬАШЬ. 
ИЛЇАШЬ див. ИЛЬАШЬ. 
ИЛКА ж. (22) (особова назва, молд., пор. Илїе): Ино Илка 

не заприла сА за <т)отоу сьмрьт’ь Андрицєва, що его оубил 
Пєтроу Понич, отець Илцб (Сучава, 1473 ВБ І, 186); а 

пак £ злат татарскьіх заплатих оу роукьі Марини... и пле- 
мєници єи Илкьі (Гирлов, 1499 ВБ II, 154). 
ФОРМИ: наз- одн. Илка 7 (1473 ВБ І, 186; 1489 ВБ І, 

373; 1490 ВБ І, 391, 436; ДГСХМ; 1497 ВБ II, 97; 1499 
ВБ II, 153); зам. род. от илка 3 (1479 ВАМ 61; 1490 ВБ 
І, 437; ДГСХМ); зам. дав. сестри... илка 1 (1489 ВБ І, 
373); род. одн. Илки (1493 ВБ II, 18); дав. одн. илц*Ь З 
(1473 ВБ І, 186); илки 3 (1490 ВБ І, 392, 436); илкн 2 (1497 
ВБ II, 98; 1499 ВБ II, 154); и(л)ци 1 (1490 ДГСХМ); 
місц. одн. зам. знах. на дочкоу... на илц-Ь (1473 ВБ І, 
186). 

*илкинь прикм. (1): мьі Стефан воєвода... знаменито 
чиним... ожєтоти истиннїи наши слоуги... синове Илкини... 
жаловали єсми их особною нашею милостїю (Васлуй, 1495 
ВБ II, 59). 

ФОРМИ: наз. мн. ч. Илкини (1495 ВБ II, 59). 

Пор. ИЛКА. 
ИЛКО ч. (1) (особова назва, пор. Илья) Ілько: а закопн 

копали пань михаль малєховьскїи... а слуга мои илко 
(б. м. н., 1424 Р 104). 
ФОРМИ: наз. одн. илко (1424 Р 104). 
*ИЛЬВОВЬ див. ЛЬВОВЬ1. 
*ИЛЬІЯ див. ИЛЬЯ. 
ИЛЬВЬСКЬІИ див. ЛВОВСКИИ. 
ИЛЬИНИЧЬ, ИЛИНИЧЬ ч. (7) (особова назва): Прн 

томь бьіл<и>: пані. Вилен<скій), иам(естник'ь) Городен- 
<скій)... п<а)н'ь М<и)к<олай> Иль<и)н<ич-ь) (Городно, 
1497 РИБ 684); Маршал-ьку нашому... пану Миколаю 
Ивановичу Илинича (Вільна, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: наз. одн. Иль<и)н(нчт>), илииичь 3 (1478 АЗ 

III, 17: XV ст. РИБ 609; 1497 РИБ 684); и(л)иии(ч) 1 (1499 
ВФ)\ род. одн. Илинича, и(л)инича (1495 БСКИ; 1499 РИБ 
776); знах. мн. и(л)иничо(в) (1495 ВК)- 
Див. ще ИЛЬИЧЬ. 
*Ш1ЬИЧИЧЬ ч. (1) (особова назва): Продали есмо мнто 

Берестейское... Остачьїку а Онатану Ильичичомб (Краків, 
1487 РИБ 226), 
ФОРМИ: дав. мн. Ильичичомь (1487 РИБ 226). 
ИЛЬИЧЬ ч. (2) (особова назва): А при томб бнли доб¬ 

риє люди королевне бояре: Олександро Ходковичб... 

Александрь Ильичб (Кобринь, 1465 АкВА'К III, 4); жа- 
лова(л) на(м) боАринь смоле(н)ски(и) на (и)мА курило 
Иванови(ч) на бра(т)ю свою... а на Ивашка И(л)ича (Віль¬ 
на, 1495 БСКИ). 
ФОРМИ: наз. одн. Ильичб (1465 АкВАК III, 4); знах. 

одн. И(л)ича (1495 БСКИ). 
Див. ще ИЛЬИНИЧЬ. 
ИЛЬЯ, ИЛЬА, ИЛИА, ИЛЇА, ИЛЇЯ, ИЛЇА, ИЛ'Ь ч. 

(201) (особова назва, ер. Нлда£, еебр. ЕІіуапи): а на то 
є(ст)... ввра пана илїА чашника (Сучава, 1409 Со5^. І, 65); 
А різап ІізІЬ V Наїісгу XV Згесіи па копапіу (!) з^іеіоііо Шіу 

сіпіе (Галич, 1413 ОБ 48); Илья влдка прємьішлєскни и 
самборьскни жаловалБ сА прє(д) кролємь на стрБлковцБ 
(Погоничі, 1422 Р 97); И оуставше пан Илв комис та за¬ 
плати л оуси тотьі вишєписаннїи пинбзи (Гирлов, 1499 
ВБ II, Ш0). 
ФОРМИ: наз. одн. илїа, илиа 57 (1432 ДГВІН; Сові. І, 

330; 1433 Сові. II, 652; 1435 БІЯ«А» 465; Сові. II, 691; 
1436 Сові. І, 475; 1437 Сові. І, 515; 1438 Сові. II, 7; 1442 
Сові. II, 87 і т. ін.); Ил* 18 (1442 Сові. II, 87: 1455 Сові. 
II, 562; 1467 ВБ І, 121; 1472 Сові. 3. 88; 1473 ВБ І, 187; 
1474 РГС; 1479 ВБ І, 228; 1490 ВБ І, 396; 1495 ВБ II, 
84; 1499 ВБ II, 160 і т. ін.); ильА, Илья 10 (1422 Р 97; 
1437 АкЗР І, 48; 1442 Соз*. II, 716, 719; 1448 Сові. II, 737; 
1463 ГГЯ; 1490 Пам.); зам. род. вБра осподарА і т.ін.илїа, 
илїА. илїя, илиа 28 (1409 Сові. І, 65; 1428 Сові. І, 218; 
1435 БІД«А» 465; 1436 ВАМ 29; 1437 Сові. І, 515; 1438 
Сові. II, 7; 1442 Сові. II, 101; 1448 Сові. II, 305; 1464 
БЇЯі<Ач> 517; 1481 ВБ І, 258 і т. ін.); род. одн. илїи 35 (1432 
Сові. І, 331; 1433 Сові. І, 350, 353, 361; 1436 БІЯ«А» 469; 
1437 Сові. І, 536; 1438 Со5*. II, 15; 1440 Сові. 11,65; 1441 
БІЯ«А% 477 і т. ін.); или 10 (1445 Со5*. II, 218; 1455 Сові. 
II, 564; 1456 Сові. II, 578; МІН. Бос. 213; 1471 ВБ І, 164; 
1473 ШКН 165; 1475 ВБ І, 204 , 206; Сові. Б. 4); ильи 4 
(1442 Сові. II, 719); илВ 3 (1472 ВБ І, 173; 1473 ВБ І, 182, 
184); Шіу 1 (1413 ОБ 48); дав. одн. или 13 (1442 Сові. II, 
87; 1490 ВБ І, 396; 1495 ВБ II, 85; 1497 ВБ II, 118, 119; 
1499 ВБ II, 160); илїи 10 (1442 Сові. II, 87; 1447 Со5^. її, 
289; 1448 Сові. II, 314, 317, 325, 343, 353, 356, 359, 366); 
! илн 1 (1490 ВБ І, 396); ильїи 1 (1444 БІЯ«А» 481); ор. 
одн. ідьєю (1442 Со5^. II, 719). 
Див. ще ИЛЇЄ1. 
ИЛЬАШЬ, ИЛЇАШЬ, ИЛЯШЬ, ИЛЇАШ, ИЛЇАШЬ, 

ИЛЇАШЬ, ИЛЇАШЬ, ИЛЇЯШЬ, ИЛИЯШ ч. (159) (осо- 
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бова назва, пор. Илїє1) Ілля: мьі алєксандрь воєвода... 
ис нашими зємлАньї, паньї молдавскьіми, на имА, паиь 
жюржь староста... пань илїяіігь думитровскии... слюбили 
єсмьі... господарєви нашєму... королеви польскому (Львів, 
1407 Сові. II, 629); а па(к) привилїє, що имали слоуга на(ш), 
моуша и калина, о(т) наши(х) оуиковє, о(т) ил'іяша и о(т) 
стєфана воєводовє... а оии дали оу ру(к) слузв нашєму, 
глигорови (Сучава, 1500 Сові. 3. 234). 
ФОРМИ: наз. одн. илїяшь, илїАшь, илїашь 15 (1407 

Сові. II, 629; 1408 Сові. II, 633; 1419 Г>/Р«А» 444; 1421 
Сові. І, 141; 1433 Сові* II, 651; 1436 Сові. II, 701; 1442 
Сові. II, 101; 1445 Сові. II, 226; 1448 Сові. II, 369а; 1458 
ВВ II, 263 і т. ін.); илїа(ш), илїя(ш), илїАш 5 (1421 Сові. 
І, 142; 1490 ВВ 1, 434; 1493 ВВ II, 14; 1497 ВВ II, 96); 
илїашь, илїАшь 2 (1432 Сові. І, 327; 1499 ВВ II, 153); 
ильАшь, иляшь 2 (1433—1443 ЛРМ; 1436 Сові. II, 706); 
род. одн. илїаша, илїАша, илїяша, илияша, илиАша 116 
(1408 Сові. 1, 61; 1412 ВІРлА» 440; 1419 ВІВлА» 444; 
1425 Сові. І, 173; 1435 Сові. II, 679; 1446 Сові. II, 247; 
1455 Сові. II, 771; 1482 ВВ І, 265; 1488 ВВ І, 356; 1500 
Сові. 5. 234 і т. ін.); иляша 5 (1460 ВВ II, 270; Сові. 3. 33; 
1462 ВВ II, 283, 285; 1473 ВВ 1, 182); ильАша, ильАша 
З (1448 Сові. II, 733, 734; 1457 ВВ І, 4); илиАшА 2(1422 
ВІВ № 35; 1423 Сові. І, 154); илиАшє, ІлїАшє 2 (1472 ВВ 
I, 177; 1491 ВВ І, 452); дав. одн. илїАшоу З (1435 Сові. 
II, 679; 1497 ВВ II, 96); илїашю 1 (1435 Сові. 11,689); 
ор. одн. нлїаївем'ь (1435 Сові. II, 689). 
ИЛЬА див. ИЛЬЯ. 
ИЛ'Й див. ИЛЬЯ< 
ИЛ'ЙНЬ ж. (6) (особова назва, молд., пор. блєна): И та¬ 

кож прїидє прАд нами и прАд оусими нашими молдавскими 
боярє Илвнь... и продала свою правоую отниноу (Сучава, 
1488 ВВ І, 355); Ино мн... дали и потврьдили тоє прАдрє- 
чєнноє село... ИлБни и братаничоу єи Драготь (Васлуй, 
1497 В В II, 103). 
ФОРМИ: наз. одн. ИлВиь (1488 ВВ І, 355; 1497 ВВ II, 

102) ; дав. одн. Илііни (1488 ВВ І, 355; 1497 ВВ II, 102, 
103) ; род. мн. илБии (1489 ВВ І, 367). 
ИЛЯШЬ див. ИЛЬАШЬ. 
ИМАТИ1 дієсл. недок. (3) 1. (що з кого, од чого) стягати, 

брати (що з кого, з чого) (2): а ему своЕ люди судити и вину 
и пєрьсудь ис нихь имати (Ольховець, І445 сР/С); єщє 
є<с>ми дали сволєю шолтоузьі... що бьі имали о(т) ихь 
млинь, на ка(ж)дьі го(д), по дванадєсв(т) коло(д) соло(д) 
(Сучава, 1453 Сові. П, 445). 

2.'(кого) (брати силою) схоплювати, хапати, затриму¬ 
вати (1): І іеі геЬу тпупсаге ^ кпіаг5І\уе пазгот изі:а\уепу...5 
їаІ52І^уші репеггпі, аЬо г гесгті іпзгіті... ітаїі пе зтеІіЬу 
(Луцьк, 1388 ІРІ 108). 
ФОРМИ: інф. имати, ішаїі (1388 2РР 108; 1445 СРК)\ 

биж.-ум. сп. З ос. мн. би имали (1453 Сові. II, 445). 
Див. ще ИМИТИ1, ИНАТЬ, *ШІАТ¥. 
ИМАТИ2 дієсл. недок. (1021) І. (повнозначне дієслово) 

(1003) 1. (що, що від кого, що під ким і без додатка) 
(бути власником чого) мати, держати (що), володіти 
(чим) (137): Кгрунтовь оромьіхь и сеножатньїхь, ко- 
торьіи теперь мають и напотомь набудуть... заживати ма¬ 
ють (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); сознал то пєрєдь нами пань 
ходько... ажє што имаю (1) посполную дедьнину переросли 
(Галич, 1424 Р 106); Што ваша милость мне очивистє при- 
казали... абьіхь оть вашей милости... тьгмь земяномь, 
которьіе именя свои мають под ловьі Свинюские, пригро- 
зиль, штобьі лововь вашей милости не пустошили (Луцьк, 
1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20); а пак они привилїє, що 
имали на тоє село от оуиков наших... дали оу роуки гос- 
подсгвоу ми (Сучава, 1488 ВВ І, 355); служать вь мене боя- 
ре Смоленскіе... а зь ихь имБней, што подь господаромь 
мають, сполна господар у е. м. служба идеть (Вільна, 1495 
АЛМ 83); о бра(т)и што оди(и) млинь имають (XV ст. ВС 
7); у гетіат іуск їоЬщгко\¥ кгапусіа тпе іезі г Ьштїіузігот 

тізіа вегезіеузкаііо.,. г їоЬуагкі іеііо коіогу ге оп таіеі 
робіе (1) тізіа Вегезіеузкаїїо (Тришии, 1500 ДПЖН). 

2. (що) користуватися (чим, з чого), мати (що) (12): 
але хочє(м) ва(с) держати оу той (1) прави и закона (біс.— 

Прим, вид.), како ли есте имали при... алєксаидра (!) воє¬ 
вод) (Баків, 1447 Сові. II, 732); мьі Стефань воєвода... 
чиним знаменито... ожє... дали єсми сєс иаш лист... оусим 
Брашоввном... на то да имают от нас тот закон и тоє право 
що имали от нашєго дида от Алєксандра (Сучава, 1458 
ВВ II, 261). 

3. (кого) (перебувати в якихось стосунках з ким) мати 
(24): и слюбили єсми и слубуємь вБрне бьіти а ни иного 
господар А шюкати, анє имати (Сучава, 1393 Сові. II, 607); 
О сир ота (х) ижє нїко(г) нє маю(т) нї оца нї мїри (XV ст. 
СД 9); Сим листом слюбоуєм, мьі и наши сьіновє... иного 
пана нє... имати... ани иномоу никоторомоу пристоупо- 
вати... тькмо... Казимирови кролю (Коломия, 1485 ВВ 
II, 371). 

4. (в чому, до чого) містити в собі, включати в себе (2): 
мьі вєликьіи кнзь швитригаило... чинимь знаменито... 
ижє... записуємь пану чуси имвнья... ^ кь тая всА вєрхь 
мєнєная нмвнья сама в собв и во обходє(х) свои(х) маєть 
(Луцьк, 1434 Р 128); Мьі кнзь Сємєнь Алєкса(н)дрови(ч)... 
0(з)наимоуємо... И(ж)... си(м) Листо(м) моимь Надаю... 
Городища Селища И оурочища... и(з) ихь Прилє(г)лостАми 
Ко(ж)доє до себе Широко(ст) Маючиє (Прилуки, 1459 Р 
171). 

5. (що, що над ким) підлягати (чому), мати (що) (2): 
ако(ж) кто коли имє(т) познати оу ни(х) кони или вольї... 
и довєдє(т) на(ш) члкь на брашовБни... а они брашоввни 
нє мочи иму(т) поставити содьшіа за то(т) конь алибо за 
то(т) во(л), а брашоввни да стратвть того конв или во(л) 
будє(т), а болшє ничого глобоу да нє имаю(т) на(д) собою 
(Васлуй, 1449 Сові. II, 743); а тако(ж) кто коли иму(т) 
познати оу ни(х) кони или воль... и довєдє(т) на(ш) члкь 
на брашоввнина... а они брашоввни нє мочи иму(т) поста¬ 
ви^) совдьіша за то(т) ко(н) или за во(л), а брашоввни да 
стратвть то(г) конв или вола, а булшє ничє(г) глобу нє 
имаю(т) на(д) собою (Васлуй, 1452 Сові. II, 759—760). 

6. (з інфінітивом) (бути зобов'язаним, мусити) мати 
(зробити що) (517): А с тих сель имат Драгомир и Некра 
сь братїєю своєю, и сь их двтми и мают служити намь... 
трими стрвлци (Львів, 1378 ЗИТШ ІЛ, 5); ^іппуі Іако^у], 
таіеі >уіпу гаріаіііі, сгіт таіеР пат сгоіот Ьііі, а гап- 
поти та]еГ сІозуГ ^сгіпііі (Луцьк, 1388 ХРЬ 104); тако 
Ако и иная кнАжата кр(с)тьАньская... и тако Ако наши 
предкове... имаємн єму вврни бьіти и послушни (Кам'я- 
нець, 1404 Сові. II, 625); а коли бьі бьіла оть нБкоторьіхь 
нашихь непріятелей налога на нашу землю Перемьіскую, 
тогдьі имаєть слуга нашь Бвдунь, на имя Єсифь, самь 
своимь животомь полагати... на оборонвня нашей землв 
Премьіской (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); а по моємь жи¬ 

воте имають вВрнє спустити тьіи городьі и таА дєржАньА 
королю по(л)скомоу (Черняхів, 1435 Р 133); и такожь тор- 
говцємь и(х) и людємь и(х) никто да нє заложить товара 
и(х) за чужєго товара, развв коли кто знаидєть своєго 
должника, та єщє имаєть єго искати закономь прв(д) на(с) 
(Устя Башія, 1435 Сові. II, 676—677); Ино єстли бьі што на 
мене Бог допоустил и жєна моА кнАгини ОулиАна маєт 
сєдєти на вдовим столци и з двтми моими, а двти маєть хо- 
довати (Кобринь, 1454 АЗ III, 10); а кто-бьі тоє еднаиьє з 
нась с обоу сторони оузроушиль, тоть маєт заплатити ко¬ 
ролю пАть соть копь гроший (Вільна, 1482 АЗ 1, 79); а коли 
ближнив мов отложать двв тисАчи золотих и онь имаєть 
тьіх двух двлниць двдиньї и отчизнн моєв постоупити им 
(Добучини, 1487 Л5 І, 239); а напєрєдь намь маю(т) дати 
на годь тисАчоу золотьіхь вго(р)скихь (Краків, 1487 АМЛ); 
и тьіи кнїгьі имєю(т) бьіти за трємї ключи замькноуть 
оди(н) клю(ч) имаєть имєтї соудья а дроу(г)и по(д)соудо(к) 
а третій зємьскьіи пїсарь (XV ст. СД 42 зв.); маєть настоя- 
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телю того монастьіра Светое Пречьістое вь Пустьінцв ни- 
нвшньї и напотомь будучи тую землю... какь здавна бьіло, 
по'тому заввдати (Мстиславль, І 500 АСД II, № 4). 

7. (з інфінітивом) (бути в праві) мати (зробити що) 
(164); Тьге вси села, оть нась ку церкви Божой прьіданьїе, 
маєть держати господинь богомолець нашь Климентьій 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); а пань клюсь имаєть того 
їсного села шидлова оуживати... на евкьі (Львів, 1400 Р 
61); прото(ж) ни єдинь болврииь, ми дворникь... да нє 
їмаєть ни постати до того села (Сучава, 1444 Созі. II, 208); 
И о(т) верьховиньї еє КотораА впадаєть в днвстрь з обоу 
двоухь Сторонь тоє рвчки Камєници землю Дєрьжати 
Маєть (Прилуки, 1459 Р 171); А мають только жь корьчомь 
мети, колько передь тьімь бьіло (Радомль, 1487 РИБ 228); 
А тьімь Пужичаномь не казали есмо вь тьіе земли вступать 
ся, нижли только стадо мають паствити (Кам'янець, 1495 

АЛМ 85); Снь при жївоть оца своего нє имаєть оцєвьі 
пєчати пожїватї (XV ст. ВС 5 зв.); а которьім слугамь 
твій верху писанньї кн(А)жата будут подавали имєнД... и 
он ихь с тих имвнєй нє маєт рухати (Вільна, 1499 Л5 
І, 118). 

8. (з інфінітивом) (бути спроможним) мати (зробити 
що) (1); и соу(д)я пьіта(л) пєтра нєоднова могль ли бьі 
досвє(т)чи(т) на иє(г) хтобьі видвль тогдьі пєтрь о(т)повє- 
даль же нє маєть кимь досвєтьчи(т) (XV ст. ВС 19); 

() имаючи бога прєд очима (зробити що) 
(2) справедливо, по совісті: а староста камєнєцкїи тьіж абьі 
имал моц от своего господарв... над каждьім от подданньїх 
кролв єго милости оучинити справєдливост людєм и под- 
данним нашим, имаючи бога прєд очима (Гирлов, 1499 
ВИ II, 424); мати в и н у (1) підлягати покаранню: колї 
которо(г) пана... слЖга оу ночї нєкоторо(г) кмєтА жїто 
бврє(т) годи(т)сА г(с)дрю то(г) жїта бороніть своего..* а за- 
бьєть лї того хто жїто бєрє(т) тогдьі нє має(т) жадноє виньї 
(XV ст. ВС 29); и м а т и волю (зробити що) (4) бути 
в праві, мати право: а поставні сукна имаюгь ихь продати 
на искладь, у сочавв, а у иншихь торгохь нє имають волю 
продати ихь (Сучава, 1408 Созі. II, 631); А постави соукна 
имають их продати на складв оу сочавв, а оу иньїх торгох 
наших не имают волю продати их (Сучава, 1460 ВО II, 
273); имати собє свою в о л ю (І) діяти за влас¬ 
ним бажанням, мати цілковиту свободу дії: Старостві алюбо 
воєводь! имають собє сво(ю) волю и оуставлДю(г) собв по(д)- 
лоугь своєє воли мєсца соудоу (XV ст. ВС 13 зв.); имати 
в ьг м о л в у (1) мати виправдання: а то є(ст) противь прї- 

казань(ю) бжьєму и противь правоу цр(с)комоу иже вина 
нє имає(т) собє вьгмо(л)вьі (XV ст. ВС 15—15 зв.); имати 
вБчноє молчАниє (1) не мати права домагатися чо¬ 
гось судовим шляхом: а нє имают сА южє о то пикдьі оупо- 
минати нВжли имають вВчноє молчАниє на евкьі (Львів, 
1421 Р 94); имати при души (що) (1) мати у власнос¬ 
ті: а гєргє стоявши рє(к): нєимаю иноє при дши тоу(л)ко 
село що ми да(л) стєфа(н) воєво(д) (Сучава, 1449 Созі. II, 
385); имати збьітокь (1) зазнавати покарання: 
знамєнїто намь єсть не права цєсарьско(м) и(ж) по- 
жєгьци имають злою емртїю гиноуть а бЖдоуть лї най¬ 
дена а да (!) костел а оутєкоуть нє имають збьітькоу (XV в. 
ВС 25 зв.); и м а т и к р и в д у (2), к р и в д у имати 
(від кого) (1) зазнавати шкоди: дале комоу имє(т) св ви- 
двти, ажє имаєть кривда (!) о(т) тьі(х) людей ис тА(х) сє- 
ла(х), а о(н) да и(х) ишчє(т) прА(д) игоумєно(м) о(т) нвмца 
и прА(д) оурАдникьі монастирьскьги (Давидове Село, 1446 
Созі. II, 251); але комоу св оузри(т) кри(в)да ажє имає(т) 
о(т) тн(х) люди и(с) тА(х) сєла(х)... а они да твжоуть... 
и(х) прА(д) єгоумєнє(м) (Сучава, 1472 £>//?« А» 530); има¬ 
ти ласку (1) зазнавати прихильності, знаходити по- 
кровительство: И такожь ни одинь наш нєприАтєл, што 
сА назовєт господарским имєнєм, абьі нє имал жаднои 
ласки и поживлєниа ни оу дворв пана нашєго королА... 

ани оу Короунв (Сучава, 1468 ВО II, 302); имати лєта 
р а з о у м о у (1), имати (мати) лєта р о - 
з о у м о у (4) бути повнолітнім, досягати повноліття: 
о дєтє(х) которьі(и) не имаю(т) лє(т) розоумоу своего а вє- 
доуть и(х) на соу(д) (XV ст. ВС 33); имати мер- 
з А ч к у (між ким) (1) бути у незгоді (з ким): мьі пань янь 
боучацкин... вьізнава(м) то симь листомь нашимь...аже 
што коли єемп имали межи нами мєрзАчку ис паномь ми- 
хаиломь канцлврємь... и мьі єсми пришо(д)ши прє(д) кнА- 
гиню илияша воєводиноую... и єсми смирилисА (Самбір, 
1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.); имати мирь 
(м и р у) (2), м и р ь и м а т и (2) перебувати у мирних 
відносинах з ким: и па(к) имаємь миру на оуси сторони 
(Баків, 1447 Созі. II, 732); и мьі тогдьі вашєй милости, для 
прьіятєля нашого милого, нашого посла до великого князя 
московьского послали, напоминаючьі єму, штобьі онь... 
зь вами бьі мирь ималь (б. м. н., 1499 ВО II, 447); имати 
моць(4),моць мати (над ким, зробити що) (1) мати 
право (зробити що), мати владу (над ким): Коли боудєть 
хто о злодвиство ожаловань оуставлАємь ижє в го(д) того 
обжалованнаго имаєть моць кь правоу позва(т) (XV ст. 
ВС 18); а староста камєнєцкїи тьіж аби имал моц от своего 
господарв от кралв... над каждьім от подданньїх кролв 
єго милости оучинити справєдливост (Гирлов, 1499 ВО 
II, 424); имати мвсцє(І) бути наявним, мати місце: 
Коли(ж) хто на соудв б,¥.дв(т) о злодвиство алюбо о разбои 
обажєнь, а єстьли што(ж) с ни(м) живєть во одномь еєлв 

алюбо к однои цркви прибвгають то(т) которьі(и) єго оба- 
ди(л) и на нєго пото(м) нє конаєть а потомь хотАбьі хотєль 
на нєго конати тогдьі оужє нє имаєть мвеца жалобьі коли 
пврвєи нє кональ (XV ст. ВС 32 зв.); имати нага- 
б а н ї є (від кого) (1) зазнавати нападок, переслідування: 

Сиротьі што по оци и мтри изостаноуть оу молодості а. 
имаю(т) нагабанїє частоє о(т) людей што(ж) и(х) на правої 
позьівають а они єщє нє оумєю(т) правова(т) (XV ст. ВС 
40 зв.); имати налогоу(І) зазнавати нападу: а коли 
бьі... коро(л) ... обьісла(л) на(с), абьіхо(м) к тому вьшмєно- 
ваному мистцю и днєви бьіли, а мьі бьіхо(м) того какими 
лици нє хотили пополнити по(д)лу(г) слюбоу... але бьі- 
хо(м) ступили* нє имаючи котороу(ю) смєртн(у)ю болєс(т)- 
...алєбо которую иалогоу... абьі то бьіло знаменито и пану і 
нашєму королеви (Серет, 1453 Созі. II, 766); н є имати- 
н а с ьі щ є н ї я (Г) бути ненаситним: Ли(х)ва... нє имає(т)* 
нїгдв насьіщєнїя (XV ст. ВС 28 зв.); имати неволю- 

(від кого) (1) бути поневоленим, зазнавати неволі: бжє, 
то(г) нє дай, ажбьі коли имала неволю зємлА королА єго 
мл(с)ти... о(т) татарь (Банилів, 1455 Созі. II, 769); имати 
нємо ць (1) бути хворим, хворіти: на трєємь (!) рокоу 
имаєть прїсАчь ижє нє имаєть правою немоцью (XV ст, 
СЯ 39 зв.); имати право (к кому, к чому, зробити що, 
на що) (3) мати право (до чого, на що); ПригожаєтсА ча- 
стокро(т) што о(т)чичи алюбо двдичи єзьдА(т) по чюжєи 
зємли по слоужьбамь а заставлАють намєсникьі во оччине 
своєи алюбо оу двдинв прїидоуть нєхто потварєнь прє(д) 
соудь а припозєдасА на очизноу алюбо на двдичноу нє 
имаючи к нєи жа(д)на(г)о права (XV ст. ВС 16); и мати, 
прикрость (2) зазнавати прикрості: а коли бьі па(и) 
на(ш)... обьісла(л) на(с), абьіхо(м) к тому... мистцю... би¬ 
ли... бьіхо(м) мьі (на)шєю доброю волею оудилали, нє имаю-; 
чи котору(ю) прикрость (Серет, 1453 Созі. II, 766); има¬ 
ти п р и м в с ь (4), при мвсь имати (к кому, до 
чого, робити що) (1) втручатися (у що), встрявати в справи - 
(кого): и ни єдинь о(т) наши(х) рАдца примвса кь твмь..., 
циганомь да нє имаєть (Дорогуия, 1434 ДГСММ)\ а ти(ж)..., 

жа(д)на діпа да нє имає(т) жадного примвсу до мана- ’ 
сти(р)ски(х) пасиках (!) (Сучава, 1463 Созі. 3. 45); 
имати п р и с в г о у (з ким проти кого) (1) заприся*, 
гатися: и також єстли бихом мьі имали которїи ричи алибо 
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записоу алибо присВгоу сь которим чловвком против єго 
милости... тоє оусє казимо и оуморвємо ис сим нашим ли¬ 
стом (Коломия, 1485 ВВ II, 372); имати прощенї є 
(2) , и м а т и (п р о щ є н ї є> (1) (від кого) бути прощеним, 
одержати прощення: пак ли не имал бьі прощеиїА, нам 
не держати єго ни оу нас, ани гдє оу нашеи зємлн нє меш¬ 
кати ємоу (Гирлов, І 499 В£> II, 421); имати которїи 
ричи (1), которїи ричи имати (1) (з ким проти 
кого) бути в змові: И також єстли бихом мьі имали которїи 
ричи... сь которим чловвком против єго милости... тоє оусє 
казимо (Коломия, 1485 ВО II, 372); имати слободу 
(3) , имати с л о б о з ї ю (2) (від кого, о чім і без 
додатка) бути звільненим від феодальних повинностей: 
а тих люди, варе кто имоут сА селити оу том село, а 
они да имают от нас великою тарканство и великою сло- 

бозию за є лвт (Сучава, 1466 ВО І, 95); и дали (є)сми сє(с) 
на(ш) листь нашємоу монастирю о(т) бистрици ...на то 
аби о уси и(х) люди имали о(т) на(с) слобозїю (Сучава, 1467 
МіН. Вос. 125); имати смертную болєсть 
(1) бути смертельно хворим: а коли бьі... коро(л)... обьі- 
сла(л) на(с), абьіхо(м) к тому ввіимєнованому мистцю 
и днєви бьіли, а ми бьіхо(м) того какими лици не хотили 
попо(л)нити по(д)лу(г) слюбоу... нє имаючи котороу(ю) 
смєртн(у)ю болєс(т)... абьі то бьіло знаменито и пану на- 
шєму королеви (Серет, 1453 СозЛ II, 766); п р ьі с о б є 
мати (кого) (1) мати в наявності, мати біля себе: Госпо¬ 
дар) нашь... прьія(з)ни... с пано(м) воєводою волоскимь 
...не о(т)мавляє(т) вдєлати, нижли... тьіми рази пановь 
ради єго мл(с)ти соупо(л)на прьі собє нємаєть (б. м. н., 
1496 ОПВВД); мати за собою (кого) (1) бути од¬ 
руженим (на кому, з ким): а пото(м) бори(с) рєкь а на(д) 
то мВль єсми єднань є з глвбо(м) остаеьевичо(м), которьі(и) 
маєть за собою рожоную дочку васи(л)єву о(т)чи(ч)ку тьі(х) 
имвнє(и) (Вільна, 1495 ВМБС)\ имати над собою 
(!), н а д собою и мати (2) (кого) підкорятися, підля¬ 
гати (кому): А комоу що св оузрит кривдо (!) на тих лю¬ 
ди, тот да ишчєт их сь законом првд єгоумєном или прєд 
их урвдником, а иного соудцв да не имают над собою (Су¬ 
чава, 1459 ВО І, 29); але да соудА(т) наши калоугєри о(т) 
бистрици сами свои люди... а ииого соу(д)цв на(д) собою 
да иє имаю(т) (Сучава, 1467 Мік. Вос. 125); имати тар¬ 
на її с т в о (від кого о чім) (1) бути звільненим від повин¬ 
ностей і податків: а тих люди, варе кто имоут сА селити 
оу том село, а они па имают от нас великою тарканство и ве¬ 

ликою слобозию за є лвт о вьсвком наше даанїє и слоужбв 
(Сучава, 1466 ВО І, 95); мати твєрдость (1), т в є р - 
дость имати (1) (на що) мати законне право: тако 
янь бвлецкии положиль листь кролєвскии и такв ИНЬІБ 
листи су довив што же на бвлку твєрдост(и) и маєть (Львів, 
1421 Р 94); а на тоє маю твєрдость привилє их, што они 
продавши мнв тоє имБнє ввчно и непорушно (Луцьк, 1491 

Л5 1, 94); имати оучастїе (13), оучастїє имати 
(4) , имати часть (1)(з ким) зазнавати однакової долі: а ко¬ 
ли которьі господарь порушить таковьш да єсть проклАгь... 

и... таковии да имаеть оучАстїє сь онвми рєкшимьі на ха 
крьвь єго на ни(х) и на чАдохь ихь (Сучава, 1403 ДГАА)\ 
А кто сА покоусит пороушити нашєго даанїА... тот да боу- 
дє(т) проклАт... и оучастїє да имает сь онвми Іоудїи ежє 
вьзьпиша на господа бога ісу христа (Гирлов, 1499 ВО 
II, 149); имати шкодоу (1), шкоду имати 
(2) (від кого) мати шкоду, зазнати шкоди: а мито 
правоє заплати(в)ши а о(т) иа(с)... шкодоу аби нє има¬ 
ли (Сучава, 1456 ПМВП)\ а тєжь, милостивий королю, 
имаємь вельми вєликоую щкодоу оть Камєньчань (б. м. и., 
1481 ви 11,365); 
бєседоу имати(І) див. *БЄСЄДА; даанїє 

(имати) (1) див *ДААНЇЄа; дерево овощь 
имаючи (1) див. ДЄРЄВО; доброую 

(мати) в о л ю (І) див. ДОБРЬІИ; доконьча нье 
имати (2) див. ДОКОНЧАНЬЄ; дрєво овощь 
имаючи (и м а ю щ и) (2) див. ^ДР'Й ВО; дБло и м а - 
т и (3), имати де л о (22) див. ДІЇ ЛО; з а п и с ь 
имати (мати) (3), имати запись (1) 
див. ЗАПИСЬ 2; знаємость имати (1) див. 
*ЗНАЄМОСТЬ; крєстьноє цєлованьє има- 
т и (2) див. *КР€СТЬНЬІИ; н а д В ю мати (2) див. 
^'НАД'ЙЯ; погибель имати (1) див. *ПОГИБ€ЛЬ; 
п о д п о р у имати (1) див. *ПОДПОРА; с л о у ж - 
боу имати (5) див. СЛОУЖБА 2; с у д ь имати (1)> 
соудь мати (1) див. СУДЬ1 2; оутиснєнїє има- 
т и (1) див. *ОУТИСНЄНЇЄ; оучастокь имати 
(1) див. *ОУЧАСТОКТ>; хотарь имати (2) див. 
ХОТАРЬ. 

II. (допоміжне дієслово у складі майб. І) (19): а слю- 
буємь и слюбили єсмо за романа ажє имаєть романь слу¬ 
жити нашєму го(с)дрю... и вєрєнь бити (Берестя, 1400 
Сові. II, 617—618); о оци которьі имаєть до(ч)коу свою 
замоужь дати (XV ст. ЯС35зв.); и я, познав по соби, иже 
с тоє раньї маю пойти перед Бог (!), записую Пресвитой 
Божей Матери Земеиского села по своей души Марков . 
Ставь (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР В/IV, 27); Ино чтоби есте 
нигдб на новихь митехь... мита на нихь не брати (!), а 
хто маєть но (!) новьіхь мьітехь... мито брати, в тьіхь 
имвня пооднимаемь (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9);, 
А також ми, Стєфзн воєвода, слюбили єсмо и слюбоуем 
прврєчєномоу кролєви... иж ииколи жадної шкоді' и при- 
кази оучинити нє имаєм... ани явно ани потаємно (Гирлов, 
1499 Ви II, 422). 
ФОРМИ: інф. имати (1388 2РБ 108; 1393 Соя*. II, 607; 

1409 Сові. І, 69; 1445 СРК; 1485 Ви II, 371, 372; 1498 
Ви II, 4і0); теп. І ос. одн. маю і7 (1459 АрхЮЗР 8/1V, 
18; 1466 А5 І, 60; 1485—1500 АЗ І, 121; 1489 АЗ І, 89; 1490 
Лам.; 1491 АЗ І, 94; 1492 АЗ III, 23; 1494 АЗ І, 101; 1499 
АСД VI, З і т. ін.); имаю 8 (1390 Р 176; 1421 Р 92; 1424 Р 
106; 1449 Сові. II, 385; 1458 ОЖДМ; 1466 АЗ І, 60; 1482 
А$ І, 81; 1490 Лам.); 2 ос. одн. маєшь, маєшь (1495 АЛМ 
83); 3 ос. одн. имаєть 95 (1388 Р 37; 1394 Р 54; 1407 Р 72; 
1418 Р 89; 1430 Р 116; 1442 Сові. II, 719; 1462 Ви II, 294; 
1467 Ви II, 298; 1475 АЗ І, 70; 1500 Ви II. 173 і т. іи.ї; 
маєть 90 (1388 1РІ 103; 1438 Р 141; 1458 ОЖДМ; 1488 
РИБ 424; 1493 АЛРГ 56; 1495 РИБ 621; 1498 АЛРГ 82; 
XV ст. ВС 31 зв.; СЯ 40; 1500 АСД II, № 4 і т. ін.); має(т), 
шаіеі 52 (1395 СБ 166; 1435 Р 134; 1467 СЛ 13; 1475 А5 
І, 72; 1483 ВОРСР 178; 1487 АЗ І, 86; 1489 АЗ І, 89; 1490 
Лам.; XV ст. СЯ 43 зв.; 1499 А$ І, 89 і т. ін.); имає(т), 
имает, їмаєт 43 (1434 Сові. II, 669; 1438 Р 138; 1446 
485; 1448 Сові. II, 734; 1458 ВВ II, 262; 1466 ВВ І, 95; 
1470 АЗ І, 65; 1488 АЗ 1, 242; XV ст. ВС 6; 1499 ВВ II, 
419 і т. ін.); имаєть 37 (1408 АкЮЗР І, 6; 1411 Соз*. II, 
638; 1434 Сові. II, 668; 1439 Соз/. II, 714; 1444 Сові. II, 
208; 1447 АкЮЗР І, 60; 1456 Сові. II, 790; 1487 АЗ І, 239 
і т. ін.); имать 1 (1390 Р 176); имає І (1418 Р 89); има 1 (1404 
Р70); ! маєєть 1 (1434 Р 134); 1 ос. мн. имаємь, имаємь 58 
(1411 Р 77; 1427 Р 109; 1442 Сові. II, 719; 1445 Сові. II, 
729; 1447 Сові. II, 732; 1449 Сові. II, 747; 1453 Сові. II, 
766; 1491 АЗ І, 97 і т. ін.); имає(м), имаєм 17 (1421 Сові. 
I, 142; 1448 Сові. II, 734; 1452 Сові. II, 422; 1453 Сові. II, 
765; 1455 Сові. II, 774; 1456 ЗСФ; 1457 Сові. II, 809, 810; 
1487 АЗ І, 85; 1499 ВВ II, 419 і т. ін.); маємо 12 (1388 
Р 37; 1402 Сові. II, 621; 1448 Соя/. II, 365; 1449 Сові. II, 
746; 1455 Сові. II, 774; 1462 ВВ II, 283; 1485 Вй II, 372; 
1499 ВВ II, 420, 424, 425); маємь, маємь 11 (1434 Р 128; 
1440—1492 АкЮЗР II, 105; 1442 Сові. II, 716; 1459 АкЮЗР 
8/ІУ, 18; 1468 ВВ II, ЗОЇ, 302); имаєми 11 (1388 Р 37; 1404 
Сові. її, 625; 1411 Р 77; 1433 Сові. II, 652, 653; 1436 Сові. 
II, 707; 1439 Сові. II, 714); имаєми 3 (1447 Сові. II, 281; 
1451 Сові. II, 401); мами 3 (1447—1492 ЛКБВ; 1489 РИБ 
433); маєм3 (1491 АЗ 1,94; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ,118); маємо 
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2 (1475 АЗ І, 72; 1499 БО II, 449); имаюм 2 (1499 БО 
II, 421); имаим 1 (1462 БО II, 289); мами 1 (1499 БО II, 
420); 2 ос. мн. имаетє 1 (1463 БО І, 295); маєте 1 (1499 БО 
II, 449); З ос. мн. имаю(т), имают 78 (1378 ЗНТШ ЬІ, 5; 
1442 Сові. II, 88; 1458 БО II, 262; 1460 БО II, 272; 1468 
БО II, 302; 1471 БО І, 159; 1474 РГС; 1487 АЗ І, 86; 1491 
БО II, 425; 1499 БО II, 420 і т. ін.); имають 41 (1388 Р 
37; 1399 Р 59; 1413 Р 83; 1421 Р 94; 1430 Р 116; 1434 Р 
131; 1456 Сові. II, 790; 1467 БО II, 298; XV ст. БС 25 зв.; 
1475 Р 133 і т. іи.); мають 38 (1388 1РЕ 105, 106, 107, 108; 
1389 РЕА І, 27; 1466 АЗ І, 60; 1467 СП 13; бл. 1471 ЛКЗ 
92 зв.; XV ст. БС 33; 1499 АСД VI, 3 і т. ін.); маю(т), мают 
(1466 АЗ І, 62; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 2; 1487 АЗ І, 86; АМЛ; 
1489 АМБ\ А$ І, 89; 1491 АЗ І, 94; XV ст. СЯ 43 зв.; 1496 
ПДБКА і т.ін.); мають 18(1389 РЕА 1,27; 1395 ОБ 166; 1454 
АЗ III, 10; 1456 Сові. 11,788; 1482—1491 АрхЮЗР 7/Ш, 10; 
1495 АЛМ 85, 88; 1498 ГБКОО і т. ін.); имають 8 (1378 
ЗНТШ ЬІ, 5; 1408 Сові. II, 631; 1420 Р 94; 1434 Сові. II, 
668; 1444 Сові. II, 208; 1449 Сові. II, 746, 747; 1456 Сові. 
II, 789); ємлю(т) 1 (XV ст. БС 7); ! кма(т) 1 (XV сг. СД 
43 зв.); 1 ос. де. имаєва (1400 Сові. II, 618; 1459 АрхЮЗР 
8/1V, 18); у складі майб. 1 ос. одн. имаю (вступатисА) І 
(1482 АЗ І, 81); маю (пойти) І (XV ст. АрхЮЗР 8/^, 27); 
3 ос. одн. имаєть (служити, оуживати і т. ін.) 6 (1400 Сові. 
II, 618; XV ст. БС 8 зв., 35 зв.; 1443 Р 145); имає(т), имаєт 
(видати) 2 (1453 Сові. II, 492; 1470 БО II, 141); маєть (вжи¬ 
вати) 2 (XV ст. БС 38; 1440—1492 АкЮЗР II, 105); маєть 
(брати) 1 (2-а пол. XV ст. АЛМ 9); имит (имати) І (1458 
БО 1,9); 1 ос. мн. имаємь, имає(м) (служити, чинити і т. ін.) 
(1433 Сові. II, 651; 1433—1443 АРМ; 1455 Сові. II, 774; 
1499 БО II, 422); 3 ос. мн. имаю(т) (дєржа(т) (1433 Сові. 
I, 249); тауиїН (зіішіііі) 1 (1395 ОБ); аор. 1 ос. мн. 
имахмо (1475 БО II, 336); перф. З ос. одн. ч. има(л), 
ималь, имал (1440 ОБ Ас 31; 1456 Сові. II, 789; 1459 
Сові. 3. 22; 1460 БО II, 273; 1478 БО І, 219; 1481 
БО І, 258; 1488 БО І, 377; 1494 БО II, 33; 1498 БО 
II, 409 і т. ін.); З ос. одн. ж- имала (1455 Сові. II, 769; 
1470 БО І, 152; 1488 БО І, 355; 1489 БО І, 367; 1490 БО 
I, 420; 1495 БО II, 82; 1499 БО II, 130); 3 ос. одн. с. мало 
(XV ст. БОРСР 179); 1 ос. мн. єсми имали (1459—1460 
ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); 2 ос. мн. єстє имали 1 (1447 Сові. 
II, 732); имали єстє 1 (1498 БО II, 409); 3 ос. мн. имали 
(1435 Сові. II, 676; 1439 Сові. її, 52; 1448 Сові. II, 741; 
1452 Сові. II, 759; 1458 БО II, 261; 1464 ОЩ«А» 517; 
1483 Сові. О. ЗО; 1490 Сові. 3. 141; 1495 БО II, 80; 1500 
Сові. 3. 234 і т. ін.); пперф. З ос. мн. бьіли имали (1475 
БО І, 199); майб. 1 ос. мн. боудєм имати (1499 БО II, 422); 
2 ос. мн. будете имати (1447 Сові. II, 732); 3 ос. мн. иму(т) 
(имут) имати 6 (1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 759; 1458 
БО II, 261); 1 боудоут има 2 (1458 Сові. II, 743; МіН. Оос. 
122); баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. аби (абьі) има(л) 5 (1466 БО 
І, 106; 1468 БО II, 302; 1479 ОС 141; 1481 ВП І, 257); би... 
ималь (имал) 4 (1499 БО II, 421,443, 447); имал би 3 (1499 
БО II, 421,423); 1 сс. мн. абихомь (абьіхом) имали 3 (1453 
Сові. II, 765; 1455 Сові. II, 774; 1462 БО II, 289); бихом... 
имали 1 (1485 БО II, 372); 3 ос. мн. аби... имали 11 (1448 
Сові. II, 741; 1454 ПГПММ; 1455 Сові. II, 771; 1456 
ПМБП; 1461 ВБ І, 45; 1467 МІН. Оос. 125; 1479 ОС 141; 
1481 БО І, 257); щоби (щоби)... имали 11 (1429 Сові. І, 
258; 1447 Сові. II, 288; 1448 ОІД«А» 491; Сові. II, 741; 
1453 Сові. II, 445; 1454 Сові. II, 509; 1455 Сові. II, 771; 
1463 Сові. 3. 45; 1475 БО І, 200); имали би (би) 2 (1499 
БО II, 422, 423); нак. сп. З ос. одн. да... имаєть (имаєт) 
27 (1403 ДГАА; 1411 ОІЯ«А» 439; 1434 ДГСММ; 1443 
Сові. II, 185; 1459 БО І, 34; 1466 БО І, 95; 1488 БО І, 
343; 1490 БО І, 421; 1495 БО II, 89; 1499 БО II, 136 і т. ін.); 
да... имає(т) 11 (1435 Сові. II, 689; 1449 Сові. 11,392; 1491 
££>І, 491; 1492 ВІ) 1,511; Сові.З. 162; 1495 II, 89; 1499 
БО II, 136, 142, 149, 155, 163); да имаєть 2 (1435 
Сой/. II, 680; 1479 БО І, 222); 3 ос. мн. да... имають 

(имают) 34 (1431 Сові. І, 315; 1434 Сові. І, 398; 
1443 Сові. II, 185; 1446 Сові. II, 251; 1454 Сові. II, 
517; 1457 БО І, 4; 1459 БО І, 32; 1462 БО І, 67; 1466 
БО І, 96; 1481 БО І, 257; 1488 БО І, 356; 1490 БО 
I, 420; XV ст. БС 7; 1499 БО II, 424 і т. ін.); да... имаю(т) 
28 (1439 Сові. II, 36; 1443 Сові. II, 132; 1449 Сові. II, 391, 
742; 1452 Со5*. II, 759; 1453 Сові. II, 461, 462, 492; 1454 
Сові. II, 501, 513, 517; 1458 БІДкА» 512; 1467 МІН. Оос. 
125; 1470 БІЯ«А» 523; 1472 ОІЯ«А» 528, 530 і т. ін.); 
да... имають 3 (1458 МіН. Бос. 122; 1472 БІЯхА» 530; 
1488 ББ І, 342); дієприкм. акт. теп. знах. мн. маючиє 
(1459 Р 171); дієприсл. одноч. имаючи 10 (1453 Сові. II, 
766; 1462 БО II, 283; XV ст. БС 15 зв., 16, 32; 1499 БО 
II, 424); маючи 1 (1492 ПБФЧ)\ маю(ч) 1 (1447—1492 
ЛКББ); дієприсл. у знач, означення имающи 1 (XV ст. 
БС 8). 
Див. ще *ИМАТИ СЯ, ИМ'ЙТИ, ИНАТЬ. 
* ИМАТИ СЯ дієсл. недок. і док. (19) 1. (лише безос.) (зро¬ 

бити що) належить, треба (4): а имаєть сА поставити цБну 
сукнв у сочавБ, Ако во лвовБ (Сучава, 1408 Сові. II, 632); 
а кто нє оувєрнє(т), а ми казали старостві наши(м) право 
оучи-нити тбм оубоги(м), которьіи будє(т) ппаво(м) добу¬ 
вати, томоу имає(т) сб шкода є(г) заплатити (Сучава, 1457 
Сові. II, 810). 

2. (в чому і без додатка) містити в собі, включати в себе 
(11): даємо надто подь Острогомь тому господину отцу 
владьіце... село наше Бусчу... какь се вь собе широко 
и долго маєть (Луцьк, 1322 .АрхЮЗР 1Л/І, 2—3); Про 
(т)о нагорожаючи Ємоу Самомоу ...При (в)сюи о(т)чи(з)- 
нБ... є(го) зоставоую И си(м) Листо(м) моимь Надаю... 
городища селища и оурочища... Своєю Широко(ст)ю Какь 
сє они маю(т) (Прилуки, 1459 Р 171); И ми... тое имвнІе 
иа имя Микуличи дали есмо ему... со всимь тьімь, што 
кь тому имБнію здавна слушало... какь ся маєть вь своихь 
границахь (Кам’янець, 1494 АЛМ 54); ино мьі имь тие 
земли ихь отчизньїе и дворища подтверждаемь нинейшимь 
листомь, нехай оиьі тие земли свои держать со всимь 
тьімь, як ся твій земли и дворища во всемь мають (Мозир, 
1498 ГБКЛ 22). 

3. (про письмовий документ) (в чому) гласити (2): Мбли 
єсмо о(т) вась листи мистра крижевницкого... которими(ж) 
напрє(д) оузновлАєть... викладаючи оньї нввкотори(х) 
члонцє(х) ииьі(м) обьїчає(м) и розоумо(м) нижли сА они 
сами в собБ маю(т) (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ 
Биль намь... Єфремь, владика Луцкии... и покладаль пе- 
редь нами листь... Люборта Кгедиминовича, которий такь 
се в собе маєть (Луцьк, 1498 АрхЮЗР 1 /VI, 1). 

4. (по чому) бути у стосунках, мати стосунки (між 
ким) (1): И мьі имь того еднанья допустили, нехай ся по 
тому мають, какь ся вь томь зьеднали и записали (Краків, 
1489 РИБ 433); 
О имати сА под присБгою (на що) (1) зо¬ 

бов'язатися під присягою (до чого): гдє що мо(ч) мє(м) до¬ 
бувати о(т) и(х) шкодьі, тоє имає(м) имь вернути бо сА єсмо 
им(л)и на то по(д) присБгою (Сучава, 1457 Сові. II, 
809). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. ся... маєть 4 (1449 АЛМ 8; 

1483 БОРСР 178; 1494 АЛМ 54; 1498 ГБКЛ); имаєт 
сА, имає(т) СБ 3 (1434 Сові. II, 669; 1456 Сові. II, 790; 1457 
Сові. II, 810); се... маєть 2 (1322 АрхЮЗР 1/УІ.З; 1498 
АрхЮЗР 1АЛ, 1); имаєть сА І (1408 Сові. II, 632); се.,, 
маєть 1 (1445 АкЮЗР 1, 17); сА... маєт 1 (1492 АЗ III, 23); 
З ос. мн. сА... маю(т), сА... мают 3 (1447—1492 ЛКББ; 
1491 АЗ І, 97; 1492 АЗ III, 23); ся... мають 1 (1488 ГВКЛ 
22); ся... мають 1 (1489 РИБ 433); сє... маю(т) 1 (1459 Р 
171); перф. 1 ос. мн. сА єсмо им(л)и (1457 Со5/. II, 809). 
Див. ще ИМАТИ 2 4. 
ИМБРИВЬ ч. (1) (особова назва, молд., пор. мад. Ешегік, 

герм. Аітегісиз, іт. Атегідо): ми Стєфань воєвода... чи- 
нимь знаменито... ожє прїидоша прБд нами... наши оубози 
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люди... на имв Карлакь Ласловь... и Имбривь... и продали 
иамь свою правоую и питомоую о(т>ниноу (Сучава, 1470 
Вй І, 150). 
ФОРМИ: наз. сиін. Имбривь (1470 В!) І, 150). 
*ИМЄ див. ИМЯ. 
ИМЄНЄ див. ИМ'БНЇЄ. 
*ИМЕНЕЙЦО див. *ИМЄНЬИЦЄ. 
ИМЄНИЄ див. ИМ'БНЇЄ. 
*ИМЄНИТЬ1И прикм. (І) названий, вказаний: але... 

кро(л) єго мл(с)гь... имає(т)... на(с). обьіслати дєсАтми нє- 
дилАми перє(д) тьі(м), абьіхо(м), знали и готови бьіли на 
то(т) дє(н) и иа имєнитоє мистце (Сучава, 1453 Со&і. II, 
765—766). 
ФОРМИ: знах. одн. с. имєнитоє (1453 Созі. II, 766). 
*ИМЕНИЦЕ див. *ИМЄНЬИЦЄ. 
ИМЄНЇЄ див. ИМ'БНЇЄ. 
ИМЄНЇЯ 1 ж. (1) майно: И щоби св єстє не сварили за 

моєю нмєнїю, докоул мє имєтє сльгшати ажє єсмь жив (Тор¬ 
говище, 1481 ВИ II, 358). 
ФОРМИ: знах. одн. имєнїю (1481, ££> II, 358). 
Див. ще ИМ'БНЇЄ 2._ 
1 ИМЄНЇЯ2 (ОД'бНІЯ) (1): Обьічаи злостївїи бьі(л) 

слоужєбнїчїи, колі и(х) прївожєно до забїтьі(х) на дорозє 
тогдьі онї и(х) лоупилї с тго именїя (І) оу которомь бьілї 
забитьі (XV ст. ВС 25). 
Дм<з.*ОД'Б НЇЄ. 
*ИМЄНОВАНИИ прикм. (2) 1. сановний, визначний (і): 

и ти(ж) слюбує(м) имь дати и поставити... на граници... 
два паньї справє(д)ливьі(х) и имєнованни(х) (Сучава, 1457 
Созі. II, 810). 

2. відомий (1): и ти(ж) имає(м) с вашєи мл(с)ти... такую 
справє(д)ливо(ст) дрьжати мє(ж) нами... яко бьіхо(м) могли 
злодїєвь имєновани(х) або лицє(м) нвтьі(х) вишали на обв 
сторонв (Сучава, 1457 Созі. II, 810). 
ФОРМИ: знах. мн. ч. имєновани(х), имєновании(х) (1457 

Созі. II, 810). 
ИМЄНОВАТЬ дієсл. недок. і док. (16) (цсл. имєновати) 

називати, назвати: купилв пань вАтславь оу вВки оу ва- 
силА єму жь рвчють скибичь и вь єго брата на имА оу гвнка 
и вь єхв сновцА оу олєнка ижє купилв панв вАтславв 
во всвхь трии то жь ту имєновани (Львів, 1370 Р 18); 
а іако баіето і 6аІЄ5гто іегпи ікиіи пазги сіісііпи па ігпіе 
іегтоііпсгі... у г Иіот Іізгот ітіепиусгу Насгізсга (Кра¬ 
ків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4); и мвсти(ч) добри люди, при то(м) 
бьіли, нмєноує(м) ихв василчв мьітни(к), ннки(л) вои(т)... 
и юнь] добрьі лю(ди) (Сучава, 1449 Созі. II, 386); а хто пєр- 
вєи позвалв того пєрвєи имєновать а хто дроугьі(и) позо- 
вєть того уторьш имєнова (!) (XV ст. ВС 13 зв.); И такожь 
коли дасть мильї богв та прїєдєт пай наш корол (в ориг. 
кокорол.— Прим. вид.)... на роускїи сторонні и на имено= 
ванаА мистцА до КамєнцА... або пак до СнАтина... мьі има- 
ємь до єго милости поєхати... и имаємь єго милости... 
голдь оудилати (Сучава, 1468 ВО II, 302). 
ФОРМИ: інф. имєновать 2 (XV ст. ВС 13 зв., 19 зв.); 

нмєиова(т) 1 (XV ст. ВС 20); ! имєнова 1 (XV ст. ВС 20); 
теп. 1 ос. мн. имєноує(м) (1449 Созі. II, 386); теп. пас. 
З ос. мн. нмєноваии (1370 Р 18); дієприкм. пас. теп. знах. 
одн. ч. имєноуєм (1459 ВО І, 34); знах.одн.с. имєнуємо (1443 
ДГСММ)', знах. мн. с. имєноуєма 1 (1459 ВО І, 32); имА- 
иуєма 1 (1429 ДГОБК)\ имєнуємаа 1 (1443 ДГСПН)\ зам. 
знах. одн. за село !имєноуєма 1 (1455 Созі. II, 561); знах. 
де. ч. имєноуєма (1458 ВО І, 6); дієприкм. пас. мин. знах. 
мн. ж. имєнованьіи (1462 ВО II, 284); знах. мн. с. имеиова- 
наА (1446 Р 152; 1468 ВО II, 302); дієприсл. одноч. ішіепи- 
усгу (1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
Див. ще * ИМЄНОВАТИ СА, *МЄНИТИ 1, *МЄНИ- 

ТИ СА 1. 
* ИМЄНОВАТИ СА дієсл. недок. (3) називатися: и пак 

дадох и помиловах господство ми... монастири Тазловє 
сь єдино село имєним (!) Боурєщїи на Сьрєт идєжє имє- 

ноуєт сА фоундоул... и сь мвсто за пасикоу чєрєс Сьрєт 
оу поустиии, идєжє имвноуєт сА монастир (Сучава, 1491 
ВО І, 464); и да<ли) єсмьі ємоу оу (в ориг. о.— Прим 
вид.) иашєи зємли оу молдавскои сь єдно силищь на во¬ 
дою (!) Тазловв что с(А) имБноуєть Стєцьканьї (Сучава. 
1493 ВО II, 6). 
ФОРМИ: теп- 3 ос. одн. имєиоуєтсА 1 (1491 ВО І, 464); 

им-ЬноуєтсА 1 (1491 ВО 1,464); сА имВноуєть 1 (1493 ВО 
II, 6). 
Див. ще ИМЄНОВАТЬ, *МЄНИТИ 1, *МЄНИТИ СА 1 
*ИМЕНЬЄ див. ИМ'БНЇЄ. 
*ИМ€НЬЄ див. ИМ'БНЇЄ. 
*ИМЄНЬИЦЄ с. (10) (невелике землеволодіння) маєточок: 

отдал есми... дочку мою Марину за пана Пашка Посяго- 
вецкого ему за жону и поступил есми ему у ввне... имеией- 
цо моє Лопавши (Хрі-нники, 1472 АрхЮЗР 8/1ІІ, 2—3); 
Биль намь чоломь бояринь нашь Ивашко Полозовичь 
и поведи ль... штожь... кнегиня Мар я Пинская, и сьінь ее... 
за его служьбу дали ему имен<ь)ице на имя Теребенское 
(Городно, 1497 РИБ 683); згіо іезгпу кируї утіпеусо ^ па- 
тузпука шеІпускоЬо рапа пегпігу Іігушауіо^усга їоі^аг- 
ку... па ігпіа гапко^зкі ушапошзкі а разгко^зкі... оі пеко 
^ іуск ІоІ^агкаск кгапусіи іуш гетіат зіикаш тоуіт 
гашосіуі у тпі зіа ^Іош кгу\\Тс1а ^убеїа (Тришин, 1500 
ДПЖН). 
ФОРМИ: род. одн. имеиица, нмен(ь)ица (1472 АрхЮЗР 

8/ІІІ, 3; 1497 РИБ 683); дав. одн. именицу, имеи(ь)ицу 
(1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 2; 1497 РИБ 683); знах. одн. имен(ь)- 
цо 1 (1497 РИБ 683); имен<ь)ице 1 (1497 РИБ 683); име- 
нейцо і (1472 АрхЮЗР 8/111,3); утіпеусо і (1500 ДПЖН). 

*ИМЕНЬИЦО див. *ИМЄНЬИЦЄ. 
*ИМЄТИ див. ИМ'БТИ. 
ЙМЕТЕ див. ИМ'БТИ. 
*ИМИ див. ИМЯ. 
*УМІІМЕ¥СО див. *ИМ€НЬИЦЄ. 
*ИМИНИЄ див. ИМ'БНЇЄ. 
*ИМИНЬЄ див. ИМ'БНЇЄ. 
ИМИТИ1, ИМИТЬ дієсл. док. (3) 1. (кого) спіймати, 

схопити (2): а вонь нє досмотривши моє в вврнов служибьі 
и вєлвль мА нмить бє(з) моєв вини (Кременець, 1434 Р 
129); а вонь не досмотрввши мов вврьнов службьі и вєлвль 
мА имити (Черняхів, 1435 Р 132). 

2. взяти, охопити (1): А тєрнаву рвку имивши с убою 
стороною оли жє до верха рвки тов и полА всА што суть 
по рвцв той... то все даль єсмь ладомирови садити село оу 
волоськоє право (Бохур, 1377 Р 24). 
ФОРМИ: інф. имити І (1435 Р 139); нмить 1 (1434 Р 129); 

дієприсл. перед, имивши (1377 Р 24). 
Див. ще ИМАТИ1 2, ИНАТЬ, *ШІАТУ. 
*ИМИТИа див. ИМ'БТИ. 
ИМ'Б див. ИМЯ- 
*ИМ'6НЄ див. ИМ'БНЇЄ. 
ИМ'БНЇЄ, ИМЄНЇЄ, ИМЄНИЄ, ИМЄНЄ с. (422) (цсл. 

имвниє) 1. (землеволодіння) маєток (404): тогдьі пожадал 
єсть, оу нас слуга нашь вврньш ходко бьібєлскьіи, абихом 
потвердили... єго всєго имвня (Судомир, 1361 АСІ 6); 
а записаль есми на своемь имВніи вь домь Пречистой... 
копу гроши (Київ, 1398 ДГПМ)\ нє о(т)лучитисА ми 
єи с моими двтми никоторьі (І) вєрємєнємь со всвмь 
с моимь имвниємь (Мереч, 1401 Р 64); и дали есми ємоу 
оу нашєи зємли оу молдавскои... мишино село, ажє мишв 
загуби ль своє имВнїє оу хитлвньствьі (Хотин, 1435 
О ІР«А» 465); а которьім слугамь тьш верху писаний 
кн<А>жата будут подавали имєнА вь ЗьвАгли єстли будут 
єму хотвт служити и он ихь с тьіх имвней нє маєт рухати 
(Вільна, 1499 А8 І, 118); 
ИМЄНИЄ отпизноє (5), имвньє отьчис- 

Т О є (1), ОТЧИЗИОЄ ИМЄНЄ (1), ЬІМЄНЄ отчинь- 
но є (1) (успадкований по батькові маєток) вотчина: за- 
писоую жєнє своєй... на своих имєнАхь отчизнихь... 
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тисАч коп (Кобринь, 1454 АЗ III, 9—10); продал єсми своє 
имвнье отьчистое (Володимир, 1493 АрхЮЗР 8/ІУ, 141); 
б ьі т и в и м є н ї и (2) див. БЬІТЙ1. 

2. майно (8): того ради тотьі чєтири чєлБди да боудоугь 
нашємоу монастирю оури(к) и сь оусємь ихь имвниємь 
(б. м. н., 1443 Сові. II, 126); тогдьг имаємь доброволно ввій¬ 
ти от єго имвниа ...сь оусимь нашимь имьнїємь (Сучава, 
1449 Сові. II, 747); слободно и доброволно... ємоу к нам 
прити... и сь всБм своим имєниєм (Баків, 1457 ВО II, 257). 
ФОРМИ: наз. оди. имєнїє, имєиие 13 (XV ст. ВС 12, 

Й зв., 35, 35 зв., 36; 1499 АЛМ 8); им^иТе 3 (1474 РГС; 
XV ст. ВС 39; 1494 АМЛ 54); имєие 2 (1449 АЛМ 8; 1475 
АЗ І, 72); зам. місц. при имВнїє 1 (1448 Сові. II, 741); 
род. одн. имєиїа, имеиїА, имєнїя 22 (1361 АСІ 6; 1388 
ІРБ 106; XV ст. ВС II зв., 15, 21 зв., 23 зв., 24 зв., 29 зв.; 
1449 АЛМ 8 і т. ін.); имЕнь А, имВнья 14 (1435 Р 132; 1437 
Р 136; 1438 Р 138; 1440 Р 142; 1466 АЗ І, 60; 1470 АЗ І, 
65; 1482 АЗ 79; 1486 АкЮЗР І, 295; 1499 АСД VI, 2 і т. ін.); 
имєиа, имєня 12 (1444 АЗ І, 40; 1466 АЗ І, 62; 1472 АрхЮЗР 
8/1II, 3; 1487 АЗ І, 85, 86, 241; 1495 ВМБС; 1499 АЗ І, 
118); имєнья 4 (1489 РИБ 437); имВнА, имЬкя 7 (1361 А С2 
6; 1440—1492 АкЮЗР II, 105; 1491 АЗ І, 94; 1494 АЗ І, 
101; 1499 АЗ І, 118); иминья 1 (1445 Р 150); имєнїа 1 (1361 
АСІ 6); имєнья 1 (XV ст. ВС 21 зв.); ьімєнА 1 (1478 АЗ 
III, 17); зам. знах. тоє имВнїя 1 (1398 ДГПМ); дав. одн. 
имВнью, иміінью 16 (1433 Р 119; 1452 АкЮЗР І, 21; 1466 
АЗ І, 60; і465 АЗ І, 57; 1466 АЗ І, 61; 1467 АЗ І, 63; 1469 
АЗ І, 64; 1476 АрхЮЗР 8/IV, 154; 1482 АЗ І, 79; 1499 
АСД VI, 3 і т. ін.); имєию 10 (1466 АЗ І, 62; 1467 ПИ № 13; 
1487 АЗ І, 85, 86; 1488 АЗ І, 242; 1490 Пам.); имєнью 5 
(1489 РИБ 434; 1499 ВФ); имВню 4 (1400—1492 АкЮЗР 
II, 105; 1491 АЗ І, 97; 1499 АЗ І, 117, 118); имВиію 1 (1494 
АЛМ 54); знах. одн. имєие 33 (1446 АЗ III, 5; 1446 АЗ І, 
62; 1475 АЗ І, 72; 1481 АЗ І, 77; 1487 АЗ І, 87, 240, 241; 
1488 АЗ І, 88; 1490 Пам.; 1495 ВМБС і т. ін.); имВнье, 
имВньє 29 (1437 Р 136; 1445 Р 151; ПИ №9; 1451 Р 156; 
1463 АЗ І, 56; 1467, АЗ І, 63; 1469 АЗ І, 64; 1476 АрхЮЗР 
8/^, 154; 1482 АЗ І. 79: 1499 АСИ VI. З і т. ін.); имЬне 
16 (1440—1492 АкЮЗР II, 105; 1454 АЗ III, 10; 1487 АЗ 
I, 86, 87; 1491 АЗ І, 94; 1499 АСД VI, 3; АЗ І, 117, 
118); имВиїє 16 (1446 Р 154; 1449 АЛМ 8; XV ст. ВС 6 зв., 
35, 35 зв., 38, 39; 1494 АЛМ 54); имєнїє, імеиіе 10 (1388 
ІРБ 106; XV ст. ВС 6 зв., 12, 20 зв., 36, 39, 40, 41 зв.; 
1449 АЛМ 8); имеиье 10 (1489 РИБ 437; 1499 ВФ); имєиье 
1 (XV ст. ВС 26 зв.); ор. одн. имВниємь, им-Ьиие(м) имЬ- 
нїємь, иминиєм 6 (1401 Р 64; 1443 Сові. II, 126, 129; 1444 
0/Р«А» 481); имєнїємь, имєнїємь, имєниєм, имєниє(м), 
имєиїєм 5 (1449 Сові. II, 749; 1453 Сові. II, 445; XV ст. 
ВС 21 зв., СД 42; 1457 ВЕ> 11,257); имЬньємь, имВньєм 
2 (1435 Р 134; 1466 АЗ І, 60); имє(н)ємь, имє(и)є(м) 2 (1467 
ПИ № 13); имєньемь 2 (1481 ВО II, 364; 1489 РИБ 437); 
имє(и)є(м) 1 (1490 Пам.); имЬ(н)ємь 1 (1447—1492 ЛКНБ); 
місц. одн. оу (вь, во, о, при, на) имєиїи 7 (XV ст. 
ВС 17 зв., 21, 32 зв., 36; СД 40, 40 зв.,41); имВиїи, имВ- 
нии 6 (1398 ДГПМ; XV ст. ВС 38 зв.; СД 41; 1455 Сові. 
II, 772; 1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.); имєни 6 (1466 
АЗ І, 62; 1488 АЗ І, 38; XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27; 1490 
Пам.); имєню 5 (1430 ГВКЛ 7; 1447 АрхЮЗР 8/IV, II; 
1452 АрхЮЗР 8/ГУ, 61; 1488 АЗ І, 242); им-Ьиьи 4 (1445 
АкЮЗР І, 17, 18; п. 1450 ПИ Ш 9; 1451 Р 156); имеиьи 1 
(1445—1452 АрхЮЗР 8/Р/, 13); имєньи 2 (1489 РИБ 433, 
437); йменню 2 (1434 Р 130); ьіймєни 2 (1495 АЛРГ 55); 
имВиью 1 (1435 Р 132); имєню 1 (1475 АЗ І, 72); имВни 
1 (1452 Сові. II, 422); имВнєи 1 (1496 АЗ І, 244); имВньїи 
1 (1496 АЗ І, 245); имєньїи 1 (XV ст. ВС 6 зв.); имєиїи 1 
(XV ст. ВС 36); имене 1 (1493 АЛРГ 56); зам. род. о вьі- 
пїсанїю имєиїю (XV ст. СД 9); наз. мн. имєиїа, имєнїя 
4 (1388 ЕР Б 105; XV ст. ВС 34; СД 41 зв.,42зв.; 1460 ВО II, 
270); имвнїа 1 (1457 Сові. II,' 811); имБ(н)А 1 (1482 АЗ 
І, 80); род. мн. им1>нєй 6 (1446’Л/сЮЗР 1, 18; 1495 АЛМ 

83; ВМБС; 1498 АЛМ 163; 1499 АЗ І, 118); имєиєй 2 (1475 
АЗ І, 72); имВнїи 2 (1398 ДГПМ; 1446 Р 154); ьімєнє(и) 
1 (1496 ВМКФС); дав. мн. имВнемь, имБнєм 4 (1473 
АрхЮЗР 8/Ту', 102; 1475 АЗ III, 14; 1498 АЛМ 163); 
имВиьє(м) 4 (1437 Р 136; 1438 Р 138; 1498 АЛМ 163); имє- 
нАм, имєня(м) 3(1437 АЗ І, 34; 1488 АЗ І, 241; 1490 ЗХП 
136); имЬиьАм 1 (1489 АЗ І, 89); имєнємь 1 (1446 АЗ І, 
43); имВииемь 1 (1473 АрхЮЗР 8/IV, 102); имвніямь 1 
(1492 АЛМ ЗО); знах. мн. имєнА, имєня 16 (1430 ГВКЛ 
7; 1487 АЗ І, 85, 240; 1488 АЗ І, 241; 1490 ЗХП 136; XV ст. 
АрхЮЗР 8/ІУ, 28; 1499 АЗ І, 118 і т. іи.); имВньА, имВиья 
15 (1434 Р 128; 1438 Р 138; 1470 АЗ І, 65; 1482 АЗ І, 79; 
80, 81; 1487 АЗ І, 239; 1489 АЗ І, 89 і т. ін.); им-ЬиА, имЬия 
8 (1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102; 1485—1500 АЗ І, 120, 121; 
1492 АЛМ 31; 2-а пол. XV ст. АЛМ 9); имЬниа, имЬнїа, 
имЕння, имВиїя 8 (1446 Р 154; 1449 Сові. II, 746; 1473 
АрхЮЗР 8/ІУ, 102; 1492 АЛМ ЗО); имєнїа 4 (XV ст. ВС 
12, 36; СД 42 зв.); имєнья, имєнья 3 (1445—1452 АрхЮЗР 
8/ІУ, 13; 1496 ВМКФС); имєня 2 (1475—1480 АрхЮЗР 
8/ІУ, 20; 1490 ЗХП 136); имєнья 1 (XV ст. ВС 24 зв.); 
имє(н)и 1 (1491 ВМКФС); ор. мн. имє(н)и 3 (1490 ЗХП 
134; 1495 ВМБС); имВиьи 1 (1470 АЗ 1,65); имВни 1 (1495 
АЛМ 83); имєньи 1 (XV ст. ВС 10 зв.); місц. мн. оу (вь, 
во, на) имєиАхь, имєияхь 9 (1430 АрхЮЗР 81IV, 8; 1437 
АЗ І, 34; 1446 АЗ І, 43; АЗ III, 5; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 
1454 АЗ III, 9—10; 1488 АЗ І, 241); имВиьєхь 5 (1437 Р 
І36; і438 Р 138; і446 Р 152; І450 ПИ № 9); имьньАх, 
имВньяхь 4 (1433 Р 119; 1446 АкЮЗР І, 18; 1483 АЗ І, 
82; 1495 РИБ 620); именья(х), именьяхь 2 (1430 АрхЮЗР 
8/ІУ, 8; 1496 ВМКФС); имєнєхь 1 (1446 АЗ І, 43); име- 
нАхь 1 (1493 АрхЮЗР 8/IV, 141); имВньиєхь 1 (1482 АЗ 
І, 81); в тьіхь иміиьи 1 (1433 Р 119); имВниехь 1 (1473 
АрхЮЗР 8/ІУ, 102). 
Див. ще * ИМЄНЇЯ1. 
*ИЛУВНОВАТИ СА див. *ИМЄНОВАТИ СА. 
’^ИМ'ЙНЬЄ див. ИМ'ЙНЇЄ. 
*илтшє див. ИМЄНЇЄ. 
^ИМ'ЬНЬЄ див. ИМ'ЬНЇб. 
илти, имєти, имєть, м^ти, мети, міет дш. 

недок. (398) І. (повнозначне дієслово) (395) 1. (що, чого, 
що від кого і без додатка) (бути власником чого) мати, 
держати (що), володіти (чим) (41): А ]Є5І1 ЇЬу репеге] пе- 
теі, ІоЬбу га розіирок... гпаіеі Ьуіі кагап (Луцьк, 1388 
ІРЬ 105); а... аж бьі воитко с двтками с того свЕта стель... 
тогде има хмБль прибко... сулимовь имьти (Львів, 1412 
Р 81); а що єсмо имьли листьі записанн о(т) нашєго 
господар А... такь на(м) загьібли (Бирлад, 1435 Сові. II, 679); 
и свои(х) привїлїи да(л) оу руки пану михаилу логобє- 
т(у)... що имБ(л) на тоє селище (Сучава, 1445 Со5^. II, 
218); А мають только жь корьчомь мети, колько передь 
тьімь бьіло (Радомль, 1487 РИБ 228); Которьш имєєгь 
жеребАта нєоуки а щкодьі чиніть по полоу (!) житоу (XV ст. 
ВС 8 зв.); и тую землю Проселкову а Мартинцову... при¬ 
судили есмо Богдану Остафіевичу имвти (Вільна, 1498 
АЛМ 159). 

2. (що) користуватися (чим, з чого), мати (що) (4): єсть 
болєи пановь штожь имєють права нємєцькая оу свои(х) 
сєлєхь о(т) на(с) позьічєньї (XV ст. ВС 26). 

3. (кого, що від кого) (одержувати) мати (2): Иди(к) 
жалова(л)сА на пастоуха и(ж) да(л) ємоу овцю во ста(до) 
єго паствитї, а опАть овци зася нє мєль о(т) пастоуха 
(XV ст. ВС 27); мели єсмо о(т) вась листьі мистра крижєв- 
ницкого последнє ва(м) посланьїи (Брест Куявськнй, 
1447—1492 ЛКБВ). 

4. (кого, кого ким, кого з ким, кого за кого, кого к чому) 
(перебувати в якихось стосунках з ким) мати (кого, кого 
ким, кого за кого) (ЗО): коли имбль й тесль на нєде(л) 

А коли § тєсль (б. м. н., 1386—1418 Р 35); Тег гасіпоію 
^ боти... пе сіюсгет Ііозіет теіі (Луцьк, 1388 ІРІ 106); 
а... аж бьі воитко с двтками с того сввта сшєль што в имшг 
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с прибковою сестрою с алжкою тогдв има хмвль прибко... 
сулимов нмВти (Львів, 1412 Р 81); а того дВлА приказуємо 
двтємь нашимь... абьі... прєрє(ч)ному воєводв... на вБки 
не оуспоминали але за добрьіи и певний приятель имвли 
(Ланчиця, 1433 Р 121); а та(м) коли боудєтє прєзь ясноє 
досвєтьчВнье познатє (!) єстли мнстрь подлоугь свои(х) 
листовь гась за срвдники єднаньє (!) покоя боудєть хотВти 
мВти (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); Наипєрво 
иж никого нного за пана нашєго мимо рєчєнного пана на- 
шєго Казимира... нє хочем нмвтн (Сучава, 1462 БО II, 
284); Биль намь чоломь часникь нашь, Федко Гаври¬ 
ловичу и положиль передь нами листь отца нашого... 
которьімь ему... дозволиль вьїкупити имвніе... што бьіла 
ему жена его записала у своемь евнв вь сту копахь, а 
ближнихь кь тому имвнію никого не мБла (Кам’янець, 
1494 АЛМ 54); Тє(ж) то(г) хочє(м) штобьі каж(д)ии соу- 
(дія оу своемь соудє мєль оуставнаго слоужєбнїка (XV ст. 
ВС 15 зв.); а тоть дей Крупша сьіновь вь себе не мвль, 
тол(ь>ко одно двв дочцв (Вільна, 1495 РИБ 602). 

5. (що в чому) містити в собі, включати в себе (2): По- 
розоумвти можете в той мврє какь много правдьі тьіито 
мистровьі листьі в собв мвли (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ). 

6. (що) відчувати (що), зазнавати (чого) (8): Мьі кнА(з) 
дмитрии олгВрдови(ч) чннимь знамєни(т) тьімь листо(м) 
ижє имвючє чистов мьісли... к вєлико(м) королеви воло- 
диславу... слюбуємь держати цвлую правду н чиста ввра 
(Молодечно, 1388 Р 43); про то(ж) прошу твою мл(с)ть, 
учини на(м) правду за тотьі люди, зану(ж) мьі хочє(м) 

узвти ваши(м) члко(м) за тото кєзвшьство, понє(ж) има(м) 
пагубу (Бирлад, 1434 Соз^. II, 675); а обрагимь тольмачь 
на сє(и) дорозє много томьли мєль (б. м. н., 1484 ЯМ).. 

7. (з інфінітивом) (бути спроможним) мати (зробити 
що) (1): и не мєль вашой милости посоль чьімь заплатити 
тоту паню (б. м. н., 1499 Ви II, 450). 

8. (з інфінітивом) (бути зобов'язаним, мусити) мати 
(зробити що) (148): Але то што жь коли вси боАрє и землА- 
не будуть городь твердити тогдьі тии люди тако же имьють 
твердити (Смотрнч, 1375 Р 20); а тоє село пєрво рє(ч)ноє 
имвють на(м) давати подлу(г) пра(в) волоско(г) тьі то до- 
ходьі што(ж) с по(л)нинь ***аю(т) (Снятин, 1424 Р 100); 
и мьі имвємь нашому приАтєлю, ильи воєводв, приАти и 
его доброго смотрвти (Троки, 1442 Созі. 11,719); а онн 
ти(ж) бьі имвли зась осте регати панове наши и опасовати, 
ка(к) сами себе (Сучава, 1457 Со$і. II, 810); а те(ж) коли 
потребизно (!) соу(д)я и по(д)соудокь имвють людв(м) 
право чиніть какь оу вєлїко(м) (1) по(л)щє оуставлАє(м) 
(XV ст. СЯ 43); и не мєль вашой милости посоль чьімь 
заплатити тоту паню... але поручьіль за себе нашого боя- 
рьша Федора... сто и двадьцать золотьіхь оугорьскихь 
чєрьлєиьіхь, и имєль ихь послати кь нємоу до ХотєнА 
(б. м. н., 1499 Вй II, 450). 

9. (з інфінітивом) (бути в праві, могти) мати (зробити 
що) (39): тєжь то изволи(л) єсмьі ему аж бьі єго... коли 
мвкоторая пригода ему ста(л) тогдьі има то село замвни(т) 
продати (Львів, 1399 Р 59); мьі алєксандрь воєвода.... чи- 
иимь знаменито... ажє хотАчи... господарю нашєму, оу ка¬ 
зати наше голдованїе... и наше листи... которьіми сА єсмьі 
ему записали... ижє бьіхомь николи нє имвли протнвь 
ему бьіти (Дольний Торг, 1411 Сояі. II, 637); а по его жи- 
вотв вь жоньї его и вь двтей нихто не мвль того имвнія 
викупати, нижли отець нашь (Кам’янець, 1494 АЛМ 54); 
а возмєть лї два вола а любо два конД тогдьі имвєть одио(г) 
собв дрьжатї (XV ст. ВС 37); Жал овали намь вси шевци 
Луцкіе на мвщань... штожь деи они купують вь мвств 
кожи мальїе неварунковьіе... а передь тьімь деи здавна 
того не бьівало, ижбьі мвщане... мвли тьіе кожи мальїе 
купити (Луцьк, 1495 АЛМ 88). 

10. (з інфінітивом) (намірятися, збиратися, бути по¬ 

винним) мати (робити що) (3): а сє Азь кнД(з)ь Фєдико 
несвидискии староста крємАнєцкии и братславьскии вн- 
знаваю... какь єсмь вврнв служиль освВченому кнА(з) 
швидригаилови противоу сторонамь тьімь с которьіми жь 
во(н) нвшито имвль чинить (Кременець, 1434 Р 129); а 
тьіе двв части того именіа, иа которомь есми мвль самь 
жити, запродаль есми е. м. за пятьдесять коп гроши 
(Луцьк, 1449 АЛМ 8). 

11. (у формі баж.-ум. сп. з інфінітивом) (вказує на сум¬ 
нівність передбачуваної дії) мати (зробити що) (16): і Іег, 
ІезШЬу сЬгезііапіп... гпеї зДо шсгїпіії, аЬо \^(3агі1, гпа;еІ 
Ьуіі кагап (Луцьк, 1388 2РБ 106); а хотя бьі єсть мвль 
иншій рхтупати вь тьіе двла... тоть ся розсудить со мною 
на ономь страшномь судв (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); 
рвчи, которьги жь в часу бьшають аж бьі нє проминули 
сь проминучими часьі подобко єсть нмвльї ли бьі прийти 
кь будущои знаємости аж бьі ввчностью листовь бьільї 
потвєрженьї (Снятин, 1424 Р 99); Колибьі сА то двяло около 
свАта нарожвнья бо(ж)єго... тогдьі коли єсмо очивистє 
с вами оу кнАзьствв вєлико(м) бьіли ижбьгхо(м) длА того 
о(т)сюль певний пани ради кролє(в)ства к иа(м) до литвьі 
призвали бьіли коу вьіслоуханью обьічаевь доро(г) посрвд- 
ковь которьіми оу таковьш тадьінки мвли бьі бьіли почати 
бьітн (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКВВ)\ а с котороє 
б<ьі> то сторони хто имєль рушити, а с того виступити, 
тоть би имєль г(о>с(по>дарю королю триста копь отло- 
жити, а собє двєстє копь тожьто би нмель то рушити (Ма- 
нів, 1478 А5 І, 76); Ино мьі тое вьішейписаное имен(ь)н- 
цо... взяли кь своей руце оть всихь тьіхь, которіе бьі мели 
близкіе кь тому имен<ь>ицу бьіти (Городно, 1497 РИБ 683); 

0 имєти бога прєдь очима(І) бути спра¬ 

ведливим: имєєть соу(д) како во(г) (!) имєти в роуцє а ба 
прє(д) очима (XV ст. ВС 33 зв.); мети братство 
(межи собою) (1) перебувати в дружніх взаєминах (з ким): 
Дроугоє вспоминаєть г(с)дрь нашь воєвода... яко бьіли 
прє(д)ки дєда нашого алєкса(н)дра воєводи волоского, 
и прє(д)ки вито(в)то(в) великого князя лито(в)ского яко 
они мели межи собою бра(т)ство и приятє(л)ство и ми(р) 
(б. м. н., 1496 ПСВВ)\ мвти єднаньє (з ким) (1) 
укласти угоду: а пото(м) бори(с) рєкь а на(д) то мВль есми 
єднаньє з глвбо(м) остаеьевичо(м)... и зьє(д)навши сА є(с)мо 
и запи(с) мєжьі собою вдвлали (Вільна, 1495 ВМБС)\ 
имєти заисканноє жалоби (1) виграти су¬ 
дову справу: тогди тоть доминикь... хотє(л) имєти заис¬ 
канноє своє жалобьі (XV ст. ВС 20—20 зв.); мети в 
л а с ц в (кого) (1) виявляти прихильність, ласку (до кого): 
и врозумивши то пани ОлизароваА, штож мьі... п(а>на 
Олизара мели во чти и в ласцв нашой... волнє даровала 
нас и дала и записала тиє двє имєиА оу Вольїни по своемь 
животе (Луцьк, 1487 А8 І, 240); имєти лвт р о з о у - 
м о у (1) стати повнолітнім, досягти повноліття: о дв- 
тє(х) которьіи коли єщє нє имєю(т) лв(т) ро(зоу)м(оу) 
(XV ст. ВС 26 зв.); мети любовь (6), любовь 
мети (з ким) (3) перебувати в дружніх взаєминах (з ким), 
прихильно ставитися (до кого): И твоя милость кь намь 
всказиваль, абьіхмо и мьі зь вашою милостию по томужь 
мели приятельство и любовь (Троки, 1494 ВБ II, 387); 
а коїі к іеЬо Мііозіі Іакоіе сІіеїо ихгупізг, а іеЬо Мііозі 
Ьозисіаг пазг г Ьогеіи рогпосгіи іакігпго оЬусгаіеш сЬосгеі 
к ІоЬіе иішегЗНі зіа і гарізаіі зіе, і 1иЬо\м і ргуіагп тієї 
5 ІоЬоіи (Вільна, 1494 ВВ II, 389); имвти мєрзєчку 
(на кого, від кого) (2) бути в сварці, у незгоді (з ким): ми 
Стєфань воєвода знаємо чиньтмь... што коли єсмьі имвли 
мєрзєчку на нашєго г(д)на и брата старшєго... о то(м) мьі... 
оумисльївши доброую мьісль и оучинили єсмьі вврною (!)* 
покороу (Бирлад, 1435 Сові. II, 678—679); и оузрввши на¬ 
шу правую пра(в)ду... а они за то на(м) слюбовали и слю- 
били... ажє ми нє будє(м) имБли жа(д)коє присловїє аии 
мєрзА(ч)ки о(т) г(с)п(д)рА нашє(г) (Сучава, 1457 Сові, II, 
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809); имїти (мети) мирг (3), мирь мети (1) (з ким 
і без додатка) перебувати у мирних відносинах, зберігати 
мир: Иио г(с)дрь нашь его мл(с)ть то вчини(л) на жєданьє 
г(с)дрА вашого хочеть ми(р) вечиьі(и) мети сь г(с)дрємь 
ваши(м) (б. м. н., 1496 ПСВВ); а мьі имаемо имвти и хо¬ 
вати вАчнїи и непороушєнньїи и нєзламанньїи мир и по- 
коуи (Гирлов, 1499 ВВ II, 420); имвти м в с ц е (І) 
бути наявним: А коли(ж) оу жалоба(х) оу правєдлива(г) 
соу(д) не иеть (і) гнєвь и мвсца... имєєть соу(д) како во(г) (і) 

имєти в роуце а ба прє(д) очима (XV ст. ВС 33 зв.); 
имвти н а л о г у (на що) (5) зазнавати нападу: а пакь- 
ли бьі самихь нась нашь мильїи прьіАтель на помочь жа- 
даль, и мьі сами нашомоу прьіАтєлю маємь бьіти... до по¬ 
мочи, вимвнАючи то... нижьли боудемь имвти какоую 
налогоу, на нашоу землю (Сучава, 1442 Сові. II, 716); 
а коли киАзь вєлїкїи... имєть от нас пожадати какоую по¬ 
мочь на его непрїАтели, а ми имаємь дати кнАзю вєлико- 
моу помоч, без хитрости, нижли того, бже не дай, боу- 
доумь (!) имвти какоую налогоу с которьіх сторонь, на 
нашоу землю (Ясси, 1445 Сові. II, 726); имвти 
иемоць (немочь, иємощь) (4) бути хворим: 
а пакьли бьі самихь нась нашь мильїй прьіАтель на 
помочь жадаль, и ми,., нашомоу приДтєлю маємь бьі- 
ти... до помочьі, вьімвнАючьі то... нижьли боудемь имвти... 
немощь оть бога на нась (Сучава, 1442 Сові. II, 716); али 
оу црА имаєть намь помагати... и о всемь нашимь добромь 
стоАти, какь самь о собв нижли... боудет имАти какоую 
налогоу... алибо от бга немоць на себе (Ясси, 1445 Сові. 
II, 726); имвти п о к о и (п о к о у и) (2) перебувати у мир¬ 
них відносинах: они маю(т)... на то стояти... како бьі могли 
оучинити на(м) ми(р)... яко бьіхо(м) имвли собв, покои 
с ти(х) сь вси(х) сторо(и) (Сучава, 1457 Сові. II, 809); а 
ми имаемо имвти и ховати вАчнїи и непороушеинни и не- 
зламаннии мир и покоуи (Гирлов, 1499 ВВ II, 420); мети 
право (2), право мети (1) (з ким о що, о чому 
з ким) позиватися, судитися (з ким за що): какже тот Єго 
Милоєти боАрин Раман (І) о твій пвнАзи мАл со мною право 
пврєд намвстникомь кнАзА Михайла (Друцьк, 1492' АЗ 
III, 23); и они Поввдили пере(д) нами, што(ж) дєи о(т)- 
ци наши мели о то(м) право со о(т)це(м) єго перє(д) пано(м) 
ивано(м) вАжєвичо(м) (Вільна, 1495 ВК)\ имвти при¬ 
кро с т и (від кого) (2) зазнавати прикростей: Се ми па¬ 
нове Цєценевьскьш... боудоучи єсмо оу добром позоумв 
з доброю памАтью, не имвючи жадньїх прикростей ниот- 
кого... продали єсмо имвнье отчиноу свою (Кременець, 
1467 А5 І, 63); Се ми панове Цєцєновьскьш... боудоучи 
єсмо у добром розоумв и з доброю памАтью нє имвючи 
жадних прикростей ниоткого... продали єсмо имвнье от¬ 
чиноу свою (Кременець, 1469 .45 І, 64); имвти при- 
с л о в ї е (від кого) (1) зазнавати докорів, закидів: и оу- 
зрввши нашу правую пра(в)ду... а они за то на(м) слюбо- 
вали и слюбили листо(м) свои(м), аже мьі не буде(м) имвли 
жа(д)ноє присловїє ани мєрзА(ч)ки о(т) г(с)п(д)рА нашє(г) 
(Сучава, 1457 Сові. II, 809); мети приязнь (4), 
П(Р иязнь мети (з ким, к кому) (2) перебувати у друж¬ 
ніх взаєминах (з ким): Про то господарь нашь... всказаль 
и твоей милости абьі... мель би еси зь его милостью при¬ 
язнь вечную и любовь, по тому какь и прєдьковє єго ми¬ 
лости и отець его милости мели приязнь и єдинацьтво сь 
Прєдьки твоими (Троки, 1494 ВВ II, 387); Рго іо ко- 
зисіаг пазг... ^зкагаІ к Т^оіеу Мііобїі, аЬу... тієї Ьу к 
^ко Мііобіі ргуіаіп ^есгпиіи (Вільна, 1494 ВВ II, 388); 

мети приятельство (5), приятельство 
мети (з ким) (I) перебувати у дружніх взаєминах, прия¬ 
телювати (з ким): И твоя милость кь намь всказиваль, 
абьіхмо и ми зь вашою милостью по томужь мели прия¬ 
тельство (Троки, 1494 ВВ II, 387); сгегег іуі б^оі роБІу 
^зкагут^аі ієбі бо паз, ^Бротіпаіисгу пагп згїог г зіаго- 
баїлта пазгу ргесіко^іе... б І^оіті ргебкі... тіеіі ргуіаіеі- 

бі^о і ІиЬоуу (Вільна, 1494 ВВ II, 388); имєти речи 
(з ким) (1) мати розмову, розмовляти: И имели єсмо о томь 
много речей ись посли твоей милости (б. м. н., 1496 ВВ 
II, 401); имєти в роуце (кого) (1) держати, мати 
в руках: А коли(ж) оу жалоба(х) оу правєдлива(г) соу(д) 
не иеть (і) гневь и мьсца... имєєть соу(д) како во(г) (і) 

имєти в роуце а ба прє(д) очима (XV ст. ВС 33 зв.); мети 
склади (1) мати дозвіл на складчину для виготовлення 
хмільних напоїв перед великими святами: И во всемь би 
еси миту нашому и корчме бьіль помочонь... и заповедаль 
би еси слугамь своимь и мещаномь, штоби корьчми вь 
месте не варили и по селомь нижьли би нехай только мели 
два рази, або три вь году склади (Судомир, 1488 РИБ 
222); имвти слобозїю (від чого) (1) бути звіль¬ 
неним від повинностей, податків: То тїє людї що коли соут 
оу тих селах, що би имвли о(т) на(с) слобозїю о(т) оуси(х) 
наши(х) дааних (!) и робот (Сучава, 1456 ГПХМ); мети 
о у т ї с к ь (1) терпіти тисняву, товчію (в юрбі, натовпі): 
Паней и панєнь битность длА крепостї (!) и(х) вьінетьі соуть 
о(т) збора лю(д)ска(г) и моузького аби нє мелї оутїскоу 
моузьско(г) (XV ст. ВС 12); и м в т и оучастїє (4), 
оучастїє имвти (з ким) (4) зазнати однакової 
долі, поділити долю: ащє ли кто пр(в)стЖпить заповв(д) 
сім... да є(ст) проклА(т)... и сь іоудоМ іскаріо(т)скьі(м) 
оучАстїе да има(т) (б. м. н., 1401 ЗКЄ)', и да єсть подобнь* 
іоудв и проклвтомоу арїи и да има(т) оучастїє и сь онвми 

іоудеиє, ежь вьзьпиша на га ха (Ясси, 1500 Сові. 5. 231); 
мети во чти (кого) (1) виявляти пошану, шанувати: 
и врозумивши то пани ОлизароваА, штож мьі слугу нашого 
п(а>на єєй (!) п<а>на Олизара мели во чти и в ласцв на- 
шой... волнє даровала нас и дала и записала тьіє двє имєнА 
оу Волиии по своємь животе (Луцьк, 1487 45 I, 240); 
имвти чА(сть) (з ким) (І) поділити долю (з ким): 
а кто пороушить сїє данїе наше то(т) да бЖдеть проклАть 

о(т) га ба... И да имать чА(ст) сь онвми ижє вьзьпиша на 
вл(д)кМ х(с)а и крьвь его на ни(х) ина чАдв(х) и(х) (Сучава, 
1438 £)/К«А» 472); ничого нє имвти (до чого) (1) 
не мати претензій: а... ажбьі сА што мвло надо мною ста¬ 
ти, тогдьі до моєВ отчиньї до ГолчА нє имають ничого имв¬ 
ти братя моя ни ближнии мов (Острог, І466 45 І, 60—61); 

вьімолву имєти (1) див. *ВЬІМОЛВА; в в ч - 
ность имвти (1) див. *Вг£ЧНОСТЬ; д о б р у ю<мб- 

ти) волю (1) див. ДОБРЬІИ; доконьчанье 
имєти (1) див. ДОКОНЧАНЬЄ; досить имєти 

(І), и м в т ї досить (2) див. ДОСЬІТЬ; двл имвти 
(1),нмити двль (1) див. Д'6Л'Ь1;двло имвти 
(І) див. Д'ЙЛО; мети єдинацтво (1), ) е 4 п а с 1- 

^о т і е І і (1) див. ЄДИНАЦТВО; з а п и сь имєти (ме- 

т и) (2) див. ЗАПИСЬ; з н а е м о с т ь имвти (1) див, 
*ЗНАЄГтіОСТЬ; крєстьное целованьє йме* 
т и (І) див. *КРЄСТЬНЬІИ; пеко ІогоЬо росі о г- 
гепоко т е і і (1) див. *Р0002КЕМ Уі; о б ьі ч а и 
имєти (2) див. *ОБЬІЧАИ; опвканье имвти (1) 
див. *ОПг6КАНЬЕ; на сердци имити (1) див. 
*СЕРДЦЄ 2; спор мети (1) див. СПОР; т я ж у м е- 
т и (1) див. *ТЯЖА; уход мети (1) див. * УХОДЬ2; 
оучастїє и м в т и (2) див. *ОУЧАСТЇ€; чти не 
имєти (2) див. ЧЄСТЬ2; шкоду имєти (2) див. 
ШКОДА. 

її. (допоміжне дієслово в складі майб. І) (12): а в поли 
кде собв проорють нивьі то ихь^имвєть прислушати (Смот- 
рич, 1375 Р 20); а до спсова дне аже не викупить єго на 
тоть рокь имвєть держати то село опАть до другого року 
(Львів, 1386 Р 31); пак ли не имвємь ему заплатити на тоть 

днь яко ту виписано, тогди мьі в то(т) днь бєзь никоторьіе 
о(т)волокьі имаємь ему дати нашь городь снАти(н) (б. м. н., 
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1411 Р 77); Коли двтємь оумре(т) мати а оць хочєть дроу- 

гоую понА(т) жоноу а двти имвють проси(т) во оца двлнїци 
своеи а потомь истративши оцю докоучають оу то(м) бьі- 
ваеть клопо(т) межи ними (XV ст. ВС 40 зв,); Тиж не имає- 
мо ани хочем никоторьіх земль... прАз воли и прАз особ- 
ного призволєня... нашєго король... отдалВти (Сучава, 
1462 ВО II, 284). 
ФОРМИ: інф. мети 10 (1322 ЛрхЮЗР 1/УІ, 4; 1388 1РІ 

106; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 2; 1487 РИБ 228; 1494 ВО II, 
387; 1495 АЛРГ 55; 1496 ОПСВВ); имВти, имВтї 8 (1412 
Р 81; 1439 Сові. її, 713; 1456 ЗСФ; 1462 ВО її, 285; 1466 
АЗ І, 61; 1498 АЛМ 159; XV ст. ВС 36; 1499 ВО II, 420); 
имєти, иметї 8 (XV ст. ВС 5 зв., 11 зв., 12 зв., 18 зв., 20 зв., 
33 зв., 42 зв.); имє(т) 5 (XV ст. ВС 6, 12, 18, 22 зв., 35 зв.); 
мЬти 4 (1447—1492 ЛКБВ; 1470 АЗ І, 65; 1495 АЛРГ 
55); имєть 4 (XV ст. ВС 5 зв., 13, 15, 36 зв.); имц(т) 1 (XV ст. 
СЯ 39 зв.); теп. 1 ос. одн. имамь, има(м) 2 (1434 Сові. II, 
675; 1462 ВО II, 293); имЕю 1 (1487 АЗ І, 239); З ос. одн. 
имєєть 71 (XV ст. ВС 9 зв., 11, 12, 12 зв., 13, 16, 18 зв., 
25 зв., 33 зв., 35 зв. і т. ін.); имєє(т),имєєт 31 (XV ст. ВС 
6 зв., 14, 17 зв., 18, 18 зв., 22 зв., 26 зв., 29, 34 зв.; СЯ 
43 зв. і т. ін.); имВє(т), имієт 12 (1377 Р 24; 1412 Р 81; 
XV ст. ВС 5 зв., 29 зв., 36 зв., 37; СЯ 40 зв., 41 зв., 1433 
Р 124, 126); има(т), имат 6 (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1390 Р 
176; 1443 ДГСПМН); имВєть З (XV ст. ВС 35 зв., 37; СЯ 
40 зв.); има 3 (1399 Р 59; 1412 Р 81); имиє(т) 2 (1421 Сові. 
I, 142); мВєть 1 (1376 ЗНТШ V, 3); имать 1 (XV ст. СЯ 9); 
1 иеть (XV ст. РСЗЗ зв.); 1 смєєть 1(XVст.ВС 11 зв.уіос.мн. 
имамьі 5 (1395 Сові. 11,612, 613; 1433—1443 АРМ)\ имВємь 4 
(1411 Сові. II, 638; 1429 Р 112; 1442 Сові. II, 719); имамо З 
(1462 ВО II, 284); имиє(м) 1(1421 Сові. І, 142); 3 ос. мн.имЕ- 
ють 11 (1375 Р 20; 1422 Р98; 1424 Р 100; СЯ 43; 1433 Р 123, 
125); имєю(т), имєют 8 (XV ст. ВС 13, 17, 24; СЯ 41, 42 зв., 
43, 43 зв.); имєють 7 (XV ст. ВС 25 зв., 28 зв.. 35, 36: СЯ 
43, 43 зв.); ! мВюти І (XV ст. ВС35 зв.); у складі майб., І 
ос. одн. имВю (дєржА(т), стати) 2 (1402 Сові. II, 623); имамь 
(остєрєгати) 1 (1402 Сові. II, 623); 3 ос. одн. имВеть (ппи- 
слушати, держати) 2 (1375 Р 20; 1386 Р 31); им’Ьє(т) (слу¬ 
жи^) 1 (1424 Р 99); 1 ос. мн. имамо (отдалвти) 2 (1462 ВО 
II, 284); имВємь (заплатити) 1 (1411 Р 77); имєє(м) (о(т)- 
далити) 1 (1448 Сові. II, 734); 3 ос. мн. имВють (проси(т) 
1 (XV ст. СЯ 40 зв.); имВю(т) (по(л)нити) 1 (1423 Сові. І, 
143); перф. 1 ос. одн. ч. имВл І (1475 А$ І, 70); міль 
єсми 1 (1495 ВМБСУ семи... мвль 1 (1495 ВМБСУ есмн 
мЕль 1 (1448 АЛМ 8); ж. мела єсми (1481 АЗ І, 77); 3 ос. 
одн. ч. имЕль, имЕль, имЕ(л), имЕл 9 (1386—1418 Р 35; 
1390 Р 176; 1412 Р 81; 1418 Р 89; 1434 Р 129; 1435 Р 132; 
1444 Сові. II, 218; 1456 ЄСФ; 1496 РИБ 602); мєль 6 (1484 
ЯМ; 1487 АЗ І, 86; РИБ 227; 1494 ВО II, 338; XV ст. ВС 
27; 1499 ВО II, 450); мЕль 4 (1449 АЛМ 8; 1494 АЛМ 54; 
1495 АЛМ 85; РИБ 602); имєль, имє(л) З (XV ст. ВС 15 зв.; 
СЯ 42; 1499 ВО II, 450); мяль, мАл 2 (1489 РИБ 437; І492 
АЗ III, 23); тії І (1388 2РІ 107); ма(л) 1 (бл. 1471 ЛКЗ 
93 зв.); ж. мила 3 (1494 АЛМ 54; 1495 ВМБС; 1498 АЛМ 
159); имЕла 1 (1418 Р 89); имила І (1436 Сові. II, 706); 
с. ітіеіо 1 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); 1 ос. мн. єсмо имЕли 
2 (1435 Сові. II, 679; 1458 Сові. 815); мели есмо 2 (1447— 
1492 ЛКВВу имєли есмо 1 (1496 Ви ГІ, 401); имяли єсмо 
1 (1478 ЗРМ)\ мели єсмо 1 (1484 ЯМ)\ єсми имЕли 1 (1435 
Сові. II, 679); мели 1 (1487 АЗ І, 240); 2 ос. мн. имєли 
єстє (1498 ВО II, 409); 3 ос. мн. мели, тієї! ІЗ (1493 ПОСВВ; 
1494 ВО II, 387; 1495 ВК; 1496 ПСВВ; 1498 АрхЮЗР 
8/IV, 118, 119 і т. ін.); мЕли 7 (1447—1492 ЛКБВ; 1459 
Р 172; 1495 АЛМ 88, БСКИ, ВМЗДУ нмЕли 3 (1456 ЗСФ; 
1475 Л5 І, 70; 1487 АЗ І, 239); имєли, имєлї З (XV ст. ВС 
39 зв., СЯ, 42; 1494 РИБ 560); имили 3 (1436 Сові. II, 707); 
и(м)ли 1 (1479 ОС 140); майб. 1 ос. одн. мЕти хочоу (1459 
Р 172); 2 ос. одн. боудєшь мети (1494 ВО II, 387); 3 ос. одн. 
боудєть имЕти 1 (1442 Сові. II, 719); боудє(т) имєтї 1 (XV ст. 

СЯ 42); боудєт имти 1 (1445 Сові. II, 726) имєт имити 1 
(1457 ВО II, 257); сЬосгеІ... тієї 1 (1494 ВО II, 389); 1 ос. 
мн. будємь имЕтн, будє(м) имЕти, будем имЕти, боудоумь 
имЕти 5 (1442 Сові. II, 716; 719; 1445 Сові. II, 726; 1447 
АкЗР І, 61; 1457 Сові. II, 811); хочем имЕтн 1 (1462 ВО 
II, 284); 3 ос. мн. боудоу(т) имЕти (1448 Сові. II, 737); 
майб. II 1 ос. мн. будє(м) имЕли (1457 Сові. II, 809); баж.- 
ум. сп. 2 ос. одн. ч. мєль би єси (1494 ВО II, 387); 3 ос. 
одн. ч. би (ижби) нмЕль, имЕль, имЕл 4 (1475 АЗ І, 69, 
71; 1487 ВОРСР 178); бьі (]е&ШЬу, штоби, хтоби) мєль, 
те! 4 (1388 1РІ 105, 106; XV ст. ВС 15 зв.; 1494 АЗ І, 
101); би имєль 3 (1478 АЗ І, 76); мєль би, тієї Ьу 2 (1494 
ВО II, 387, 388); би єсть мЕль І (1401 АкВАК III, 2); 
хто(б) мЕль 1 (1483 ВОРСР 178); имє(л) би 1 (1467 СП 
№ 13); с. би... мЕло 1 (1495 БСКИ)\ би мАло і (1498 АЛРГ 
82); ажби мЕло 1 (1461 АЗ І, 60); жєби имАло 1 (1448 АЛМ 
8); 1 ос. мн. бихомь, бьіхо(м) имЕли 3 (1411 Сові. II, 637; 
1435 Сові. II, 879; 1457 Сові. II, 809); бихмо имЕли 3 (1473 
АрхЮЗР 8/ЇМ, 102); абихмо... мели 2 (1494 ВО II, 387, 
388); 2 ос. мн. би єстє мЕлиі (1447—1492 ЛКБВ)\ 
чтоби єстє... имЕли (1440 АрхЮЗР І/V1, 5); 3 ос. мн. бьі 
(аби, ажби, щоби)... мели, теїі 4 (1388 ІРБ 107; 1488 РИБ 
222; XV ст. ВС 12; 1497 РИБ 683); аби (ажби, щоби) 
имЕли З (1433 Р 121; 1456 ГПХМ; 1457 Сові. її, 810); 
би имЕли 1 (1429 Р 99); ижби мЕли 1 (1495 АЛМ 88); мЕли 
би били І (1447—1492 ЛКБВ)\ мели би 1 (1490 Пам.)\ І и 
панове аби... дЕло не имат (1438 О В Ас 28); нак. сп. 
З ос. одн. да имать (има(т), имат) (1429 Сові. І, 149; 1438 
ОІДкА» 472; 1443 ДГСММ; 1486 ОС 144; 1487 ВО І, 311, 
313; 1500 Сові. 3. 231); дієпрасл. одноч. имЕючи 3 (1467 
АЗ І, 63; XV ст. СЯ 41; 1469 АЗ І, 64); имєючи 1 (XV ст. 
ВС 11); имЕюче 1 (1388 Р 43); дієпрасл. перед. мЕвши (1495 
РИБ 560). 
Див. ще ИМАТИ2, *ИМАТИ СЯ, ИНАТЬ. 
ИМЯ, ИМА. ИМ1® с. (925) 1. (людини) ім’я, ймення 

(4): Абьі тогдьі тне речи вьшгь вьіраженньїе на вечньїе 
часи и веки могь тоть листь Нашь виразивши нижєй 
именами светки при томь бьшихь, оннмь дали есмо и пе- 
чатью нашою змоцнили (Луцьк, 1389 РЕА 1,27); и єщє 
дали єсми а сто злат оугрьских... яко да творвт ми памвть... 
а по сьмрьти нашєи... за доушА нашА и за доушА подроу- 
жїА наше, имВ еи Насть (Путна, 1476 ВО І, 217); и све(т)ки 

посвє(т)чили што(ж) тая кнгни пєрє(д) нами то(т) запись 
емоу на то дала и имена и(х) в то(т) листь оуписала (Берес¬ 
тя, 1496 ВМКФС); 

и м е н є м ь (7) на ім’я, званий, що його прозивають: 
а писаль грамоту писарь пана старостннь дьякь изь болє- 
страшичь имєнємь дьячковичь (Перемишль, 1359 Р 10); 

Мьі кнА(з) двдь дмитриеви(ч) кнА(з) русаиь плакси(ч)... 
чиними знамєни(т)... како кєдьі в то времА коли кнА(з) 
велєбньїи дмитрии инвмь именє(м) корибу(т)... голдованиє 
и вьрность и послушьство... володиславу... королеви 
польскому... слюби(л) а ми... ислюбуємьі за него (Лучиця, 
1388 Р38—39); Того радї мьі видБвши доброє произволєнїє 
и данїє що даєт Анна слоугам нашим... тих прАдрєчєнньїх 
сел, що их коупил синь єи... от игоумена имєнєм Иоа- 
сафь.^^іно мьі такождє єсми дали им тих... сел (Сучава, 
1470 ВО І, 155); и м е н е м ь (кого) (1) за дорученням, 
від імені: а мьі именемь и моча (!) вши(х) зємлАнь єго по- 
велвниемь єго ислюбуєми за него... ижє со веєю своєю 
землею ... ввре(н) будє(т) (Лучиця, 1388 Р 39); имє¬ 
нєм рєкучи(І) на ім’я: Мьі кнАзь володиславь ополь- 
сков зємли... иашєю доброю волею... то єсми вчинили взо- 

зрввши на нашєго вврного слугу именемь рєкучи ладо- 
мирь волошинь (Бохур, 1377 Р 23—24); на имя 
(113) на ім’я: купиль пань вАтславь оу веки оу ва- 
силА... и вь его брата на имА оу гвнка и вь єхь сновцА... 
то жь ту имєновани (Львів, 1370 Р 18); ино оузрВвши 
нєвиность мою велимужинии панови свАтов коруни поль- 
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скоБ рада на имА па(н) вАцєньць ись шАмоту(л) па(н) ме- 
жирБцикии староста рускихь зБмль... вьібавили мА... ис 
того Атсва (!) (Кременець, 1434 Р 130); Я, княгини Семе- 
новая, Ульяна Кобрьінская... жаловали єсьмо и дали 
слузБ нашому на имя ІудБ: у Кобрьіни на городи—церковь 
святьіхь апостоль Петра и Павла (Кобринь, 1465 АкВАК 
III, 4); Слуги г на (н)мА Олизаровичи из вєко(в) слоужать 
о двоу конє(х) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.); А пак оу 
том також прїидоша прБ(д) нами... слоуга иаш Пьтроу... 
ись своими дєтми, на имБ Исаико и Тома и Андрєика и 
Іоан... и продали свою ... отниноу^ (Сучава, 1491 ВБ І, 
452); Жаловали намь люди наши Берестейского повБту, 
на имя Зенко, а Наливайко, а Левонь Пужичане, на зе- 
мянь Берестейскихь (Кам’янець, 1495 АЛМ 85); Ино мьі... 
за его службу, тьіе люди, семь служобь, у Скидельской 
волости, на имя Гануса Шатрановича, а Олексу, а Карпа... 
ему дали (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58); по имени 
(6) поіменно; а мьі боАре зємли мо(л)давскои на верху листа 
сєго по имєни попсани яко истци и рукоимБ слюбуємьі 
и ручимьі... и(ж) на(ш) господа(р) алєксандрь воєвода... 
а по нє(м) будущєи (1) имБю(т) по(л)нити (б. м. н., 1423 
Сові. І, 142—143); а на то є(ст) велика марторїа са(м) 
г(сд)вами вьішеписаньі(и) стефа(н) воєво(д)а... и иньі(и) 
оуси наши боАрьі що при то(м) били по имени вєликьіи и 
мальш (Васлуй, 1474 РГС). 

2. (иаіменування місцевостей, населених пунктів і пред¬ 
метів) назва (6): 1 їеі тоЬ Ьу... шгіаіі ітепет газіашу, 
м/5Іакі]е гесгі, коіогуіе Ьу Ьу її іети газіахмепу, коіогут 
коїше ітепет ЬуІіЬу шутошепі (Луцьк, 1388 %РЬ 103); 
имена селом чюрсачвьци (І) и владимировьци и букуровци 
(Роман, 1392 Сові. І, 7); А жеребьемь имя: Вороновь, Бьі- 
ковь, Блювиничи (Берестя, 1463—1478 РЕА 1,35); и мьі... 
емоу имБнє н(а)шє... дали есмо... из млиньї и их вьімилки, 
а посполите мовАчи зо всими доходьі и зо всими потребами, 
которьш которьімколве (в ориг. колвєкоторьім.— Прим. 
вид.) имєнемь званьї будут (Вільна, 1499 АЗ І, 117—118); 
и м є н є м назвати (що) (1) дати назву (чому), на¬ 

йменувати (що): продали есмо... землю... со всАкими... 
поплатки... которьімь колвєк имєнєм могоут названьї... 
бьіти (Друцьк, 1492 АЗ III, 23); и м е н є м ь (7) під назвою: 
и потвєрьждаемь тому прБ(д)рєчєнно(м) монастирю ... село 
ись млино(м) именємь сьшчори (Сучава, 1443 ПГСММ); 
и мьі ... емоу и^Бнє и(ашє> имєнемь ЗвАгол... дали есмо 
ласкаве (Вільна, 1499 .45 І, 117); и м е н є м р е к у ч и 
(1) під назвою: тогдьі мьі... дали есмо... єго правого всєго 
имБнїа, пєрвое, имєнєм рєкучи, село бьібєл... а ЖасковичБ 
(Судомир, 1361 А02, 6); на и м я (706) під назвою: 
УзрБвши есми на вБрную службу Драгумиру (!) и на Нек- 
рину, дали єсми имь двБ сєлБ на имя село Старуня, а Дру¬ 
геє еєло Новоє (Львів, 1378 ЗІІТПІ Ь1, 4—5); а їако сіаІето 
і сіаіездто іети іЬиіи пазги сІісІіпи па ітіе іегтоііпсгі... 
па шкі ипесгпі (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 3—4); Дали 
есмо и записали владицБ орменьскому под Луцкомь село, 
што Врусь держаль, на имя ЦБпорово (Київ, 1445 ЗНТШ 
СХУ, 19); ино ми видбвши и(х) доброую волю... а ми та- 
ко(ж) есмн далї и потвердили тое прА(д)рєченоє село на 
имА моунтє слоузБ нашемоу (Сучава, 1466 БІД«А» 519); 
а к моєй роуцБ мнБ постоупила дАдинаА моА кнАгини Се- 
мєноваА МарьА... имбньє на имА Манєвь (Вільна, 1482 АЗ 
І, 79); Жаловали намь кнгни Фєдоровая Федоровича Со- 
коли(н)ская ись сьіномт, свои(м)... на намєстника мце(н)- 
ского... рекомо би онь и(х) внгна(л) з ьімене(и) и(х) о(т)- 
чиньньі(х), на(и)мА с череи (Берестя» 1496 ВМКФС)\ А хо- 
тарь томоу вьішєписанномоу селоу на имб Ботєщимь... 
да єст... по старомоу хотароу (Ясси, 1500 ВБ II, 175). 

3. (титул) ім’я (2): а ми именємь и моча(!) вши(х) 
зємлАнь его повелБниємь его ислюбоуемьі за него и за 
его дБти иже со всею своєю землею и с городи вБрє(н) бу- 
дє(т) (Лучиця, 1388 Р 39); И такожь ни одинь нашнєприА- 
тєл, што сА назовєт господарским имєнєм, аби не имал 

жаднои ласки и поживлениа ни оу дворБ пана нашєго... 
ани оу КороунБ (Сучава, 1468 ВБ II, 302); 
О ітепет (чого) (1) під приводом (чого), як (що): І 

іеі тоЬ Ьу... \У2Іаіі ітепет газіашу, шзіакііе гесгі, коіогуіе 
Ьу Ьуіі іети газіашепу (Луцьк, 1388 ІРЬ 103); в о и м А 
(кого) (67) (у трафаретних зворотах з посиланням на 
бога, трійцю): Во имя отца и сина и свАтого духа амнн 
(Судомир, 1361 АС7. 6); Вь нме Панское, амннь (Луцьк, 
1389 РЕА І, 26); Во имА г(д)не аминь (Житомир, 1433 Р 
126); Вь имб отца и сина и свАтаго доуха, троицЖ свАтаа 
единосьштнаа и неразделїмаа (Сучава, 1473 ВБ І, 181); 
Во имА с(вА>тнА троица стань сА (Добучини, 1487 А5 І, 
239); Во имя Светое и нераздБльное Троицьі. Аминь (Мсти¬ 
слав ль, 1500 АСД II, № 3); в ь йме (кого) (1) в честь, 
на честь: Сє азь пань радоуль вицашпань марамоурє(ш)- 
скьі(м) (!) и жоупань ба(н)ко... даємо вБдомо... аже балица 

воєвода и драгь мещерь сьзидашє црковь вь йме стго ар- 

хаггла михаила (Сігет, 1404 ГМ)\ лишити оу пра¬ 
во є и м А (1) див. ЛИШИТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. имя, имА, имБ (1425 Сові. І, 168; 

1463—1478 РЕА І, 35; 1476 ВБ І, 217); дав. одн. имени 
(1423 Сові. І, 142; 1466 ВБ І, 115; 1465 Сові. 3. 69; 1489 
ВБ І, 136; 1474 РГС)\ знах. одн. имБ, имА, имя, ймя 878 
(1361 АСІ 6; 1407 Р 72; 1425 Сові. І, 168; 1438 Сові. 
II, 26; 1448 Сові. II, 362; 1453 Сові. II, 472; 1479 ВБ І, 
228; 1489 ВБ І, 376; 1500 ВБ II, 175 і т. ін.); имє, ітіе 
11 (1388 103; 1404 ГМ; 1407 АрхЮЗР 8/1, 3; 1413 
СЬ 48; 1414£>/Р«Л»441; 1445Со5*. 11,218; Ш8БІДКя ЮЬ; 
1465 АкВАК ПІ, 4; 1479 ВБ І, 226; 1487 АЗ І, 241); ими, 
имі З (1451 Сові. II, 403; 1465 01, 176; 1490 ВБ І, 432); 
ьіме 1 (1389 РЕА Г, 26); ор. одн. именємь, имєиємь, іте¬ 
пет, имєнє(м), имєнєм 20 (1359 Р 10; 1361 А 01 6; 1388 
ІРІ 103; 1401 ЗКЄ; 1443 ПГСММ; 1468 ВБ II, 302; 
1472 БЇР«Ау> 530; 1473 ВБ І, 186; 1492 АЗ III, 23; 1499 
АЗ І, 117); имєним 2 (1491 ВБ І, 463, 464); місц. одн. по 
имєню (1456 ЗСФ)\ наз. мн. имєна (1392 Со5/. 1,7); знах. мн. 
имєна (1496 ВМКФС)', ор. мн. именами (1389 РЕА І, 27). 

*ИМАТИ див. ИМ'БТИ. 
ИНАК див. ИНАКЬ. 
ИНАКО прися. (8) (цсл. инако) інакше, по-іншому: ми 

алєксандрь воєвода... и тнжь ми илїашь воєвода... знаємо 
чини(м)... и(ж) єсми дали... сєрє(т) мисто... сестрБ... ве¬ 
ликого кнА(з) алєкса(н)дра инако витовта... до єн живота 
(б. м. н., 1421 Сові. І, 141 —142); Мьі болєславь инако швит- 
рикгаило з божьєи мл(с)ти кнАзь чєрниговскии и иньі(х) 
знаємо чини(м)... ажє дар о вали єсмо... слузБ нашєму... 
на своємь сєлб... п копт, рускои личбьі краковскои монБтьі 
(Коломия, 1424 Р 102); а (з)нати и(м) тимь а(р)хима(н)дри- 
то(м) пєчє(р)скимь ста(р)цомь и братїи нашєго патрїа(р)- 
шєского благословенїА, а вєлики(х) господарєи свои(х) 
владБющи(х) ... кїєво(м)... онь же нарєчєтсА мати градо- 
во(м) роускїє зємли а нє инако (б. м. н., 1481 ГПАІ). 
Див. ще ИНАКЬ, ИНАЧЄ, ИНАЧЕЙ. 

ИНАКЬ, ИНАК присл. (5) (стч. ]іпак, стп. іпак) інак¬ 
ше, по-іншому: а которьі мьітньїкь и двори(к) (!) или боу(д) 
каки рА(д)ца бьі оучини(л) чєрє(с) на(ш) ли(ст) ина(к) то¬ 
моу шиа плати(т) (Дорохой, 1437 БІД № 8); пак ли бьі хто 
хотбль тьіе имБнья подь пано(м) пєтро(м) взАти... тогдн 
пєрвБє имаєть пану пєтру ина(к) мьішце дати чєтьіри ста 
ко(п) широкихь грошей (Луцьк, 1438 Р 138); А инак и не 
бьдєт (Путна, 1476 ВБ І, 217). 
Див. ще ИНАКО, ИНАЧЄ, ИНАЧЕЙ. 

ИНАЧЄ присл. (2) інакше, по-іншому: а кто би поза- 
бави(л) или задрьжа(л) тьіє вози ис си(м) листо(м) то(т) 

на(м) имає(т) намь заплатити к золотьі(х) иначе нє боу- 
дє(т) (Сучава, 1446 БІД«А» 485); и тако(ж) завБзку постав- 
лбє(м) и поставили єсмьі мє(ж) ними пА(т) десА(т) гривє(и) 
срєбра, кто о(т) ни(х) почнє(т) иначє або оусхочє(т) оувер- 
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ноути... а то(т) заплати(т) завцзкоу вн(ш)писа(н)ноую (Су¬ 
чава, 1452 Собі. її, 422). 
Див. ще ИНАКО, ИНАКЬ, ИНАЧЕЙ. 
ИНАЧЕЙ присл. (1) (стп. іпасгеі) інакше, по-іншому: 

Се я Янь, иначей Корьйва Ядукговичь, продаль есмьі... 
землью свою питомую у волостн Волковнской (Вільна, 
1451 ЛкЮЗР II, 106). 
Див. ше ИНАКО. ИНАКЬ. ИНАЧЄ. 
*ИНБЙР див. *ИНГБИР. 
*ИНГБИР ч. (2) {стп. іпЬіг, іп§^уєг, іп^Ьег, сен. іп£е- 

Ьег, лат. гіп^іЬег) імбир: а коли имоут коупити татарскїн 
товар, оу сочавв, илї шолкь, илї перець, илї камхи... илї 
ингбир, а онн абьі платили от гривни три гроши (Сучава, 
1456 Собі. II, 788); А коли имоут коупити татарскьіи то- 
варь или заморскьіи оу СочавБ: или шолкоу, и перець... 
или инбир, или перець, а они аби платили от гривноу 
три гроши мито (Сучава, 1460 ВО II, 273). 
ФОРМИ: знах. одн. ингбир 1 (1456 Собі. II, 788); инбир 

І (1460 ВО II, 273). 
ИНДЄ, ИНЬДЄ, ИНД'В присл. {цсл. иньде) (13) деінде 

(5): про то ми оуставлАемь ижє краковьскьш староста на 
тре(х) месце(х) имєєть соудн соудити: оу Кракове во онд- 
реевь оу вїслици а боудєть инде соуди(л) тогди его соудь 
моци не маєть (XV ст. ВС 13 зв.); в томь сєлє в Те(тє)рєвьцє 
гоньї бобровие два на(и)момь гонивали оспода(р)скимь 
а м(н)дє бо(р)тници гонАть оу чюдно(в)ско(и) же волости 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.— 92); 

и н де н и г де (8) ніде інде, більше ніде: сочавскоє 
мито лише оу сочавь, щоби платили... а инде ннгде що 
бьі не имали еи платити (Сучава, 1448 Собі. II, 741); а мито 
нигде да не имаю(т) платити ни по трьго(м) ни по сєло(м) 
ни инде нигде (Сучава, 1470 01Р«А» 523). 
индикть, иньдикть, индьікть, индикт, ин- 

ДИКЬ, ИНЬДИКЬ, ИНДИК ч. (185) (цсл. иньдикть, 
ер. Чуоіхтоь) (найменування року в церковному літочис¬ 
ленні за 15-річними циклами) індикт*. Писань вь великомь 
Луцку, лета оть создания мира 6830 индикта семого (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); Писань у Люблини, вь льто тьі- 
сеча чтериста десятое... индикта девятого (Люблін, 1410 
АкВАК XI, 5); П<и)сан оу Берести, м(ь)с(А>ца апрнлА 

к ден, индикт аі (Берестя, 1448 А5 І, 44); да(н) оу киевь... 
В лто і 5Ц?5 инди(к) (Київ, 1457 166); пса(л) и дата (і) 
во (л)вовє... кану(н) Преображення хна инди(т) (!) г (Львів* 
1478 ЗРМ); Псан у Вилни, вь лет 7001 мца, майя 7 ден, 
иидик. 11 (Вільна, 1493 АЛРГ 56); Дань во Мстиславли. 
Льто семь тьісячей осмое.,. индьікть третій (Мстиславль, 
1500 АСД II, № 3). 
ФОРМИ: наз. одн. индикть, индикт, иньдикт, иньдикть 

80 (1401 АкВАК III, 2; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 9; 1446 АЗ І, 
43; 1454 АЛМ 12; 1466 А5 І, 63; 1489 РИБ 438; 1498 АЛМ 
163; 1499 АЛМ 36; 1500 АЛМ внп. 2, 59 і т. ін.); инди(к), 
иньди(к), индик, индикь, ииьдикь 25 (1442 Собі. II, 719; 
1459 Р 174; 1488 УКТ; 1493 АЛРГ 56; 1494—1495 АЛРГ 
59; 1495 АЛРГ 55; 1496 АЛРГ 72; 1497—1498 АЛРГ 79; 
1498 АЛРГ 82; 1499 ВФ і т. ін.); индикть 3 (1431 ГВКЛ 
9; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 120; 1500 АСД II, № 3); ! ииди(т) 
1 (1478 ЗРМ); род. одн. индикта, икли(к)та, инд(и)кта, 
иньдикта, индкта 47 (1322 АрхЮЗР 1 /V1, 3; 1389 РЕА І, 
28; 1410 АкВАК XI, 5; 1433 Р 119; 1443 Р 145; 1450 ЗНТШ 
XI,_7; 1463 АЗ І, 55; 1475 АЗ І, 70; 1483 АЗ І, 82; 1499 
АСД VI, 3 і т. ін.); индикт<а), индик<та> 18 (1437 АЗ І, 
34; 1451 АЗ І, 45; 1463 АЗ І, 56; 1470 АЗ І, 67; 1481 АЗ 
І, 78; 1487 АЗ І, 87; 1489 АЗ І, 89; 1490 АЗ І, 92; 1494 
АЗ І, 102; 1497 АЗ І, 112 і т. ін.); индикта, іпбукіа 6 (1420 
АЗ І, 26, 27; 1431 ГВКЛ 9; 1478 АрхЮЗР 4/1, 8; 1498 
ГВКЛ 23; 1500 ДПЖЩ\ индикту 1 (1494—1495 АЛРГ 
Щ;ск.н. ин 1(1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21); инд. 1 (1482— 
1491 АрхЮЗР 7/11, 9); и(н)д(к) 1 (1483 ВОРСР 178); и(дь) 
1 (1401 Р 66). 

Див. ще *ЇНДИКТЇОНЬ. 
*ИНДРИННИИ прикм. (1): Тое вьсе вишепнсанноє да 

ест имь от нас оурик ... им равно и дбтєм их, н дбтєм Инд- 
ринним (Сучава, 1469 ВО І, 134). 
ФОРМИ: дав. мн. Индрииним (1469 ВО І, 134). 
*ИНДРИХ ч. (7) (особова назва, стч. Лпбгісії, стп. ІгіФ 

ггусй, сен. ЬіпбгісЬ): 0ра(н)ци(к) а 0а(л)ко индри(х) три(и) 
братенїкьі держали одно(г) млниарА индпи(х) третій бпя(т) 
о некотьш (1) простоупкн вьіда(л) во право (XV ст. ВС 
23, 23 зв.); А па іо зтуісісгу рап Місйаі Вик^гаЬіа Наїісгкі, 
рап ІпИгусЬ 2аЬ\У05кі (Галич, 1413 СЬ 48). 
ФОРМИ: наз. одн. индри(х) З (XV ст. ВС 23); ІпбгусЬ 

1 (1413 ОБ 48); знах. одн. индриха (XV ст. ВС 23, 23 зв.). 
ИНДЬІКТЬ див. ИНДИКТЬ. 
ИНД'Б див. ИНДЄ. 
! ИНКАШЬ (ЮКАШ) (1): и дали єсми имь оу нашєи 

земли села на имА брадичєщи на краснон... где биль ин- 
ка(ш) (1) (Васлуй, 1436 Собі, і, 449). 
Див. ЮКАШ. 
*ИННИИ див. ИННЬІ. 
ИННЬІ займ. (21) (стп. іппу) 1. (ке цей) другий, інший 

(1): и дали есмьі ємоу оу нашєи земли село его поурчєлєщн 
где єсть домь его н половина млниа... вь томь сєлб и ащє 
би инньї млинь оучинилсА оу томь потоць такожь да боу¬ 
дєть половина отнина (Сучава, 1429 Собі, і, 239). 

2. (крім названого) другий, інший (19): а инни то вшитко 
свидци (Львів, 1370 Р 18); Му АУііоІб теїукі кпіаг Іуіо\узкі 
у іппусЬ гелії сгупешу гпагпепіїо... іг баї і іезто зіигі 
пазготи... Кубкиіи па гусе Бетепо^се (Ужів, 1421 АЗ 
І, 27); Тими жь рази а другий запись Романа Мстиславо¬ 
вича, на Купечовь и иннне села... осмотрели вь томь све- 
томь евангелии (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); а при 
то(м) бьі(л) мартори, па(н) думБ браєви(ч) дворни(к) и па(н) 
маноило... и ннньі(х) оуси(х) наши(х) боярь вєликьі(х) 
и мали(х) (Сучава, і453 Собі. II, 458—459); Самь Алексан- 
дерь, Божою милостью, великий князь Литовскій, Русскій, 
Жмудскій и инньїхь (Мозир, 1498 ГВКЛ 22); 
хто и н н ьі (1) див. КТО1. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. инни (1429 С05/. І, 239; 1481 ГПМ); 

наз. мн. ннни 1 (1445 СРК); инниє 1 (1454 Р 162); род. мн. 
иннихь, иини(х), иньнихь, іппусЬ 10 (1421 А8 І, 27; 1444 
АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1453 Соя*. II, 459; 1471 АрхЮЗР 8/1II, 
628; 1474 РГС; 1478 АрхЮЗР 4/1, 8; 1497 РИБ 683; 1498 
ГВКЛ 22); іппісп, іппіісп2 (1395 ОБ і66); дав. мн. инньі(м) 
(1435 Собі. II, 678); знах. мн. с. инньїе (1444 АрхЮЗР 
1/УІ, 8); ор. мн. ннними (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 7). 
Див. ще ИНШЇИ, ИНЬІИ, ИНЬ. 
ИНО1 спол. (273) (зв'язує речення) І. (сурядні) (245) Ь 

(приєднувальний з відтінком наслідковості) отже, отож, тож 
(221): Биль намь чоломь писарь нашь, ключникь Вилен- 
скій... пань Григорей. Исаевичь Громьїка, о тьімь, што 
перво сего дали есьмо ему мьстце городское и зь малою 
улочкою на будованье двора его вь мбсть Ьиленскомь.. 
абьіхмо то ему подтвердили листомь нашимь на ввчность. 
Ино ми, зь ласки нашое... тое мБстце подле Рожества 
Христова и зь малою улочкою и зь корчмою вольною по- 
твержаемь симь листомь нашимь вьчно (Люблін, 1410 
АкВАК XI, 5); бьільїсмо у земяньїна повету Браславского, 
пана Карпа Ивановьіча Мьїкульїнского, в именю его По- 
чапьінцяхь и покладаль передь иамьі листь господара его 
мьілости, Великого князя Швьідрьігаила, которьімь пьі- 
шеть, абьісмо кривду его зь земяньї Браславскими... раз- 
судьільї, и грани около маетностей его учинили*, ино мьі 
послали вижа замку Браславского, пана Хацка до земянь 
Браславскихь... аби до нась прииехали и зь паномь Кар- 
помь потокмильїся (зіс.— Прим. вид.) (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 7); Обьічан имею(т) лакомїи соудья коли за вїноу 
которого оубого (!) а коли шлА(х)тича закла(д) бєроуть 
не имеючи жа(д)ноє мл(с)тн мєжї собою то(г) дєлА(т) ино 
хто (!) исказить тоть обнчаи злостивьіи прїказоуємьі прї 
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наше(и) мл(с)ти абьі каждьш соудья и староста... колї 
за соудовин вїньї оу ко(г) заклади бєроуть... аби того 
межї собою не делали (!) (XV ст. ВС 11—11 зв.); и оуставши 
наши слоуги Сима и брат его Оннка та заплатили оуси 
тоти вьішєписаннїи пинвзи... прАд нами н прАд нашими 
бояре. Ино мьі видввши их доброи воли... а ми такождерє 
и от нас єсмьі дали... Сими и братоу єго Оники тоє прАдрє- 
ченное село (Ясси, 1500 Ви П, 175). 

2. (протиставний) але, а (15): тогдьі пань данило приида 
прєд иась и тАгаль на вонта зоудєчовьского на сулка... 
и положили прєд нами королєвьское прнвилье воитово 
и оуздавалньїв листьі ино и на кролєвьскомь листь на 
воитовв и на оуздавньїхь листохь не стоить оуписано тоє 
дворище пьісковича што на любши и на гугни (Зудечів, 
1411 Р 79); а пє\ує5Ієє пазгоу шеіікоу кпекіпі іиііапіе 
гузіакі ро гу^оіе Ьгаїа пазгеко \Уе1іко1ю Кпіагіа АУііоигіа 
огопїіу іеіе, іпо ипіа ^ піаізі^о зд'еіеі іеіе ишогуіу (Лип- 
нишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139); а вонь не досмотривши 
моєв вврнов служибьі... вєлвль мА бнль избавить горла 
моєго... ино оузрввши нєвиность мою вєлимужинии панови 
свАтоб коруни польскоб рада... вибавили мА... ис того 
Атсва (Кременець, 1434 Р 129—130); Ми пє(т)ро воево(да) 
...с пани радою нашєю... радили єсмьі... о оутиснєнїе и по- 
гибєли зємли иашєи що(ж) сь оуси(х) сторо(н) имае(м) 
а наибоу(л)шє о(т) турко(в) ижє... просА(т) оу на(с) даньї 
двв тисвчи оугорскьі(х) зла(т) ино ми нєдоу(ж) бихо(м) 
дати єи а боронити св на(м) ника(к) (Васлуй, 1456 ЗСФ)\ 
а рокь било ему почати корчми варити на Божье Нароже- 
нье. Ино мещане ВруцькІе, которьіе корчмьі варили, и не 
допустили ему корчомь варити (Радомль, 1487 РИБ 227); 
пан Юрєи о томь доведавшисА и до его милости отписал. 
Ино тоть листь отца нашого в животе не засталь (Вільна, 
1493 ЛЛРГ 55—56). 

3. (у співвідношенні што — ино зв'язує речення, перше 
з яких є поясненням другого) що... то (9): Што бьіль мой 
мужь, князь Ивань Семеновичь Кобрьінскій, небощикь, 
змьіслиль бьіль со мною и хотвль бьіль записати десетину 
кь манастьіру, кь Светому Спасу и кь Кобрьіню, ино онь 
небощнкь... зь сввта того изшоль, а тоє десетиньї не по- 
спвль записати (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); Што твоя 
мнлость пишешь, господарь мой, до мене о тьіхь людвхь 
о БрушанВхь, о пошлинахь, ино я, господару, Олькирда 
не помню (б. м. н., 1444 АкЮЗР І, 17); Штожь одинь слоуга 
мо(и) вже осмьі годь оу вашь оулоусь вьпаль а дє(и) такь 
сльшшмь штожь добрь здоровь єсть ино ми с вами коли 
сАкь живємь оу сласти хотА бьі сто такихь било постоупи- 
лнсА бьіхмо (б. м. н., 1484 ЯЩ\ Што г(с)дрь вашь штє- 
фань воєвода всказа(л) к намь жалоуючьі жалости нашоє 
ижь богь мильі(и) о(т)ца нашого короля єго мл(с)ти стого 
свєта взяль ино в то(м) є(ст) божья воля што било єго свє- 
то(и) мл(с)ти любо такь вчини(л) (Вільна, 1493 ОПВВ). 

11. (підрядні) (розпочинає головне речення) (128) 1. (з під¬ 
рядними умовними — у препозиції) то (23): а толко не при- 
спєю на тоть днь ино ми платити оу дєсАторо (!) (б. м. н., 
1387 СП № 12); а толко измєни(т) олєхио сюю поруку ино 
знати коро(л) на(с) поручнико(в) (Луцьк, 1388 Р 42); а не 
останут ли сА двти по лєнковє животв ино лєнькову бли- 
жєму (так.— Прим. вид.) ... таА села держати ввчно не¬ 
порушно (Житомир 1433 Р 127); га(к) ли бьі оусхоти(л) 
оу коропци мешкати ино емоу дае(м) мвсто коропець сь 
мьітомь сь млино(м) (Снятин, 1454 Р 163); Паклибьі 
он в г(о)с(по)д(а)рА великого кн(А)зА тоє имвнье вьіпро- 
сил на ввчность, ино А емоу тоє имвнье записьіваю ввчнв 
(Боковичі, 1496 АЗ І, 245); А коли би сА пригодили кото- 
рїи кривди людем и подданьїм или людєм подданних прїа- 
тєлв наше(го Але)ксандра великого кнвзв... ино нашим 
старо(ст>ам и врвдни(ком) граничним... прав(о) тьім дв- 
лом обвідним всим (ч)и(ни)ти (Сучава, 1499 ВИ II, 443); 
А если ся надь нами Божья воля станеть, ино коли хто 
по нашомь животв... будеть тоє имвнье 3детелю держати, 

н они мають тие двВ копв грошей давати... на соборную 
Церковь... у Вилни (Вільна, 1499 АСД VI, 3); А кого 
коли онн за себе людей прьізовуть и наново за собою по¬ 
садять, ино нашьімь намвстникомь... не_ надобв у тьіхь 
ихь людей вступать (Мстнславль, 1500 АСД її, №3). 

2. (з підрядним часовим — у препозиції) то (3): почонь 
здавна и досюлА, сь вашими прєдьки наши предьки отьцьі 
и дАди наши, коли бьіли оу приАзьни и вь братьствє 
ино межи ними тогдьі многиє доброти били (б. м. н., 1484 
ЯМ); А какь поветрее почалосА велмн от последнее Матки 
Божи, ино дьякь умер, писати бьіло некому (б. м. н., 1497 
— 1498 АЛРГ 79). 

3. (з підрядним додатковим — у препозиції) то (1): И ма- 
еть онь намь вврньїмь бити: а сь кимь мн будемо смирни, 
и онь зь нами, а сь кимь не смирни, нно и онь противко 
тому маеть бити несмврень (Луцьк, 1438 Р 140—141). 

4. (з підрядним підметовим — у препозиції) то (1): а 
тре(т)яка и четвєртока и пвтока хто забьеть ино по(д)лоугь 
дши чїи єсть жеребець и его ошецованью имве(т) емоу пла¬ 
ти^) (XV ст. ВС 36 зв.— 37). 
ИНО3 присл. (9) 1. також, теж (6): а даемь тому предь- 

писаному пану андрвю волотовичю верху менованая мвста 
ввчно и непорушно ему а по немь ино єго двтемь и єго 
внучато(м) и єго ближиимь счеткомь (Київ, 1433 Р 119); 
и мьі ему по томуж дали ис поли, з доубровами... вечно 
и непорушно до его живота, а по єго животе ино его детєм 
и ближньїм его (Луцьк, 1451 АЗ І, 44). 

2. тільки, лише (3): Ачь рьщєрь алюбо шлА(х)тА шлА(х)- 
тїчю раноу оучини(т) до крови имве(т) ем^я платїти за ра- 

нЛ... а е(с)ли и(ж) рьщєрьскьіи члвкь ино гро(ш)и гривьна 
а бЖдє(т) ли кмє(т) ино шесть скоть (XV ст. ВС 29 зв.); 
а таки(ж) коли медоу привезоу(т) о(т) свои(х) пасикь аби 
не платили мита нно оу Асо(х) ни инде нигде (Сучава, 1453 
ПГОВ). 
ИНО3 част. (1) (підсилювально-видільна) навіть: а во 

всвхь тьіхь имвниехь, которьіхь же есмо поступили, 
ино не било десяти члвка (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/IV, 
102). 
ИНОГДИ присл. (1) (цсл. иногда) <) н н о гд и нико- 

л и (1) більше ніколи: коли прилучит сА самому г(с)ва 
мн ити на вои(с)ко тогди и тотьі люди да иду(т) на воску (!) 
а иногди николи (Дольний Торг, 1458 ПГСММЦ). 

*ИНОХОДКОЇТЬЦИ мн. (1) (назва села у Київській 
землі): Село Инохо(д)ковьци а в томь селе отамо(н) (1) 
самь третє(и) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 91). 
ФОРМИ: наз. Инохо(д)ковьци (бл. 1471 ЛКЗ 91). 
ИНОУДЬІ присл. (1) (цсл. инЛдоу) деінде: прото(ж) 

рєкьі текоу(т) межї имєньи а ка(ж)нии имееть свои бврє(г) 
а коли(ж) тая рєка оучини(т) собе иноудьі берє(г) а не 

члвчьимь оучєнїемь (!) але своєю сілою а колї пєрвєишая 
тоуть имаєть бьітї правая гранїца (XV ст. ВС 10 зв.). 

'*ИНФОУНДЬТОУРА ж. (1) (назва місцевості у Молдав¬ 
ському князівстві): а хота(р) ... до ди(л) нє(ре)щє(м) оу 
могилоу та о(т) толв... до гло(д) о(т) негрещи оу и(н)фоу(н)- 
дьтоурв (Сучава, 1428 Сові. І, 224). 
ФОРМИ: и(н)фоу(и)дьтоурВ (1428 Сові. 1,224). 
ИНШЇИ, ИНЬШИИ, ИНЬШИ займ. (129) І. (не цей) 

другий, інший (49): №регше] и5ІаипП)е5то ігЬу га репіагі 
гисЬа)ис2І аЬо \уупз20І гесгі... 5\уєс1єс1шо сіоризгсгопо та)ек 
Ьуіі (Луцьк, 1388 ІРЬ 103); а постави сукна имають ихь 
продати на искладь, у сочавв, а у иншихь торгохь нє 
имають волю продати ихь (Сучава, 1408 Сові. II, 631); 
Про тожь, коли она его вь тоє именье приняла за сина 
место своєю доброю волею, а онь кь тому именью близшій, 
а иньшого близьшого кь тому именью никого неть (Кра¬ 
ків, 1489 РИБ 438); прїгожаєтсА частокроть же наши(х) 
дворАнь алюбо иньши(х) прї нашо(м) дворе боудоучи нагле 
н(х) позивають пре(д) соудьи (XV ст. ВС 14 зв.); у ту 
скоіііу о іот і рапот тагкот хіесіпаіузіа і а іети іпзгоЬо 
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роїа з^люіеЬо икої у їег розіируїзіа гппіе сігиііоііо роїа иЬоІ 
$\\юіе1ю бо сІогоЬу (Тришин, 1500 ДПЖЩ\ 
иншїн хто (1), хто иньшии (1), к т о ін¬ 

ший (1) хто інший, хтось другий: А хто сію грамоту мою 
порушить родителей моихь кто или пакь ИНШІЙ хто, тому 
судить Богь (Київ, 1398 ДГПМ)\ а б^дет(т) ли хто иньшии 
мєни(л)сА право име(т) кь той ОЧИНЄ ИМ€€(т) прїитн пре(д) 
соу(д)єю а оуказа(т) своє право (XV ст. ВС 22 зв.); а в то(н) 
манастьі(р) пєчє(р)скїи нивчє(м) нє встоупатися Митропо- 
лито(м) кїевски(м) а нє криликомь (!) Собєискимь ника- 
ки(м) двломь вєчно, ани ко(му) їншє(му) (б. м. н., 1481 
ГПМ)\ иншии никто (2): ніхто інший, ніхто другий: 
А не вступатисе вь тьіе дьла н иншому никому, што жь есь- 
мо записали по_души князя нобощика (Кобринь, 1401 
АкВАК І її, 2); протожь што бьі єси ихь о(д) кривдь бо- 
рониль, и нє даль бьі єси тамь иньшомоу никомоу ко(р)чмьі 
варити (Краків, 1489 АКВ); иншого н и ч о г о (1) ні¬ 
чого іншого, нічого другого: И Борись передь нами ин¬ 
шого ничого не мовнль и доводу не вчиниль (Вільна, 
1495 АЛМ 84); которьіи иньши(І) див. КОТОРЬІИ. 

2. (крім названого) інший, другий, решта (73): А ргііогпо 
Ьуіі іу]е з^еіко^е; кпіаг ЕесІог ^оіе^осіа Бискі]... гусеге 
аІиЬа (!) Ьо)аге г БіЕлгу (Луцьк, 1388 2РЕ 108—109); А тьін 
роботьі и дани и поплатки имаеть робити и давати кь на- 
шей потребизнь, яко иншіе земляне (Судомир, 1408 
АкЮЗР І, 6); и тоуть сиималисА єсми не нашими мильїми 
приАте(л)ми... ис пано(м) о(н)дровошємь, воєводою ру- 
ски(м)... и сь иншими паньї и чєсники по(л)скими (Хотин, 
1455 Сові. її, 774); Про(т)о нагорожаючи Ємоу... Надаю... 
Городище Тимоло(в) из льсо(м)ь Гнилє(ц)ки(м)ь Томило- 
вомь... и и(н)шими Лєсами и лєсками (Прилуки, 1459 
Р 171); коли зять нашь, пань Юрша, небощикь, вмерь и по 
смертн пана Юршиной, Ивашко Репа... привезь до мене 
до Крозь и скарбьі пана Юршиньї вси золотьіи, и гроши, 
и серебро, н шали, и иншіе речи (Вільна, 1498 АЛМ 163); 
А кого коли они за себе людей прьізовуть... ино нашьімь 
намьстникомь и тивуномь и иншьшь...не надобв у тьіхь ихь 
людей вступать (Мстнславль, 1500 АСД її, № 3). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. иншїй 3 (1398 ДГПМ; 1401 АкВАК 

їїї, 2; 1445 Сові. її, 729); ииьшнн 1 (XV ст. ВС 22 зв.); 
иньши 1 (XV ст. ВС 32 зв.); род. одн. ч., с. иншого, 
иньшого 5 (1489 РИБ 431, 437, 438; 1495 АЛМ 84; 
1500 ДПЖЩ\ иньшєго, иньшего, нншє(г) 3 (1436 Сові. 
її, 698; XV ст. ВС 22, 36); дав. одн. ч., с. иншому, иньшомоу 
(1401 АкВАК III, 2; 1489 АКВ)\ знах. одн. ч. иишин 1 (1481 
АЗ І, 77); ииши 1 (1462 ВО II, 285); знах. одн. с. їнньшєє 
(1436 Сові. II, 701); наз. одн. ж. инша (1462 ВО II, 285); 
род. одн. ж. иищєи 2 (XV ст. СГЧА; 1468 ВО II, 306); 
иньшєє 1 (XV ст. ВС 11 зв.); дав. одн. ж. иншої (1438 Р 
140); знах. одн. ж. нншоую, иньшоую 2 (XV ст. ВС 29 зв.; 
1468 ВО II, 305); иншю 1 (1468 ВО II, 305); ор. одн. ж. 
ьіншою (1438 Р 141); місц. одн. ж. (па) уп$20] 2 (1388 
ІРЬ 103, 105); ииьшєи і (XV ст. ВС 8); наз. мн. иншие, 
иньшие 2 (1498 АрхЮЗР 8/IV, 118); иншьін 3 (1438 Р 140; 
Сові. II, 368); иишїнЗ (1448 Сові. II, 737; XV ст. ВС 20 зв.; 
1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); иншіе 2 (1388 ІРЕ 109; 1408 
АкЮЗР І, 6); ІП52УІЄ 1 (1388 2РЕ 105); нншн 1 (1467 ВО 
II, 297); наз. мн. ж. иншии, иньшїи (XV ст. СД 42 зв.; 
1460 ВО 11,273); зам. род. инши людє(и) (XV ст. ВОРСР 
179); род. мн. нншихь, иньшихь, иньшихь, инши(х), 
иньши(х), инших (1388 2РЕ 103; 1445 Сові. II, 725; 
1462 ВО II, 285; 1467 СП № 13; 1489 РИБ 433; 1491 АЗ 
І, 95; 1493 ВО II, 27; XV ст. ВС 20; 1499 ВО II, 163); зам. 
наз. мн. ч. иннши(х) панове (1456 Сові. II, 583); дав. мн. 
иншимь, иньшимь, нншимь, иншим 5 (1401 АкВАК III, 
2; 1433—1443 АРМ; 1468 ВО II, ЗОЇ; 1489 АЗ І, 89; 1499 
АСД VI, 3); иншьімь 1 (1500 АСД II, № 3); знах. мн, ч. 
иншихь, инших, иньшихь 3 (1468 ВО II, 305; XV ст. ВС 
14 зв.; 1482-—1491 АрхЮЗР 7/II, 10); иишне 1 (XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV. 28); иньшїи 1 (XV ст. ВС 19 зв.); иншьА 

1 (1448 Сові. II, 738); знах. мн. ж. иншїи 4(1462 ВО II, 
284; XV ст. ВС 17; 1499 ВО II, 419, 420); иншіе 2 (1498 
АЛМ 163); знах. мн. с. ииьшіє, и(и)шїє 2 (1459 Р 171; 
1481 ГПМу, иншьіе 1 (1389 РЕА І, 27); їньшєє 1 (1436 
Сові. II, 801); ииша 1 (1462 ВО II, 283); ор.мн. иншими, 
иньшими, ииьшими 6 (1455 Сові. II, 774; 1459 Р 171; 1467 
АЗ І, 63; 1469 АЗ 1,64; 1498 Г5/СЛ23; 1499 ВО II, 155); ми¬ 
тими 3 (1481 ГПМ; 1487 АЗ І, 240; 1488 АЗ І, 242); мити¬ 
ми 1 (1451 ДГШХ)\ иншмми, иньшьіми 3 (1388 2РЕ 108; 
1489 АМВ\ 1498 АЛМ 163); місц. мн. у (вь, иа, по) иншихь, 
инши(х), инших, (ииь)щи(х) (1408 Сові. II, 631; 1434 Сові. 
II, 668; XV ст. ВОРСР 179; СД 43 зв.; 1458 513). 
Див. ще ИННЬІ, ИНЬІИ, ИНЬ. 
*ИНШЬІИ див. ИНШЇИ. 
инь займ. (47) (цсл. ннь) 1. (не цей) другий, інший 

(8): Мьі дмитрии инЬмь имєнємь корибут... чинимь то 
знаємо... иже... королеви польскому... голдовалн єсмо 
(Краків. 1388 Р 40); мьі стефа(н) воєвода... знаменито чн- 
ни(м)... ожє прїидошА прє(д) нами... живєрть и рома(н) 
о(т) козьрещи... и продали... села на имь зоубричанїи 
и оу їномь жє хотари ванковцїи (Сучава, 1479 Сові. 3. 98); 
инь кикто (15) ніхто інший, ніхто другий: про- 

то(ж) ни єдинь болвринь, ни дворникь... ии илишарь а нї 
инь ннкто... да нє їмаєть ни постати до того села (Сучава, 
1444 Сові. II, 208); А ин никто без єгоумєиовоу волоу да 
нє смьєт оу тотоу бранищоу ни рибоу ловити нн товар 
пасти (Сучава, 1490 ВО І, 421); б у д ь кто ин (1) див. 
БОУДЬ КТО; кто ин (1) див. КТО*. 

2. (крім названого) інший, другий (22): Влоднсла(в) 

бжєю мл(с)то (так.— Прим, вид.) кроль польски литовь- 
скиі... и инь(х) многьі(х) зьмль (так.— Прим, вид.) госпо- 
дарь чинимо то сввдо(м)... ожє папо пєтр воєво(д)... пожи- 

чило на(м) д тисАч-ь рублиі фрАжьского еєрєбра (Луцьк, 
1388 Р 36-—37); А при томь бьіли зємлАнє и еввдьци пань 
ходько бьібєльскии, пань адамь орецкии... инвхь добрнхь 
людии зємлАнь много бьіло при томь (Перемишль, 1391 
Р 45); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє слоу- 
боуєм... господарєви нашємоу... кролєвь полекомоу и вє- 
ликомоу кнвзю литовскомоу ... и ииБмь многимь зємлвмь 
господарь (Новий Град, 1479 ВО її, 351). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. инь, ин, и(н) (1444 Сові. II, 208; 

1446 Сові. II, 251; 1449 Сові. II, 391; 1453 Сові. II, 454; 
1454 Сові. її, 517; 1457 ВО 1, 4; 1458 £>/Р«Л» 512; 1472 
ШР«А» 530; 1481 ВО І, 257; 1490 ВО І, 421 і т. ін.); 
ор. одн. ч. инВмь (1388 Р 39, 40); місц. одн. ч. оу Гномь 
(1479 Сові. 3. 98); наз. мн. иньі (1449 Сові. її, 386); наз. 
мн. ч. нння 7 (1446 Р 154; 1456 ЗСФ\ 1459 ВО І, 32; 1466 
ВО І, 113; 1470 ВО І, 150, 151; 1474 РГС); ини, ииїЗ (1461 
ВО І, 45; 1472 ВО І, 170; Сові. 8. 88); наз. мн. с. иньі (1456 
Сові. II, 788); зам. род. иньі (болврь і т.ін.) (1453 СозБ 
II, 765; 1462 ВО І, 54, 56; 1469 ВО І, 138; 1470 ВО І, 
151); род. мн. ин^хь З (ІЗ88 У 36; ЗЕ 678; 1391 Р 45); инь, 
инь 4 (1431 Сові. І, 315; 1435 Сові. І, 398; XV ст. ДГВ1С; 
1459 ОІП«А» 514); знах. мн. с. ина (1442 Сові. II, 88). 
Див. ще ИННЬІ, ИНШЇИ, ИНЬІИ. 
иньде див. ИНДЄ. 
ИНЬДИКТЬ див. ИНДИКТЬ. 
ИНЬДИКЬ див. ИНДИКТЬ. 
ИНЬДРИХОВЬ прикм. (1): а при томь бьіли исвьдьци 

пань судивои староста кракувьскии... пань микшикь нньд- 
риховь ень (Бохур, 1377 Р 24). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ииьдриховь (1377 Р 24). 
Пор. *ИНДРИХ. 
*ИНЬНЬІИ див. ИННЬІ. 
♦ИНЬШИИ див. ИНШЇИ. 
*ИНЬШЬІИ див. ИНШЇИ. 
ИНЬІИ, ИНЬІ займ. (309) 1. (не цей) другий, інший 

(102): тогдьі они пришєдшн вшитци и своимь племєнемь 
оуздалн пану вАтславу со всьми обьвздьі того дворища 
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по своен доброи воли и за инив мол вили абьі в добромь 
покои в(ж)ити тьхь вжковь (1) (Львів, 1370 Р 18); и слу- 
били єсми шслубуємь вврнє бьіти а ни иного господарА 
шюкати, анє имати (Сучава, 1393 Сові. її, 607); Сє Азь 
кнА(з) алєксандь (!) патрикЬєви(ч) стародуб(с)ки знамє- 
ни(т) чинимьі ... ажє слюбую... по смерти на(ш)го г(с)дрА 
великого кнА(з) витовта не искати ми иньїхь господарєвь 
(б. озера Круди, 1400 Р 62); и что-бьі и ньінь вашимь опь- 
канемь та богомолья стояла с покоемь, а тоть бьі попь 
огь нее прочь кь иной церкьви не шель (Холм, 1440 
ЛрхЮЗР 1/УІ, 5); Мьі, князь Алексаньдро Володимеро- 
вичь дали есмо бояромь нашимь Григоревичом... селищо... 
а иньїмь в тое никому се не вьступатн (Київ, 1451 ЗНТШ 
XI, 10); Старосте Луцькому... и иньїмь, хто потомь будеть 
оть нась Лучоскь... дерьжать (Судомир, 1488 РИБ 424); 
А далей Борись на князя Костантина передь нами рекь; 
вБДаю бо я ещо на тебе и иньїхь рьчей много (Вільна, 1495 
АЛМ 83); Кто пшєнїци позьічає(т) алюбо ино(г) чого 
(XV ст. ВС 6 зв.); а кь нєдругомь єго... а наводить ихь на 
его, да и кь иньїмь нєдругомь его на єго лихо посьілаєшь 
(б. м. н., 1499 БО II, 448); 

и н ьі и... а н н ьі и... (6) один... а інший, один... а дру¬ 
гий: иньїє люди вьісєдєли а иньїє нє вьісєдели (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); А иное на листьі твоее милости давал 
пану Стаииславу Глебовичу, а иное вьідал князю Дмитрею 
ПутАтичу, воеводе киевскому (Вільна, 1496 АЛРГ 72); 
А иньш квитанцій, што не вь его году... тьіи квитанцьш 
за ся ему вернутьі; а нньш безь подьписей писарей стар- 
шихь, тьіи тежь за ся ему вернути (Вільна, 1499 РЕА III, 
35); инии кто (1), кто и н ьі н (2) хто інший, хтось 
другий: а николи не хочеми бьіти оу ради смо(л)вьі сньтїю, 
чере(с)сА, а любо чєрє(с) кого иного (Львів, 1436 Сові. II, 
698); а николи нє имаєм бьіти в ради, алибо оу вьімовБ, прАз 
сА алибо прАз кого нного (Сучава, 1462 БО II, 284); и н ц и 
н и к т о (11), н и к т о и н и н (2) ніхто інший, ніхто 
другий: и по(д) оурикь да сА не дадуть иному никому (Бас- 
каківці, 1431 Сові. І, 315); тое вьсє... да є(ст) нашєи єпн(с)- 
КОПЇИ... о(т) на(с) оури(к) и сь вьсє(м) доходо(м) нєпороушє- 
но--- ии о(т) патріарха ни о(т) митрополито(в) ни о(т) иного 
никогоже (Сучава, 1490 £)С 148); иноє ничого (3), 
иное нищо (5), иного ничого (3) нічого іншого, 
нічого другого: прото(ж)... да сБ нє оумбшає(т) оу тьі(х) 
озерьі ни оу чо(м) ни мито оузАти... ани иноє нищо (Васлуй, 
1452 Л/Р«А» 500); а гєргє стоявши рє(к): нє имаю иноє 
прн дши тоулко село... по(д)ли васлуя... возми, пане косте, 
тоє, бо иное ничо(г) нє имаю (Сучава, 1449 Сові. II, 385); 

Село Глєвака а в томь сєлє и члвка а тьіе люди на толокоу 
хоживали до бєлогорода, а иного ничого нє(з)нали (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 90). 

2. (крім названого) інший, другий, решта (172): тогдьі 
пожадал єсть, оу нас... ходко бьібєлскьіи, абихом потвер¬ 
дили кнАзА львовьі листи, и иньїх старих кнАзии листов 
(Судомир, 1361 АСІ 6); ми стефань воєвода... знаємо и чи- 

нимь--* ажБ изь бжьєю помочью вєлєбного кро(л) влоди- 

слава пол(с)кого, лтв(с)кого и ру(с)кго (и)иньі(х) многи(х) 
зБмль... г(с)дрА, посади(л) на(с) и сБли есмь на воевод(с)твБ 
зємлн молдав(с)кои (Сучава, 1395 Сові. II, 611—612); атому 
свБдци па(н) Ань количь па(н) волкань оугорницкии ... и 
ннихь'много добрихь при то(м)ь бьіло (Медика, 1404 Р 68); 

а право имаеть єго млсть имаєть (1) да(т) мнБ и монмь дБтемь 
и зємлАномь оусБмь-.. како инимь землАмь польскимь 
(Кременець, 1434 Р 130); мьі великий кнАз Швитрикгайл 
литовский и руский н ннихь, чиним знаменито... иж-.. 
мьі... дали есмо тому... Калєнику... село Боурковци (Київ, 
1437 АЗ І, 33—34); Са(мь) Александрь бжю мл(с)тью вєли- 
ки(и) кнзь ли.(т)вски(и) роускн(и) жомои(т)скии и иньі(х) 
(Вільна, 1499 ГОКІР). 

3. кі один, жодний (2): а туть нБть иному чаиковцю ни 

зємлЕ ролноБ а ни сБножати (Казимир, п. 1349 Р 3); и та- 
ко(ж) ни оди(н) игоумє(н) илї иньї калоугєрь, да нє имаєть 
иного прїмБсоу ни оу чє(м) кь нашємоу калоугєроу савб, 
а ни кь томоу намєстю (Дольиий Торг, 1443 Сові- II, 185). 
ФОРМИ: наз. одн. иньї 5 (1443 Сові. II, 185; 1452 Л/Р«А» 

500; 1458 ВО II, 262; 1462 ВИ І, 53); нньж 1 (1459 ЗНТШ 
XI, 13); род. одн. ч. иного, ино(г) (1393 Сові. II, 607; 1402 
Сові. II, 621; 1434 Р 131; 1437 Сові. І, 520; 1446 Сові. II, 
251; 1449 Сові. II, 391; 1459 ВО І, 29; 1472 £>/Р«А» 512; 
XV ст. ВС 6 зв.; 1490 ОС 148); дав. одн. ч., с. иному (п. 1349 
Р 3; 1431 Сові. І, 315; 1448 Сові. II, 734; 1449 Сові. її, 746; 
1457 ВО І, 4; 1462 ВО її, 289; 1468 ВО II, ЗОЇ; 1485 ВО 
II, 371); знах. одн. ч. иного 5 (1436 Сові. II, 698; 1444 Св5/. 
II, 208; 1458 ВО І, 9; 1462 ВО І, 284; 1481 ВО II, 365); 
иньїи, нниі 2 (1388 5/- 678; 1448 Сові. II, 734); иньї 1 (1467 
ВО II, 297); ор. одн. ч., с. инБмь 2 (1388 Р 39, 40); иньїмь 
2 (1447—1492 ЛКЬВ\ 1449 Сові. II, 386); місц. одн. ч. оу 
їиомь (1479 Со$/. 5. 98); наз. одн. с. иноє 3 (1408 Со5/. II, 
632; XV ст. ВС 11 зв.; 1434 Сові. II, 670); ино 1 (1476 ВО 
I, 212); знах. одн. с. иноє (1446 Сох/. II, 251; 1449 Сові. 
II, 385; 1453 Сові. II, 492; 1454 Сові. II, 517; 1467 Мі!і. 
Оос. 125; 1472 Л/Р«А» 530; 1481 ВО І, 257; 1490 ВО І, 
421; 1496 АЛРГ 72); наз. одн. ж. инаА, иная(1456 Сові. 
II, 791; XV ст. ВС 36; 1460 ВО II, 275); род. одн. ж. иноє 
5 (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв., 91 зв.; 1484 ЯМ)\ инои 1 (1455 Сові. 
її, 774); дав. одн. ж. иной (1440 АрхЮЗР І/VI, 5); знах. 
одн. ж. иноую (1444 Сові. II, 208; 1455 Сові. II, 770; 1457 
Сові. II, 809; 1462 ВО II, 292; 1489 АЗ І, 89; 1492 ВО II, 
292); наз. мн. иньїє 4 (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.; 1496 ОПСВВ 
61); иньїи 1 (1496 ВО II, 405); ним 1 (1449 Сові. II, 386); 
І иноє люди 1 (бл. 1471 ЛКЗ 92); наз. мн. ч. инии 17 (1395 
Со5/. II, 610; 1436 Сові. II, 698; 1448 Сові. II, 362; 1455 
Сові. II, 769; 1463 ВО 1, 74; 1466 ВО І, 115; 1472 ВО І, 
172; 1476 ВО І, 209; 1479 ВО І, 224; 1496 ОПВВД); инии, 
ииїи 9 (1433 Р 123; 1445 СРК\ 1448 Р 148; 1455 Сові. II, 
769; 1462 ВО І, 52; 1464 ВО І, 84; 1467 С05/. 5. 69; 1471 
ДГСМПБ\ 1479 Сові. 5. 98); иньїє, иньі<є) 3 (1395 Со$г. 
II, 612; 1492 АЛМ 31; 1495 РИБ 621); зам. род. иньї 
(господарєвь, больрь) 6 (1400 Сові. II, 619; 1453 Сох/. 
II, 765; 1462 БО І, 54, 56; 1469 ВО І, 139; 1470 ВО 1, 141); 
наз. мн. ж. инїи 1 (1408 Сові. II, 633); инии 1 (1434 Сові. 
II, 670); иньї 1 (1456 С05/. II, 788); наз. мн. с. инаА, иная 
3 (1404 Сові. II, 625; 1433 Сові. II, 652; 1435 Р 133); инаа 
1 (1435 Сові. її, 687); ина 1 (1442 С05/. II, 88); род. мн. 
иньїхь, иньі(х), іпусН 118 (1361 АСІ 6; 1386 Р ЗО; 1400 Р 
62; 1413 Р 84; 1424 Р 106; 1439 Сові. II, 712; 1448 Р 149; 
1462 ВО II, 289; 1495 АЛМ 85; 1499 АЛМ 36); иних 5 (1378 
ЗНТШ ІЛ, 5; 1407 АрхЮЗР 8/1, 3; 1472 ВИ І, 169; 1485 
ВО її, 371; 1499 АЗ І, 117); зам. наз. иньі(х) (боАрє) 1 (1460 
Сові. 5. 34); дав. мн. инимь, иньїмь, иньі(м), иньім 20 (1403 
Р5 338; 1429 Сові. І, 248; 1434 Р 130; 1447—1492 ЛКБВ^ 
1488 РИБ 424; 1495 РИБ 601; 1496 АЛРГ 69, 71; 1499 
ВО II, 448; РИБ 776); ииимь 1 (1449 Сові. II, 385); инБмь 
1 (1479 ВО її, 351); знах. мн. ч. иньїхь, нньі(х) 4 (1431 
ГВКЛ 9; 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 10; 1495 АЛМ 88; 
1496 ПДВКА 61); иньїБ 2 (1370 Р 18; 1421 Р 94); иньїи 1 
(1498 АЛМ 159); знах. мн. ж. иньш 2 (XV ст. ВС 18 зв.; 
1499 РЕА III, 35); иние 1 (1496 АЛРГ 71); ор. мн. иньіми 
4 (1434 Р 130; 1435 Р 132; 1462 ВО її, 293); иними 3 (1458 
ОІКкА» 512; 1479 ОС 141; 1481 ВО І, 257); иними 3 (1434 
Р 130; 1492 АЗ III, 23; 1499 АЗ І, 117); місц. мн. оу (вь, 
при) ннихь, иних 10 (1408 Сові. II, 630, 632; 1434 Со5/. 
II, 668, 669; 1449 Сові. II, 386; 1456 Сові. П, 788, 789, 790, 
1460 ВО II, 273, 274); иньїхь 1 (1499 ВО II, 448). 
Див. ще ИННЬІ, ИНШЇИ, ИНЬ. 
ИНЬШИ див. ИНШЇИ. 
ИНАТЬ діесл. док. (222) |. (повнозначне слово) (12) 1. (ко¬ 

го) схопити, піймати, взяти силою (7): будеть ли яль его 
король по кривдь любарть будеть правь и я... буду правь 
передь вьгорьскимь королємь (б. м. н., 1352 Р 6); а боу= 
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дЕ(т) лї инА(т) тогдьі то оу нашо(!) волї боудьть а жєна єго 
именїє своє вено продасть комоу хочє(т) (XV ст. ВС 39); а 
которого моего чоловека... в дуб рове ймуть, нехай его уз- 
весять (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 21). 

2. почати, стати (робити що) (3): тогдьі ємоу кондрать 

не хотель отповедити олижь пришєдь вотчичь даль свою 

рЕчь васковЕ в роуцЕ любо стратить а любо добоудеть 

васко то жь ємоу Аль кондрать отповЕдати єго рЕчь (Га¬ 
лич, і40і Р 65); а колі вьішо(л) тоть ро(к) тогдьі нАли 

єго нагабать о граница(х) (XV ст. СЯ 42). 
3. (обрати напрямок) взяти, повернути (1): а сє здє 

єсмо положили границю межи Манєва и Вишневца и нємь- 
ши от дороги што идєть от Манєва... просте кь зєменьскои 
криници (Манів, 1478 А5 І, 76); 
лнцємь нБти (1) див. *ЛИЦЄ. 
II. (допоміжне дієслово) (у складі аналітичних форм 

майбутнього часу) (210): коли вси землАнє ймуть давати 
дань оу татарьі то серєбро имеють тако же тии люди дати 
(Смотрич, 1375 Р 20); а запи'саль есми на своемь нменїи 
в домь Пречистой вь годь же в годь, копу гроши взять 
вь Мойсиковичахь а вь лЕсникахь при моемь животе 
и опосле моего животе (!) кто иметь тое именІя (!) держати 
(Київ, 1398 ДГПМ); а коли имоуть коупити татарскьі то- 
варь, оу иньїх наших трьгох, тамь имоуть дати, гдє єго 
коупАт, от гривноу два гроши (Сучава, 1434 Сові. II, 668); 
И щоби се єстє нє сварили за моего имєнїю, докоул 
мє (!) имєтє сльїшати аже єсмь жив (Торговище, 1481 БО її, 
358). 
ФОРМИ: інф. инАть (XV ст. ВС 11); перф. З ос. одн. ч. 

Аль (1401 Р 65); 3 ос. одн. ж. нєла (XV ст. ВС 21 зв,); 3 ос. 
мн. нАли (XV ст. СЯ 42); майб. 1 ос. одн. имоу (1415 Сові. 
І, 122; 1481 БО II, 365); 2 ос. одн. имєш (1460 ВО II, 270); 
З ос. одн. имєть 39 (1398 ДПГМ; 1403 ДГАА; 1407 Сові. 
I, 57; 1408 Сові. II, 631; 1411 Л//?«Л» 439; 1412 ОіР«А» 
440; 1419 £>/#«А» 444; 1420 Сові. І, 135; 1427 Сові. І, 197; 
1460 ВО II, 274 і т. ін.); имєть 8 (1408 Сові. ЛІ, 632, 633; 
1409 Сові. І, 65; 1434 Сові. II, 669; 1435 Сові. II, 689; XV ст. 
ВС 15 зв., 38 зв.; 1456 Соз^. II, 791); имєт, имє(т), ітуеі 
71 (1408 Сові. І, 61; 1409 7)ІР«А» 437; 1413 01 48; 1427 Р 
108; 1434 Сові. І, 386; 1443 Сові. II, 120; 1449 Со5*. II, 378; 
1456 ЗСФ- XV ст. ВС 6; 1466 ВО 1, 96 і т. ін.); имит 1 
(1458 ВО І, 9); им'Ь(т) 1 (1446 Р 154); 1 ос. мн. имємь,имє(м) 
(1408 Сові. II, 633; 1434 Сові. II, 670; 1456 ЗСФ; 1457 
Сові. II, 809); 2 ос. мн. имєтє (1481 ВО II, 358); 3 ос. мн. 
имоуть, (и)моуть 12 (1429 Сові. І, 258; 1434 Сові. II, 668, 
669; 1435 Сові. II, 676; 1457 Сові. II, 810); имоуть, ймуть 
17 (1375 Р 20; 1408 Сові. II, 631; 632, 633; 1415 Сові. І, 
122; бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.; XV ст. ВС 24, 24 зв., 38 зв.; 
1475—1480 АрхЮЗР 8/^, 21); нмоут, имоу(т) 51 (1434 
Сові. II, 670; і437 Сові. II, 709; 1440 ОВАс 32; 1448 Сові. 
II, 366; 1449 Сові. II, 743; 1453 Сові. II, 461; 1454 Сові. II, 
513; 1456 Сові. II, 788; 1457 Сові. II, 810; 1472 ВО II, 315 
і т. ін.); ! имоутї, ! имоути 2 (1466 ВО І, 96); майб. З сс. 
одн. ч. будєть... яль (1352 Р 6); майб. пас. З ос. одн. ч. боу- 
дЕ(т) инА(т) (XV ст. ВС 39); 3 ос. мн. имають бьіти инАтьі 
(XV ст. ВС 25 зв.); дієприкм. пас. мин. знах. мн. нЕтьі(х) 
(1457 Сові. II, 810); дієприсл. перед, кємьши (1478 АЗ І, 76). 
Див. ще ИМАТИ1, ИМИТИ1, *ШІАТУ, *АТИСА. 
ИОАНЬ, ЮАН ч. (32) (особова назва, гр. Тсо^гєС, 

гебр. ІосЬапап) Іван (29): Я Семень с колковь... уписаль 
есми вь домь Пречистой Богоматери... родители наши 
Іоана Ірину Оеодосію (Київ, 1398 ДГПМ); А на то єст 
вЕра... Иоана комиса (Баків, 1457 ВО II, 258); Кузьма, 
пантелЕимонь, демьянь, Кирь, иоань... то все безмезници 
(Краків, XV ст. ОБРН 112); ищи писа(л) иоа(н) диаконь... 
пєтрикоувь (б. м. н., 1492 ЗОЄ); 
святий Иоаниь Богословь (Т). свАтьіи 

Иоаннь (2) див. СВАТЬІИ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. Иоаьь, Мса(н), Ісаи (14СЗ ДГМ\ 

1453 Сові. II, 467; XV ст. ОБРН 112; 1491 ВО І, 452; 

1492 ЗОЄ); род. одн. г.сана, їоаиа, Іоана 7 (1411 Сові. І, 
84; 1414 £>/Д«Л» 441; 1457 ВО II, 258; 1465 ОБ 176; 1466 
ВО І, 106; 1491 ВО І, 448); Иоаниа, Иоаньиа 3 (1322 
АрхЮЗР ІДИ, 1; 1459 Соз^. 5. 22); дав. одн. Иоанну (1322 
АрхЮЗР 1 /VI, 1; 1489 АЗ І, 89); знах. одн. Іоанна 2 (1398 
ДГПБ; 1401 ЗКЄ); Іоана 1 (1398 ДГПМ); місц. одн. при 
іоан (бл. 1470 ОБРН). 
Див. ще *ИОНОУЛЬ, ИОНЬ1. 
ИОАНЬІШЬ, ЇОАНЬІШЬ, ЇОАНЬіШ, ІОАНЬШЬ, 

ДОАНЬШЬ, ІОАНЬШ ч. (19) (особова назва, молд., пор, 
Иоань) Іван: а на то вЕра... іоаньїша (б. м. н., 1411 Сові. І, 
84); а пак сйі злати татарскьіх заплатих оу роукьі Олах 
Иоаньїшоу и Гашпароу (Гирлов, 1499 ВО її, 154). 
ФОРМИ: наз. одн. Іоаньїш 3 (1497 ВО II, 115; 1499 ВО 

її, 154); Іоаньшь 2 (1419 П//?«Л» 444; 1492 Сові. 3. 162); 
Іоаньш 1 (1495 ВО II, 69); Іоаньшь 1 (1436 Сові. її, 701); 
иоаньїшь 1 (1433 Сові. II, 650); іоаньїшь 1 (1495 ВО її, 69); 
род. одн. іоаньїша, Іоаньша 5 (1400 ШЯ«А» 433; 1411 
Сові. І, 84; 1481 ВО І, 248; 1493 ВО II, 3); іоанниша 1 
(1442 Сові. II, 88); іоаниша 1 (1432 ДГВІН); дав. одн. Иоа¬ 
ньїшоу 1 (1499 ВО II, 154); иоанншу 1 (1466 Т)//?«Л» 519); 
иоанишю 1 (1466 Л//?«Л» 519). 
ИОАСАФЬ, ИОАСАФЬ, ИОСАФЬ, ЮАСАФЬ ч. (8) 

(особова назва) Йоасаф: А на то єст вЕлнка марториа 
сам господство ми... и єгоумєн кур Иосафь (Сучава, 1478 
ВИ І, 141); и дал сїє... село на йме Шировци ... манастирю 
нашємоу от Поутнои... гдє єст єгоумєн поп коур Іоа(саф> 
(Сучава, 1478 ВО І, 219). 
ФОРМИ: наз. одн. Иоасафь, иоасафь, Иосафь, їоа- 

(саф), Іоасафь (1470 ВО І, 141, 155; 1471 ПГСМПБ; 
1472 ВО І, 170; 1476 ВО І, 211, 215, 217; 1478 ВО 1, 219). 

*ИОИЛЄВИЧЬ ч. (І) (особова назва): пи(с) жоуржь 
иоилеви(ч) оу баичапє(х) (Байчани, 1454 ПГПММ). 
ФОРМИ: наз. одн. ноилєви(ч) (1454 ПГПММ). 
Див. ще ИОИЛЄЕИЧЮ. 
ИОИЛЄВИЧЮ ч., невідм. (1) (особова назва): мьі, пєтрь. 

воєвода... чинимь знаменито... ожє то(т) истинньї слоуга 
нашь вЕрни жоуржЕ иоилєвичю ... слоужи(л) намь право 
и вЕрно (Сучава, 1456 МіН. 213). 
Див. ще *ИОИЛЄВИЧЬ. 
*ИОИЛЄЛЬ ч. (І) (особова назва, молд., пор. Иоиль): 

дали... єсми ємоу... щоувєАнн о(т)нина єго, що СЕ да(л) 
бута(ш) по своєю доброю волею иоилелу прє(д) нами (Су¬ 
чава, 1456 МіН.. 213). 
ФОРМИ: дав. сдн. иоилелу (1456 МіН. 213). 
*ИОИЛОЬЬ ч. (1) (назва населеного пункту у Молдав¬ 

ському князівстві): а скоугтоуль и козма нє имаю(т) до- 
бьіти на иоила сь привилїємь що они оучинили о(т) 
александра воєво(д) оу иоилове бє(з) вєрємєнїи (Сучава, 
1456 МіН. 213). 
ФОРМИ: місц. сдн. оу иоиловЕ (1456 МіН. 213). 
ИОИЛЬ, ІОИЛ ч. (5) (особова назва, цсл. Иоиль, 

гр. ТсотД, гебр. Лоіі): а скоугтоуль и козма нє имаю(т) 
добьгги на иоила сь привилїємь (Сучава, 1456 МіН. 213); 
мьі Стєфань еоєвод... знаменито чиним... ожє прїидошА 
прАд нами... слоугьі Оана и брат єго Іоил... и продали 
свою правою отниноу (Сучава, 1486 ВИ І, 289). 
ФОРМИ: наз. одн. иоиль, Іоил (1456 МіН. 213; Сові. II, 

568; 1486 ВИ І, 289, 290); знах. одн. иоила (1456 МіН. 213). 
ИОН див. ИОНЬ1. 
ИОНА ч. (6) (особова назва, гр. Тстд, гебр. Іопаз) 

Йона: а при томь бьіли старци Печерского манастьіра Дуб- 
лянски Іона Авраамь ключникь (Київ, 1398 ДГПМ); а 
при том с нами бьіли: кн(А)з Михайло Санкгушкович, а 
вл{а)д<ьі)ка луцкий Иона (Луцьк, 1491 АЗ І, 95); И за¬ 
платих господство ми и тоти рн злат оу роуки Пьтроу н 
сьіном єго Исаико... и Ион<и) (Сучава, 1491 ВИ І, 452); 
А коли єсми у пана Василя пенязи брлл... при том бьіл 
владьїка володимерский иоиа (Володимир, 1498 АрхЮЗР 
8/IV, 141). 
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ФОРМИ: наз. одн. Иоиа, Іоиа (1398 ДГПМ\ 1446 Р 154; 
1491 Л5 І, 95; 1498 АрхЮЗР 8/IV, 141; ЧІАФ); дав. одн. 
Иои<и> (1491 ВБ І, 452). 

*ИОНИНЬ прикм. (1): Сє А кїїзь долголдать долголда- 
тови(ч)... даю... стмоу николе поустьіньскомоу ионнноу 
манастьірю тоую зє(м)лю (Київ, 1427 Р 108). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. иониноу (1427 Р 108). 
Пор. ИОНА. 
*ИОНОУЛЬ ч. (1) (особова назва, молд.): што бьі емоу 

оурикь сь оусбмь доходомь и жони єго мароушиб и бпа- 
тоу єи ионоу(л) и дбтємь и(х) (Сучава, 1433 Сові. І, 352). 
ФОРМИ: дав. одн. иоиоу(л) (1433 Сові. І, 353). 
Див. ще ИОАНЬ, ИОНЬ1. 
ИОНЬ1, ИОНЬ, ИОН, (ОН ч. (233) (особова назва, молд., 

цсл. Иоань, гр. 'Іооо^тід, гебр. ІосЬапап) Іван: А на то вБра 
моя вьішєписаннаго алєксандра воєводьі и... вбра пана 
Жумєтатє Иона (Сучава, 1403 /?5 338); Писа Іон Попович 
оу Ясох (Ясси, 1500 ВБ II, 176). 
ФОРМИ: наз. одн. ионь, ионь, но(н), ион, Іон 85 

(1404 Сові. її, 625; 1437 Сові. І, 536; 1448 Сові. II, 316; 
1456 ЗСФ\ 1463 БО І, 74; 1475 Сові. Б. 4; 1483 Сові. 8. 
122; 1488 БО 1,355; 1495 БО 11,59; 1500 БО II, 176 і т. ін.); 
зам. род. в. п. Іои, ио(н) 27 (1460 Сові. 5. 34; 1487 ВБ І, 
305; 1488 ВБ І, 362, 364; 1489 ВБ І, 367, 372, 374; 1490 
Сові. 8. 141; 1491 ВБ І, 449 і т. ін.); зам. дав. слоузи... 
Іон 4 (1483 ВБ І, 275; 1487 ВБ І, 302; 1488 ВБ І, 355; 
1495 ВБ II, 69); зам. знах. слоугоу... їо(н) 1 (1491 Сові. 5. 
156); род. одн. иоиа, Иона, їона, іона (1403 #5 338; 1408 
Сові. І, 65; 1415 Сові. І, 116; 1440 Сові. II, 66; 1454 Сові. 
II, 509; 1460 П/Д«А» 515; 1478 БО І, 219; 1488 ВБ І, 325; 
1492 Сові. 5. 161; 1500 Сові. 8. 231); дав. одн. Іоноу, їо(н)у 
31 (1378 Р 26; 1456 ВБ І, 456; 1459 ВБ І, 32; 1467 Сові. 8. 
69; 1483 ВБ І, 267; 1479 ВБ І, 224; 1488 ВБ І, 363; 1490 
ВБ І, 386; 1495 ВБ II, 53; 1499 ВБ II, 147 і т. ін.); зам. род. 
от іоноу 1 (1460 Сові. 8. 41); ор. одн. иоиом, їоиомь (1458 
Сові. II, 814; 1459 ВБ І, 31). 
Див. ще ИОАНЬ, *ИОНОУЛЬ. 
ИОНЬ2 ч. (2) (титул, що передував імені молдавських 

господарів, гр. ’Імауутід): Ионь Стєфань воєвода... гос- 
подарь земля молдавьскоє, вєлєль тобе великому князю 
Йвану Васильєвичу говорьіти (б. м. н., 1498 ВБ II, 409). 
ФОРМИ: наз. одн. Ионь (1498 ВБ II, 409). 
Див. ще Ю, ЮАНЬ. 
ИОНЬ див. ИОНЬ1. 
ИОСАФЬ див. ИОАСАФЬ. 
*ИОСИФОВЬ прикм. (1): и дали єсми прДдрєчєнномоу 

монастирю єдинь монастирь оу боищи, где бнла кєлїа 
влдкл иосифова (Васлуй, 1446 Сові. II, 263). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. иосифова (1446 Сові. II, 263). 
Пор. ІОСИФЬ. 
ИОСКО ч. (3) (особова назва, пор. Іосифь): и продали 

свою правоую отниноу... от оурика дБда их Жоуржа Фра- 
товского, двБ села на Днистри, єдно на имб Дрисливоє 
а дроугоє гдє бил Иоско (Сучава, 1491 ВБ І, 458). 
ФОРМИ: наз. одн. Иоско (1491 ВБ І, 458). 
Див ще ЮСКО. 
*ИРЄЧИПЬ ч. (1) (назва сьомого місяця мусульманського 

місячного календаря, тат. ігасігір, тюрк. гасІгаЬ): а той 
Арльїкь писань оу орДБ на оустьи дону курАчєго лбта а 
мБсАцА ирєчипа (б. м. н., 1392—1393 РФВ 171). 
ФОРМИ: род. одн. ирєчипа (1392—1393 РФВ, 171). 
*ИРИНА ж. (2) (особова назва, гр Еірт^ті): Я Семень... 

уписаль вь домь Пречистой Богоматери... родители наши 
Іоана Ірину (Київ, 1398 ДГПМ); Прокоп Чюрин пани... 
ИринБ положеньїи к. в. лБто (б.м.н.,ХУ ст. ОБРН 151). 
ФОРМИ: дав. одн. ИринБ (XV ст. ОБРН 151); знах. одн. 

Ірину (1398 ДГПМ). 
Див. ще *ОРИНА. 
ИС див. ИСЬ. 
ИСАЕВИЧЬ ч. (3) (особова назва)’. Биль намь чоломь 

писарь нашь... пань Григорей Исаевнчь Громьїка (Люблін, 
1410 АкВАК XI, 5); и вьі нашими посльї, федоромь Исає- 
вичомь и тьімь Шаньдромь дьякомь... до нась прислали 
єстє (б. м. н., 1498 ВБ II, 409). 
ФОРМИ: наз. одн. Исаевичь (1410 АкВАК XI, 5); ор. одн. 

Исаєвичомь (1496 ВБ II, 402; 1498 ВБ II, 409). 
*ИСАЄСКО ч. (1) (особова назва, пор. ИсаиА): а на то 

є(ст) вбра... пана доумьі исаеска (Васлуй, 1436 Сові. І, 450). 
ФОРМИ: род. одн. исаеска (1436 Сові. І, 450). 
ИСАИ ч. (99) (особова назва, цсл. ИсаиА, гр. ’ Носи а?, 

гебр. УзЬауаІі) Ісай: первьі(и) поручни(к) кнА(з) Ми¬ 

хайло євнутєви(ч)... ива(н) ру(с)нови(ч) осипь дАдА исан 
соколиикь (б. м. н., 1392 Р 46—47); а трєтБа част от тАхже 
сел да ест Исаю,сьіноу Оани Моусти (Васлуй, 1495 ВБ 11,59). 
ФОРМИ: наз. одн. нсаи (1392 Р 47; 1421 Со5^. І, 142; 

1433 Сові. її, 650; 1434 Сові. II, 670; 1458 ВБ І, 9); род. одн. 
исаия, исаиА, исаїя, исаїА, исаиа, їсаїА 6 (1419 БІЯ«А» 
444; 1423 Сові. І, 154; 1426 Сові. І, 178; 1428 Сох/. І, 221; 
1429 Сові. І, 249; 1434 БІЯ«А» 463; 1436 Сові. І, 455; 1457 
ВБ II, 258; 1468 ВБ 11,306; 1489 ВБ І, 376 і т. ін.); исая, 
исаА 22 (1422 БІР }іц. № 35; 1428 Сові. І, 202; 1429 
Сові. І, 280; 1432 Сові. І, 338; 1433 Сові. І, 350, 354, 359; 
1436 Сові. І, 444; 1457 IIКР і т. ін.); дав. одн. Исаю 2 (1490 
ВБ І, 403; 1495 ВБ II, 59); исаиєви 2 (1415 С05/. І, 117, 
122); исаєвн 1 (1420 Со5/. І, 136); исаию 1 (1409 Со5^. І, 65). 
Див. ще ИСАИА, ИСАІЄ, ИСАЮ. 
ИСАИА див. ИСАИА. 
*ИСАжИЄВЬ прикм. (12): а на то є(ст)... вбра пана доумьі 

нсаїєва (Васлуй, 1437 Сові. І, 515); а на то є(ст)... вБра 
пана доумьі исаїєва (Сучава, 1446 С05/. II, 238). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. исаиева, исаїєва (1437 Сові. І, 

515; 1438 БВАс 28; 1439 Сові. II, 42, 46, 62; 1440 Сові. II, 
66; 1441 БВАс 40; 1442 Сові. II, 88; 1443 Сові. II, 180; 
1446 Сові. II, 238). 
Пор. ИСАИ, ИСАЇЄ. 
ИСАИКО ч. (8) (особова назва, пор. ИсаиА): сє азь... 

Іоан Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша 
прєд нами... Моуша... и сь своими братиами... сь Тоадєр 
столникь и брать єго Исаико... и продали свою правою 
очиноу (Сучава, 1489 ВБ І, 376); И пак оу том прїндопіе 
прАднами... Анноушка и сестра єи Моуша... и плєменики 
их Исаико и брат єго Силїон... и продали свою правоую 
отниноу (Бирлад, 1495 ВБ II, 64). 
ФОРМИ: наз. одн. Исаико 4(1489 ВБ І, 376; 1491 ВБ І, 

452, 458; 1495 ВБ II, 64); зам. дав. братїАм... Иванко и 
Исаико 2 (1491 ВБ І, 452, 458); род. одн. исаика (1493 ВБ 
II. 6); дав. одн. исаикоу (1489 ВБ І, 376). 
Див. ще ИСАИЛЄ. 
ИСАИЛЄ ч., невідм. (1) (особова назва, молд., пор. ИсаиА) 

Ісай: а на то єсть... в. п. Исаиле... и вБра оусих наших 
боярь (Сучава, 1468 ВБ І, 126). 
Див. ще ИСАИКО. 
ИСАИА, ИСАЇА, ІСАЇА, ІСАИЯ, ИСАИА, ЇСАЇА (54) 

(особова назва, цсл. ИсаиА, гр. ’НоаіаЄ, гебр. УзЬа- 
у&Ь) Ісай: а на болшеє потвєрьж(д)енїє томоу вьсємоу вьішє- 
писанномоу вєлбли єсмьі слоузБ нашємоу исаїи грьдовичю 
писати н привБсити нашоу печать к сєм(оу) листоу нашє¬ 
моу (Сучава, 1414 Сові. І, 112); пи(с) иса(и)А у соучавБ 
(Сучава, 1472 ДГСВМ). 
ФОРМИ: наз. одн. исаиА, исаиа, исаїА, ісаия, ЇсаїА, 

їсаїа (1418 Сові. І, 127; 1434 Сові. II, 665; 1436 Сові. II, 
701; 1458 ВБ І, 25; 1460 ВБ І, 41; 1462 ВБ І, 62; 1463 
ВБ І, 74; 1465 БІЯ«А» 518; 1467 Сові. 8. 69; 1472 ДГСВМ 
і т. ін.); род. одн. исаїи, исаии 18 (1437 Сові. І, 536; 1438 
БВАс 27; 1439 Сові. II, 32, 62; 1458 БІЯ«А» 512; 1459 
ВБ І, 28, 34; 1460 П/Д«А» 515; 1464 Сові. 3. 60; 1470 ВБ 
II, 310 і т. ін.); исаи 1 (1422 ДГОБК); дав. одн. исаїи, ісаїи, 
їсаїи (1414 БІЯ«А» 441; Сох/. І, 112; 1415 Мііі. АІЬ.). 
Див. ще ИСАИ, ИСАЇЄ, ИСАЮ. 
ИСАЇЄ ч., невідм. (2) (особова назва, цсл. Исаи А, гр. 
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'Нсаїае, гебр. УзНауаІі) Ісай: пнса(л) нсаїє оу сучавє 
(Сучава, 1459 Сові. 5. 22). 
Див. ще ИСАИ, ИСАИА, ИСАЮ. - 
ИСАЇА див. ИСАИА. 
ИСАК ч. (79) (особова назва, гр. ’Іааах, гебр. Ізаак) 

Ісак: а на то є(ст) вБра... па(и) исака вістБрніка (Коро- 
чин Камінь, 1458 Мік. Вос. 122); Я» княгини Семено- 
вая, Ульяна Кобрьінская, и сь сьшомь своимь Иваномь... 
жаловали есьмо и дали слузБ нашому на имя ІудБ... цер- 
ковь святьіхь апостоль Петра и Павла... и сь тьіми со 
всими, како же бьтло передь тьімь... при старомь попБ 
Петровскомь, на йме ИсацБ (Кобринь, 1465 ЛкВЛК III, 
4); а на то є(ст)... вБра пана нсака висгЬрника (Сучава, 
1500 Сові. 5. 234). 
ФОРМИ: наз. одн. исак, иса(к), їса(к) (1490 Сові. 8. 140, 

141; 1499 ВВ її, 425, 444); род. одн. исака, Ісака (1458 
Мік. Вос. 122; 1491 Сові. 5. 153; 1492 ВИ І, 506; 1493 ВІ) 
II, 22; 1494 ВВ 38; 1495 ВВ II, 43; 1496 ВВ II, 93; 1497 
ВВ II, 111; 1498 ВВ II, 126; 1500 ВВ II, 173 і т. ін.); дав. 
одн. исакоу (1490 Сові. 5. 140, 141); місц. одн. при ИсацБ 
(1465 АкВАК III, 4). 
ИСАЧКО ч. (1) (особова назва, пор. Исак): А при мнБ 

бьіль пань Яцко Хвалелиевичь... а пань Исачко Пузов- 
ский (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 120). 
ФОРМИ: наз. одн. Исачко (1498 АрхЮЗР 8/IV, 120). 
ИСАЮ чневідм. (7) (особова назва, молд., цсл. ИсанА, 

гр. ’НстаіаЄ, гебр. ізЬіауаИ) Ісай: а на то є(ст) вб- 
ра... пана исаїю (Сучава, 1438 Сові. II, 7); мьі Стєфан 
воєвода... знаменито чиним... сжє тоти истиннїи наши 
слоуги Тоадер Юкаш и братаничь его Фарко апрод... и пле- 
мєник их Исаю... жаловали єсми их особною нашєю ми- 
лостїю (Васлуй, 1495 ВВ II, 59). 
Див. ще ИСАИ, ИСАИА, ИСАЇЄ. 
* ИСБАРАЗИСКИ И див. *ЗБАРАЗСКИИ1. 
ШСВ'БДОК'Ь див. *СВВДОКЬ. 
ИСЗО див. ИЗЬ. 
ИСИДОРЬ ч. (3) (особова назва, гр. ’Істіборо?) Сидір, 

Ісидор: Благословенне Ісидора, митрополита Киевского 
и всея Руси (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/Уі, 5); Я по(п) порБч- 
кьі на имА исидо(р) ис своими с сьінми... били єсмо чєло(м) 
є(г) мл(с)ти (б. м. н., 1498 ЧїАФ). 
ФОРМИ: наз. одн. Исидорь, исидо(р) (1440 АрхЮЗР 1 /VI, 

5; 1498 ЧІАФ)\ род. одн. Ісидора (1440 АрхЮЗР 1 /VI, 5). 
Див. ще СИДОРЬ. 
*ИСКАЗИТИ див. *СКАЗИТИ. 
*ИСКАЗНИТИ див. *СКАЗНИТИ. 
*ИСКАРИОТСКИИ прикм. (3) (цсл. искариотьскь) із 

Каріота: ащє лн кто пр(Б)ст^пить заповБ(д) сі^Я... да е(ст) 

проклА(т) о(т) ба... и сь іоудоЖ іскаріо(т)скьі(м) оучАстїє 
да има(т) (б. м. н., 1401 ЗКЄ)\ а кто сБ покусить вьзбти 
илї порушити имь бу(д) що... да є(ст) проклять о(т) г(с)а 

ба... и да е(ст) подобє(н) искарио(т)ском(у) ноудБ прБда- 
тєлю (Сучава, 1443 ПГСММ). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. искарио(т)ском(у) 1 (1443 ПГСММ)\ 

скарїотьскому 1 (1409 ВІР«Ау> 437); ор. одн. ч. іскаріо(т)- 
скьі(м) (1401 ЗКС). 
ИСКАТИ, ИСКАТЬ дієсл. недск. (ЗО) 1. (кого, чого, що) 

(намагатися знайти) шукати (11): а за избБга можємь 
его добьіти н вьідати ажє єго нє можємь добьіти можємь 
єго иска (І) сь обою сторону (б. м. н., 1352 Р 6); сє Азь 
кнА(з) алєксандь (1) патрикБєви(ч) стародуб(с)кн знаме¬ 
нні) чинимьі... ажє слюбую и слюби(л) єсми... по смерти 
на(ш)го г(с)дрА... нє искати ми иньїхь господарєвь (б. озера 
Круди, 1400 Р 62); а николи игіьшєго собБ *пана'мимо*^.. 
владнслава, кроль... искати и внбирати... завБзоуєми 
оучинити и полнити то(т) истинньїи голдь (Львів, 1436 
Сові. її, 698); а... коли бьі стала какаа налога на алєксанд- 
ра воєво(доу), а о(н) штобьі нє иска(л) иную сторону (Ба- 
нилів, 1455 Сові. II, 770); мьі Іоан Стєфан воєвода... елю- 

боуем... кролю... и нн жадного иного пана ие искати (Ко¬ 
ломия, 1485 ВВ II, 371); 
искать ласкьі(І) просити, шукати ласки: а оу 

то(т) го(д) имєєть оу завеє (!) искать ласкьі нашєє (XV ст 
ВС 38 зв.). 

2. (чого, чого під ким, на кім) (судовим шляхом) доби¬ 
ватися, шукати (чого) (9): а мнБ тБжь... нє надобБ того 
имБньА... Городка ис приселки, искати подь дАдиною 
моєю (Вільна, 1482 А5 І, 79); А которое будеть дело Я кубу 
до него близкостью кь тому именью, и онь нехай передь 
иамн на немь ищеть (Краків, 1489 РИБ 438); а хтобьі мєл 
того имБнА под кн<є)гинєю искати... иио кн{є>г(и)ни... 
нє надобє ничого с тьіми мовити (Луцьк, 1494 А5 І, 101); 

(кого перед ким, кого за що) подавати скаргу (на кого)’ 
скаржитися (на кого за що) (6): а кому сБ оузри(т) кри(в)да 
на тьі(х) люди, а о(н) да ище(т) и(х) прА(д) стариць, алибо 
прА(д) свои моужи, иного су(д)цБ да нє имаю(т) (Сучава, 
1453 Сові. II, 462); искаль онь того Мартьінца за непохо- 
жого слугу (Вільна, 1498 АЛМ 159); 
искати закономь (сь законом) (2) (кого 

перед ким, кого перед кого) переслідувати законом (кого): 
и такожь торговцємь и(х) и людемь н(х) никто да нє за¬ 
лежить товара и(х) за чужего товара, развб коли кто знаи- 
дєть своєго должиика, та єщє имаєть єго искати закономь 
прБ(д) иа(с) (Устя Башія, 1435 Со5^. II, 676—677); А ко- 
моу що сБ оузрит кривдо (!) на тьіх люди, тот да ишчєт 
их сь законом прБд єгоумєном (Сучава, 1459 ВВ І, 29); 
правомь искати (1) див. ПРАВО1 2. 
ФОРМИ: інф. искати 11 (1395 Сові. її, 612; 1400 Сові. 

II, 619; Р 62; 1435 Сові. II, 676; 1436 Сові. II, 698; 1482 
А5 1, 79; 1485 ВВ II, 371; 1489 РИБ 431; 1494 А8 І, 101); 
искать 1 (XV ст. ВС 38 зв.); ! иска 1 (1352 Р 6); теп. З ос. 
одн. ищєть (XV ст. ВС 25); аор. 1 ос. мн. искахом (1458 
Мік. Вос. 122); перф. З ос. одн. ч. искаль (XV ст. ВС 22; 
РИБ 609; 1498 АЛМ 159); 3 ос. одн. ж. искала (1494 РИБ 
560); майб. 1 ос. одн. имамь искати (1401 Р 64); баж.-ум. 
сп. З ос. одн. ч. штобьі...иска(л) (1455 Сові. її, 770); нак. сп. 
З ос. одн. да ищє(т) 2 (1446 Сові. II, 251; 1453 Сові. II, 462); 
да ищєт І (1459 ВВ І, 29); да ищєть 1 (1454 Со5/. II, 517); 
нехай ищєть 1 (1489 РИБ 438); 2 ос. мн. ищитє (1392—1393 
РФВ 170); 3 ос. мн. да ищоу(т) 1 (і449 Сові. її, 391); да 
иштоу(т) 1 (1472 ВІ&«А» 530); дієприсл. одноч. ищоущи 
(1402 Сові. II, 621). 
Див. ще *ПОДИСКИВАТИ, *П0ИСКАТИ, *ПОИСКИ- 

ВАТИ. 
*ИСКЛАД див. *СКЛАДЬ. 
• ПОКЛАДАТИ див. СКЛАДАТИ. 
*ИСКЛАДЬ див. *СКЛАДТ>. 
*ИСКОНЬЧАНЬ прикм. (1) скінчений, закінчений: а в 

томь жалобьі нє бьівали исконьчаньї (XV ст. ВС 10). 
ФОРМИ: наз. мн. ж. исконьчаньї (XV ст. ВС 10). 
*ИСКОНЬЧАТИ СЯ дієсл. док. (1) (цсл. исконьчатисА) 

бути закінченим, завершеним: по(д)ь лБ(т) 1 лБт и 4 ст(а) 
и (тр)Бтие на 10 лбто нсконьчася (с)иі костель... на память 
стго лаврБн(тн)я (Люблін, 1413 ОБРИ 115). 
ФОРМИ: аор. З ос. одн. исконьчася (1413 ОБРИ 115). 
Див. ще *ДОКОНЧАТИ, *СКОНЧАТИ 1, *СКОНЧЬІТЬІ. 
*ИСКОУПИТИ дієсл. док. (1) (цсл. искоупити) (кого 

від чого) викупити: а они єго искоупили о(т) той глобьі 
(Сучава, 1432 Сові. І, 327). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. искоупили (1432 Сові. І, 327). 
*І5ШМІТУ див. *ЗЛ0МИТИ. 
*ИСЛУГА див. СЛОУГА. 
*ИСЛЮБИТИ див. СЛЮБИТИ. 
*ИСЛЮБОВАТИ дие. *СЛЮБОВАТИ. 
*ИСМОВИТИ СА див. *ЗМОВИТИ СА. 
ИСНИЖЄ див. ЗНИЖЄ. 
*ИСНИМАТИ СА див. ¥СНИМАТИ СА. 
ИСНЬІИ, ИСНЬІ, ИСТНЬІЙ прикм. (23) (стч. )ізіпу, 

ста. І5Іпу, ізпу) (звичайно у сполуч. з займенником тот) 
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згаданий: пак ли бьі... хо(т)л би коли о(т)стати тонь исньї 
кнА(з) корибу(т)... тогдамьі... хочємьі єго о(т)стати (Лучи- 
ця, 1388 Р 39); што жє мишь мужикови(ч) дєржаль та дво¬ 
рища оу тьшькови(ч) королювь слуга и мьі єсмьі тому ис- 
ному мишєви и єго дЬтемь дали єсмьі фєцєви(ч) дворище 
и бугданьчича оу новосьльцєхь (Перемишль, 1390 Р 175— 
176); пакли бьі романь почА(л) и жАловаль прєд кимь того 
нАтсва... тогдьі мьі имаєва того исного романа опАть 
поставити и дати в руць (Берестя, 1400 Сові. II, 618); 
а ми такьжь оурозумьвшп єго такоє обьцованьє и слю- 
бьі... про то жь єго со всЬми по(д)данньіми о тую исную 
мєрзАчку... правого чинимьі (Ланчиця, 1433 Р 121); а ни- 
коли нє хочєми бити оу ради смо(л)вьі снЬтїю, чєрє(с) сА, 
а любо чєрє(с) кого иного, а любо иньїи гдє би коли того 
исного пана нашого... кроль полского, и короуньї єго, 
намвстко(м) лихое оу волотство ражено (Львів, 1436 Сові. 
II, 698); а то бьі кролєви... прє(з) єго посли исньїА знаме¬ 
нито бьіло, тогдьі коро(л)... имає(т)... дє(н) голдованьА на 
иньїи ча(с) прєложити (Хотин, 1448 Сові. II, 734). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. исньш 2 (1388 Р 37; 1392—1393 

РФВ 170); исньї 1 (1388 Р 39); истньїй 1 (1408 АкЮЗР І, 
6); род. одн. ч., с. исного 6 (1388 Р 37; 1400 Р 61; 1433 Р 
125; 1436 Сові. II, 698, 702); дав. одн. ч. исному, исномоу 
4 (1388 Р 37; 1390 Р 175; 1436 Сові. II, 697, 698); знах. 
одн. ч. исного 4 (1400 Сові. II, 618; 1436 Со5^. II, 698); 
исньїи 3 (1388 Р 37); наз. одн. ж. і$1па]а (1388 ІРЬ 107); 
знах. одн. ж. истную 2 (1408 АкЮЗР І, 6; 1421 Р 94); 
исную 1 (1433 Р 121); знах. мн. ч. исньїА (1448 Сові. II, 
734). 
Див. ще ИСТИННЬІИ1, *ИСТЬІИ. 
ИСО див. ИСЬ. 
ИСПЄРВА присл. (2) спершу, спочатку: да соу(т) нашє- 

моу монастирю оури(к) сь вьсЬ(м) доходо(м) нє(под)ви- 
жєно николи на вЬки, яко да(л) и(х) испєрва братиє(м) 
наши(м) (5Іс.— Прим, вид.) (Дольний Торг, 1451 Сові. II, 
400); а оу Тигинн да платьт какжє ис пєрва платили мито, 
тьімжє обичаєм и тєпєрь имають платити (Сучава, 1460 
ВО II, 273). 
Див. ще ИС ПРЬВА, НАИПЄРВЬІ 2, ПЄРВО З, ПРЬВО. 
ї ИС ПИСАЛИ (ИТКИЛ о) див. *ИТКИЛЬ. 
ИСПИСАТИ дієсл. док. (1) (викласти на. письмі) напи¬ 

сати: А на (в ориг. най.— Прим, вид.) боулшєи крьпость 
и потврьждєиїє, вєлбли єсми нашємоу вьрномоу паноу 
Тьоутоулови логофєтоу исписати и нашоу пєчат привьсити 
к семоу листоу нашємоу (Васлуй, 1497 ВБ II, 113). 
ФОРМИ: інф. исписати (1497 ВЛ II, 113). 
Див. ще *ВЬ1ПИСАТИ 1, *ВЬ1ПСАТИ, ЗАПИСАТИ 1, 

*ЗАПИСЬ1ВАТИ 1, ^НАПИСАТИ, *НАПСАТИ, *ОТПИ- 
САТИ 2, ПИСАТИ, ПОПИСАТИ 2, *ПОПИСОУВАТИ, 
*ПСАТИ. 

ї ИСПИСЛЄ <ИТКИЛЄ> див. *ИТКИЛЬ. 
*ИСпЛЬНИТИ дієсл. док. (і) (цсл. испльнити) (чому 

що) виконати (що), додержати (чого): ащєлибн кто о(т) 
ньі(х) или по ньі(х) б^дЛщїи(х) начАлни(к), томоу монасти- 
ру нєиспльниль тоє, ти да вьздадА(т) слово прь(д) х(с)мь 
вь днь страшнаго слда (Сучава, 1430 Сові. І, 308). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. ащєлибьі... нє испль- 

ниль (1430 Сові. І, 308). 
Див. ще ИСПОЛНИТИ, ИСПОЛНЯТИ 2, НАПЛЬНИ- 

ТИ, НАПОЛНИТИ, полнити. 
ВИСПОВІДАТИ дієсл. дек. (1) (цсл. исповьдати) (що 

кому) сповістити, сказати (кому про шо): И я ему исповй- 
даль платнерьі, и онь ми вельль зорою (1) (гогоіи.— Прим, 
вид.) чистити... и пошоль сь кльти вонь передь мною (Віль¬ 
на, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. од. ч. исповЬдаль (1498 АЛМ 

163). 
Див. ще *ИСПОВгЙДИТИ. 
^ИСПОВ'бДИТИ дієсл. док. (1) (цсл. исповьдьти) (що) 

сповістити, сказати (про що): и пани его позвала мене 

и питала мене, єсть ли полотна, и я исповьдиль полотна 
вь той кльти, вь которои скарбь бьіль (Вільна, 1498 АЛМ 
163). ) 
ФОРМИ: перф. 1 ос. одн. исповьдиль (1498 АЛМ 163). 
Див. ще ВИСПОВІДАТИ. 
*ИСПОВ'БДНИКЬ ч. (1) (цсл. исповЬдьникь) святий, 

що зазнавав переслідувань за віру: а писана грамота оу 

погоничи(х) оу четверто(к) м(с)ца геньварА оу ка днь на 

памАть стго оца макксима (!) исповЬдника (Погоничі, 
1422 Р 98). 
ФОРМИ: род. одн. исповЬдника (1422 Р 98). 
ИСПОЛНА див. СПОЛНА. 
ИСПОЛНИТИ дієсл. док. (1) (що подлуг чого) виконати 

(що згідно з чим): Тоє оусє вьішеписанное слюбоуєм и при¬ 
сь гаєм здержати и исполнити подлоуть сєго нашого листа 
(Коломия, 1485 ВБ II, 372). 
ФОРМИ: інф. исполнити (1485 ВБ II, 372). 
Див. ще *ИСПЛЬНИТИ, ИСПОЛНЯТИ 2, НАПЛЬНИ- 

ТИ, НАПОЛНИТИ, ПОЛНИТИ. 
ИСПОЛНОЮ присл. (1) сповна, повністю: ми пєтрь 

воєвода... вьізнаваюмь ... оужє (!) тоти златии пинЬзи... 
пань михаило з боучача... намь вєрноуль и заплатила 
исполною (Кам’янець, 1458 С05/. II, 814—815). 
Див. ще ЗОУПОЛНА, СПОЛНА, СОУПОЛНА. 
ИСПОЛНЯТИ дієсл. недок. (2) 1. (що) утверджувати, 

установлювати (1): а намь сущимь православними хри- 
стияномь Ляхомь и Руси достоить исполнити Божня церк¬ 
ви и ихь свещеньннковь, а не обидети (Холм, 1440 АрхЮЗР 
1/УІ, 5). 

2. (що) виконувати (що), додержувати (чого) (І): Васи(л) 
землю де(р)жить Соупроуновщиноу а с тоє зємли хожи- 
воло (!) три(д)цать грошє(и) и вєдро мєдоу... а нанАчи того 
нє испольиАєть заню(ж) приго(л)тАєвє(л) (б.м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: інф. исполняти (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); теп. 

З ос. одн. испольиАєть (бл, 1471 ЛКЗ 93). 
Див. ще*ИСПЛЬНИТИ, ИСПОЛНИТИ, НАПЛЬНИТИ, 

НАПОЛНИТИ, ПОЛНИТИ. 
*ИСПРАБА див. ^СПРАВА. 
ИСПРАВЄДЛЇВЄ див. СПРАВЄДЛИВЄ. 
*ИСПРАВЄДЛИВОСТЬ див. СПРАВЄДЛИВССТЬ. 
ИСПРАВИТИ див. СПРАВИТЬ. 
*ИСПРАВИТИСЯ див. ^СПРАВИТЬСЯ. 
*ИСПРАВЛЯТИ дієсл. недок. (5) (кому, кому в чому, 

кому з чого) додержувати, дотримувати (чого) (3): и вьі 
нашими посли... до нась прислали єстє и такь намь по- 
вєдаєтє про то, што тоє дєло межи вами такь стало сє, 
што Александрь зять вашь зь доконьчанья своєго и крєс- 
тьного целованья... вамь нє исправляєть (б. м. н., 1498 
ВБ II, 409); И ти, по своєй оутверьжоной грамоте и какь 
пайове твои оуговорьіли, єму ни вь чомь нє исправляєшь: 
дочєрь єго ноудишь приступити кь рьімьскому закону 
(б. м. н., 1499 ВИ II, 448); 

() и с п р а в л А т и позовь (проти кого) (2) по¬ 
зивати до суду (кого): Которьш исправлАєть позовь про- 
тївь ко(г) бє(з) правого повода (ХУ ст. ВС 6). 
ФОРМИ: теп. 2 ос. одн. исправляєшь (1499 ВБ II, 448); 

З ос. одн. исправляєть, исправлАєть, испра(в)лаєть (XV ст. 
ВС 6, 15 зв.; 1498 ВО II, 409). 
Див. ще СПРАВИТЬ, 
ИСПРАВНО див. СПРАВНО. 
^СПРАВ'БДЛИВОСТЬ див. СПРАВЄДЛИВОСТЬ. 
*ИСПРОСИТИ див. СПРОСИТИ. 
*ИСПРУВЬСКИИ ч. (2) (особова назва): и оуздаль єсть 

влДка пєрєдь нами пану яшкови испрувьскому та дворища 
на вьки (Перемишль, 1391 Р 45). 
ФОРМИ: дав. одн. испрувьскому (1391 Р 45). 
ИС ПРЬВА присл. (1) (цсл. ись прьва) спершу, спочатку: 

А хотарь томоу еєлоу... д(о) оустї(а) Чєрленои, идєжє 
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ест блато МьстекЛноул и откЛдоуис прьва начахом (Су- 
чава, 1473 ВБ І, 183—184). 
Див. ще ИСПЄРВА, НАИПЄРВЬІ 2, ПЄРВО З, ПРЬВО. 
ИСПРАТАТИ дієсл. док. (2) (кого, що) зібрати: а кого 

коли исьпрАчють людии к собі оу томь місті оу млина 
тьіі люди даль есмь имь (Смотрич, 1375 Р 20); мьі па(к) 
нє поспіли єсмо испрАтати всєі сильї нашеі толко што 
около на(с) нашь дворь єсть и с тьімьі стали єсмо противь 
того аксака (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ: інф. испрАтати (1392—1393 РФВ 170); майб. 

З ос. мн. исьпрАчють (1375 Р 20). 
ИСПУСТИТЬ див. СПУСТИТИ. 
ИССТАРАДАВНА див. ИССТАРОДАВНА. 
ИСТАРИНЬІ, ИЗСТАРИНЬІ присл. (3) з давніх-давен, 

здавна: И благословляю вашу милость... какь бьі церковь 
Божая и тоть поїть никнмь бьіли необндньї ... заиь же дей 
изстариньї той Божей церкви и попомь ее ни оть кого обидь 
не чинилося (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); А кнА(з) Сє- 
мє(н) оувє(л) бьі(л) на ни(х) новиноу сєно косити на толо- 
коу ходити а став сьшати а того дє(и) нм и стариньї нє бьі- 
вало (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ, 90). 
ИССТАРОДАВНА, ИСТАРАДАВНА, ИСТАРОДАВНА, 

ИСЬСТАРАДАВНА, ИСЬСТАРОДАВНА, ИЗСТАРОДАВНА 
присл. (9) з давніх-давен, здавна: про ть жь Азь... присту- 
пиль есмь ку... коруні польскои ис тьіми горо(д) ись кре- 
мАницємь її сь братславлємь... которні жь то ись (с)тара 
давна ку свАтои коруні пильскои (!) прислухають (Кре¬ 
менець, 1434 Р І30); протожь А про теє ихь добродійство... 
приступаю... ку... королеви польскому... ис тьіми городьі... 
што тими разьі суть оу моємь держАнью которьіи жь то 

и истара давна ку коруиє прислухали и прислушАють 
(Черняхів, 1435 Р 132—133); Я кн(А>зь Юри Василєвич 
Жаславский вьізнаваю... ижет продал єсми... именє... так 
долго и так широко какжє єсми сам дєржал во всих гра- 
ницах н во всих околицах как ис стародавна (в ориг. 
ис страродавна.— Прим, вид.) єст (Берестя, 1466 АЗ 
І, 62). 
Див. ще *ОТСТАРОДАВНА, СЬСТАРОДАВНА. 
ИСТАТИ СА див. СТАТИСА. 
*ПОТВОРИТИ див. ^СТВОРИТИ. 
^ИСТВОР'бИЬЄ с. (1) створення: Во имА от(т)цА (!) и 

сна и стго дха бжимь истворіньемь оу віки аминь (Львів, 
1370 Р 18). 
ФОРМИ; ор. одн. истворіньемь (1370 Р 18). 
*ИСТЄЦЬ ч. (3) 1. позивач (2): (а п)а(кли) бьі па(н) 

того с(є)ла рєкль (ажь т)ого чоловіка... (...оу с)єлі ніть 
тогдьі має(т) (ис)тєць ждати того чолові(ка) другьіі три 
дни (Галич, 1435 Р 134). 

2. відповідальна особа (1): а мьі боАрє зємлн мо(л)дав- 
скои на верху листа сєго по имєнн попсани яко истци и 
рукоимі слюбуємьі и ручимьі... и(ж) на(ш) господа(р) алєк- 
сандрь воєвода... а по нє(м) будущєи нмію(т) по(л)нити 
(б. м. н., 1421 Сові. І, 143). 
ФОРМИ: паз. одн. (ис)тєць (1435 Р 134); дав. одн. ист- 

цєви (1435 Р 134); наз. мн. истци (1421 ВО І, 143). 
ИСТИГАТИ дієсл. недок. (1) (що на кім) (вимагати 

сплати) стягати (що з кого): па(к)ли (бьі мьі) не д(б)али 
платити исти(н)ньіи золотьі(х) и други(х) пришльі(х) шести 
со(т) золотьі(х), то(г)да коро(л)... нмие(т) истигати тьі(х) 
двананцА(т) со(т) золоти(х) на наши(х) купце(х) и на зем- 
лАно(х) (б. м. н., 1421 Сові. І, 142). 
ФОРМИ: інф. истигати (1421 Сові. І, 142). 
Див. ще ВСТАГАТИ. 
ИСТИНИ див. ИСТИННЬІИ1. 
ИСТИНЇИ див. ИСТИННЬІИ Ч 
*ИСТИННА ж. (1) (стч. ]ізііпа, стп. івсіпа) належна 

комусь основна грошова сума^без додаткових нарахувань: 
па(к) ли (бьі мьі) нє д(б)али платити исти(н)ньіи золотьі(х)... 
то(г)да коро(л) господа(р) на(ш)... имиє(т) ихь брати и встА- 

гати та(к) долго, али(ж)... кнАгини ри(м)гаили попо(л)нимьі 
истинну и прибьільш золотьі (б. м. н., 1421 Сові. І, 142). 
ФОРМИ: знах. одн. истинну (1421 Сові. І, 142). 
Див. ще *ИСТИННЬІИ2. 
ИСТИННЬІИ1, ИСТИНЬІИ, ИСТИННЬІ, истиннии, 

ИСТИНЬІ, ИСТИНЇИ, ИСТЬІНЇИ, ИСТЬІННИИ, ис- 
ТЬІННЬІИ, ИСТИНЬНЬІИ. ИСТИННЬИ, ИСТЬІННЇИ, 
ИСТЬІННИ, ИСТЬІННЬІ, ИСТИНИ прикм. (238): 1. спра¬ 
вжній, правдивий (1): иноони тоє вндівше и оурозумів- 
ши, аже єсми и(с)ти(н)ньі ппїатє(л) и слуга віпє(н) бити 
и служити г(с)п(д)ви ншму, кролєви є(г) мл(с)ти (Сучава, 
1457 Сові. II, 810). 

2. (звичайно у сполуч. з займенниками тоть, с є и) 
згаданий (237): аже самь не можеть заплатити тоть истинь- 
ньш што же оуложать єго оу вину, хочеть ли самь ко¬ 
роль заплатити за нь а єго дідичьство собі оузАти (б. м. н., 
1352 Р 6); а такожє слоубоуемьі и имаємьі воротнтн оусі 
записьі тому истино(м) королеви полекому (Львів, 1436 
Сові. II, 707); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ож(е) тот истигіїи слоуга... пан Доума Броудоурь слоужил 
нам право и вірно (Гирлов, 1499 ВО її, 140). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. истиннии, истиньньїи, истинньи 

92 (1352 Р 6 ; 1400 Сові. І, 36; 1409 Сові. І, 64; 
1414 Сові. 1, III; 1423 Сові. І, 156; 1427 Сові. І, 196; 1440 
Сові. її, 65; 1447 Сові. її, 273; 1453 Сові. II, 495; 1495 Ви 
11,89; 1499 ВО II, 140 і т. ін.); истинньї 28 (1414 
441; 1420 Сові. І, 135; 1426 Сові. І, 178; 1429 Сові. І, 239; 
1443 Сові. її, 138; 1448 Сові. II, 342; і455 Сові. II, 553; 
1457 Сові. II, 810; 2-а пол. XV ст. ДГВІС\ 1460 Сові. 3. 
41 і т. ін.); истиниии, истиннїи 18 (1428 Сові. І, 209; 1446 
Сові. її, 247; 1451 Сові. її, 403; 1458 Сові. І, 18; 1472 ВО 
І, 177; 1480 ВБ І, 237; 1487 ВО І, 294; 1492 ВО І, 504; 
1495 ВО II, 41, 44 і т. ін.); истиньїи, истїиьіи 16 (1433 Сові. 
І, 358; 1435 Сові. І, 424; 1436 Сові. І, 481; 1441 ОВАс 40; 
1445 Сові. II, 211; 1448 Сові. II, 359; 1453 Сові. II, 471; 
1466 ВО її, ПО; 1487 ВБ І, 295; 1493 ВБ II, 5); истиин 8 
(1443 Сові. II, 141, 185; 1446 Сові. її, 237; 1452 Сові. II, 
425, 426, 431; 1468 ВО І, 125; 1469 Вй І, 135; 1471 ОІЯ«Ау> 
525); истинїи 8 (1428 Сові. І, 218; 1480 ВО І, 238; 1484 ВО 
І, 178; 1487 Сові. О. 6; 1491 ВО І, 491; 1495 ВО II, 43, 79; 
1499 ВБ II, 140); истинїи 2 (1499 ВО II, 21; 1497 ВБ II,, 
112); истинни 2 (1457 ОКР\ 1488 ВО І, 323); истиини І 
(1438 Сові. II, 26); истиннии 1 (1462 ВО 1,63); истиннїи 1 
(1400 Сові. І, 26); истини 1 (1466 ВБ І, 95); дав. одн. ч. 
истнно(м) 4 (1436 Сові. II, 706, 707; 1458 МіН. Оос. 123); 
истинному 2 (1411 Р 77); истиному 1 (1388 ОС 678); знах. 
одн. ч. истинно(г) 1 (1453 ПГОВ)\ исти(н)го 1 (1436 Сові. II, 
706); наз. одн. ж. истиннаа 2 (1438 Сові. її, 14; 1497 Сові. 3. 
212); истинна 2 (1480 ВБ І, 244; 1498 ВБ II, 126); нстии- 
наА 1 (1418 Сові. І, 126); истина 1 (1499 ВО її, 31); род. 
одн. ж. исти(н)ноі (1436 Сові. II, 706); знах. одн. ж. ікіе- 
пиіи (1388 ІРЬ 104); наз. мн. истинїи 3 (1469 ВО І, 134; 
1489 ВБ І, 371; 1490 ВБ І, 391); истиннїи 1 (1495 ВО II, 
53); истинни 1 (1452 Сові. II, 409); наз. мн. ч. истиини 11 
(1426 Сові. І, 182; 1427 Сові. І, 193; 1428 Сові. І, 221, 223; 
1429 Сові. І, 269; 1439 Сові. II, 51; 1440 Б В Ас 31; 1453 
Сові. її, 467; 1467 Сові. 5. 68; 1471 ВО І, 164; 1478 Вй І, 
218); истиннии, истиннїи 10 (1479 ВО І, 228; 1488 Сові. 5. 
127; 1491 Сові. 3. 152; 1495 Вй її, 39, 46, 47, 48, 59, 62, 
248); истиннии 8 (1415 Сові. І, 121; 1428 Сові. ї, 20І; 1442 
Сові. II, 87; 1443 Сові. II, 144, 149; 1448 Сові. II, 316, 323; 
1483 ВО І, 267); истиии 4 (1462 ВБ її, 292; 1467 ВБ І, 
117, 118; 1468 ВО І, 127); истинни 3 (1419 0/Д«А» 444; 
1454 Сові. II, 508; 1483 ВО І, 272); истинїи 1 (1495 ВАМ 
70); истинии 1 (1490 ВО І, 434); наз. мн. ж. истиннїи І 
(1499 ВО II, 166); исти(н)ии 1 (1479 Сові. 3. 101). 
Див. ще ИСНЬЇИ. 
*ИСТИННЬІИ 2 прикм. (2) (стч. іізііппу, стп. ізсіппу) 

Оистинньїи золотий (1), истини пнні- 
з и (1) належна комусь основна грошова сума без додатко- 

29* 
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вих нарахувань: па(к) ли (би мьі) не д(б)али платити ис- 
ти(н)ньш золотьі(х)... то(г)да коро(л)... имиє(т) истигати 
тьіх дванаицА(т) со(т) золотьі(х) на наши(х) купцє(х) и на 
зємлАно(х) (б. м. н., 1421 Сові. І, 142); А по нашєм животе, 
кого богь избєрєт господарь бит(и... тот би) ємоу не по- 
роушил нашєго даанА и потврьж(дєнїа, али би оутв)рьдил 
и оукрьпил, (з)аноужє єсмо ємоу дали и потврьдили (за 
єго пра)воую слоужбоу и за що он соби коупил за свои 
правій и истини пинЕзи (Сучава, 1491 СУО 4). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. зам. род. исти(н)ньіи золотьі(х) 

(1421 Созі. І, 142); знах. мн. ч. истини (1491 СУО 4). 
Див. ще *ИСТИННА. 
ИСТИННЬИ див. ИСТИННЬІИ1. 
ИСТИНЬНЬІИ див. ИСТИННЬІИ1. 
ИСТНЬІЙ див. ИСНЬІИ. 
*ИСТОКЬ ч. (1) (цсл. истокь) джерело: а тако ему 

дає(м)... со млиньї... сь водами и сь ихь истоки (б. м. н., 
1424 Р 100). 
ФОРМИ: ор. мн. истоки (1424 Р 100). 
*ИСТОКЬМИТИ дієсл. док. (1) (з ким) домовитися: 

А твоя мил ость не даль еси намь листа по тому копию, 
яко єсмо бьіли истокьмили ись пєрьвьіми посли твоєє ми- 
лости (б. м. н., 1496 ДО II, 401). 
ФОРМИ: пперф. 1 ос. мн. єсмо бнли истокьмили (1496 

БО II, 401). 
*ИСТРАВА див. *СТРАВА. 
ИСТРАТЇТЬ дієсл. док. (28) 1. (кого, що) втратити (7): 

ако(ж) кто коли имє(т) познати оу ни(х) кони или вольї, 
бу(д) гдє оу нашє(і) зємли и довєдє(т) на(ш) члкь на бра- 
шовени из добрими лю(д)ми, а они брашовЕни нє мочи 
иму(т) поставити содьіша за то(т) конь алибо за то(т) во(л), 
а брашовЕни да стратЕть того коне али во(л) будє(т) (Вас- 
луй, 1449 Созі. II, 743); Ачь хто чюжоую ро(л)ю орє(т) 
алюбо сєєть своєю насєєньє (!) истрати(т) а виноу запла¬ 

ти^) єі (XV ст. ВС ЗО); А також, кто коли имоут познати 
оу них кони или вольї... и довєдєт наш чловЕкь иа Бра- 
шовЕнє... а БрашовЕни да стратЕт того кон(Е) или вол(а) 
(Сучава, 1458 Вй II, 262). 

2. (що) розтратити (3): Коли дЕтємь оумрє(т) мати а оць 
хочєть дроугоую понА(т) жоноу а дЕти имЕють проси(т) 

во оца дЕлнїци своєи а потомь истративши о(т)цю докоу- 
чають оу^то(м) бьіваєть клопо(т) межи ними (XV ст. СЯ 
40 зв.). 

3. (на чому) (у грі) програти (в що) (2): о сноу которьш 
нє о(т)дєлєнь о(т) оца и на костка(х) стратїть алюбо на 
иньшєи игрЕ (XV ст. ВС 8). 

4. (справу в суді) програти (11): а кто на рокь нє станєть 
а ни вкажєть тоть стратиль (Галич, 1401 Р 65); 0ранцо(к) 
жалобоу оучини(л) єго(ж) пло(т) горо(ди)ль во є(г) дЕди(ч)- 
ствЕ а што коли сєєль оу томь огорожєньи то все бра(л) 
идїи о(т)повєда(л) же то(т) франци(к) бьі(л) с нимь во од- 

но(м) сєлє в ночи и вь днь а за двє лєтє николї ємЖ нє оупо- 
мина(л)сА ни одньїмь словомь о тоє горожєнїє мьі сказоуємь 
тогдьі идїи зьіска(л) а франци(к) страти(л) (XV ст. ВС 21— 
21 зв.); а такождєрє чернь и ромьнє(л)... да нє имаю(т) 
о(т) сєлЕ напрА(д) болшє тЕгати ани оупоминатн за тота 
села... на пана шандра... зану(ж) чєрнь и ромьнє(л) и 
дрьгои стратили исвоими привилнями зану(ж)ну(ж) (!) 
бьіла фа(л)шєвна и єсми и(х) скази ли (Сучава, 1472 ОІр«А» 
528); и також(д)єрє ива(н) ... ись своими братїами да нє 
имаю(т) тЕгати на марушку... понє(ж) страти(л) ива(н) 
ись братїами своими прА(д) оусєго праваго закона (Васлуй, 
1474 РГС); 
О жа л обу стратити (2) див. ЖАЛОБА; пра¬ 

во стратити (1), стратити право (1) див. 
ПРАВО1. 

5. (привести до загибелі) згубити (1): а боудєть л’і такьіи 
наидєни што нє о(т)баючи а своє лакомьство по(л)нА ажь 

котороую жївотїноу ис тьі(х) истратА(т) тогдьі имаю(т) 
платїтї по томоу чїя боудєть (XV ст. ВС 11 зв.). 
ФОРМИ: інф. истратїть 1 (XV ст. ВС 28); страти(т) 1 

(XV ст. ЯС26); перф. З ос. одн. ч. стратиль, страти(л), стра- 
тил (1401 Р 65; 1421 Р 94; 1428 Р111; 1455 Созі. II, 561; 
1459 Созі. І, 32; XV ст. ВС 21 зв., 22, ЗО зв.; 1474 РГС); 
З ос. одн. ж. стратила 1 (XV ст. ВС 21); истратила 1 (XV ст. 
ВС 21); 3 ос. мн. стратили (1460 ВО І, 41; XV ст. ВС 26; 
1472 528);майб. З ос. одн. стратить, стратїть 4 (1401 
Р 65; XV ст. ВС 6 зв., 8; СЯ 40); истрати(т) 1 (XV ст. ВС 
26); страти(т) 2 (XV ст. ВС 13 зв., ЗО); стратити 1 (XV ст. 
ВС 16 зв.); З ос. мн. истратА(т) (XV ст. ВС 11 зв.); баж.-ум. 
сп. З ос. одн. ч. бьі стратиль (1404 Р 68); нак. сп. З ос. мн. 
да стратЕть (стратЕт) (1449 Созі. II, 743; 1452 Созі. 11, 760; 
1458 ВО II, 262); діеприкм. пас. мин. наз. мн. ис(т)рачонн 
(XV ст. ВС 32); дієприсл. перед, истративши (XV ст. СЯ 
40 зв.). 

*ИСТРАЦЄНЇЄ див. *СТРАЧ'£НЬЄ. 
ИСТУПИТИ дієсл. док. (1) (чого) (порушити що) від¬ 

ступити (від чого): м того нє хочю иступити и на то єсмь 
свои листь да(л) и пєчАть привЕсиль (Опатів, 1398 
ЗЛЄІК). 
ФОРМИ: майб. 1 ос. одн. хочдо иступити (1398 ЗЛЄІК). 
*ИСТЬІИ прикм. (7) (стч. ]ізіу, стп. ізіу) згаданий: мьі 

кнА(з) дмитрии олгврдови(ч) чинимь знамєни(т) ... ижє 
имЕюче чистоЕ мьісли... по(ж)дание к вєлико(м) королеви 
володиславу... тому истому королеви володиславови... 
слюбуємь держати цЕлую правду (Молодечно, 1388 Р 43); 
и дали єсми имь того и(с)того зра(д)цЕ лева (Сучава, 1457 
Созі. II, 809). ■ і 
ФОРМИ: род. одн. с. истого (1447—1492 ЛКБВ)\ дав. 

одн. ч. истому (1388 Р 41, 43); знах. одн. ч. и(с)того (1457 
Созі. II, 809); наз. мн. ч. истьіи (1447—1492 ЛКБВ)\ ор. мн. 
истьіми (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще ИСНЬІИ, ИСТИННЬІИ1. 
ИСТЬІНЇИ див. ИСТИННЬІИ1. 
ИСТЬІННИ див. ИСТИННЬІИ1. 
ИСТЬІННЇИ див. ИСТИННЬІИ1. 
ИСТЬІННЬІ див. ИСТИННЬІИ1. 
ИСТЬІННЬІИ див. ИСТИННЬІИ1. 
*ИСОУСОВЬ прикм. (2) ф І с у с о в о рожєство 

(1) (після компонента подь л Ь т ьі — календарна да¬ 
та,, початок християнського літочислення): Де ял ось вь 
Луцку, подь лЕтьі Ісусова рожєства тисяча четиреста со- 
рокь четвертого (Луцьк, 1444 АрхЮЗР ІІУІ, 8—9); р о - 
жество Исусово Христово (1) див. *РОЖДЄ- 
ство. 
ФОРМИ: род. одн. с. Ісусова, Исоусова (1444 АрхЮЗР 

1 /VI, 9; 1446 АЗ І, 43). 
Пор. ИСУСЬ. 
ИСУСЬ ч. (74) (особова назва, гр. Т^оой?) (57): а кто 

бьі покуси(л) порушити или вьзАти боу(д) о(т) того вишє- 

писаннаго то да є(ст) проклАть о(т) га ба и спса нашєго 

іу ха (Сучава, 1443 ДГСПМН); па(к) кто СЕ покоуси(т) по- 
роушити того... нашєго даанїА... таковїи да єсть проклА(т) 

о(т) га ба и спса нашєго, іу ха (Ясси, 15С0 Созі. 3. 231); 
ф>исус христово рожєство (5), рожє¬ 

ство исусь христово (10) (після компонента 
подь лЕт ьі — календарна дата, початок християн¬ 
ського літочислення): Писан в Луцку, под летьі Рожєства 
Исус Христова тисечу леть и чотириста и тридцатого лЕта 
(Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/IV, 9); А псан в КиЕве под лБтьі 
ржтва Исус Хсва тисяча леть и чотириста чотьірдесять 
пятого ЛЕта (Київ, 1445 ЗНТШ СXV, 19); Псан листь... 
под лить Рожєства Исусь Христова 1000 леть и 400 и 
пятьдесять (Луцьк, 1452 АрхЮЗР 8/IV, 61); обрЕза- 
ньє Исоуса Христа(І) див. ’ЮБР'ЙЗАНИЄ; ро¬ 
жєство Исус Христа (і) див. *РОЖДЄСТБО. 
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ФОРМИ: наз. одн. зам. род. рожества Исусь Христова 
(1430 АрхЮЗР 8/IV, 9; 1433 Р 119; 1445 АкЮЗР І, 18; 
ЗНТШ СХУ, 19; 1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 13; 1446 
АкЮЗР І, 18; 1447 АрхЮЗР 8/IV, 11; 1452 АрхЮЗР 8/IV, 
61); род. одн. исоуса (1368 Р 15; 1446 АЗ І, 5); ск. н. 
ису 44 (1447 Сові. II, 288; 1451 Р 157; 1454 Сові. II, 502; 
1458 БО І, 9; 1470 ВИ І, 147; 1476 БО І, 211; 1487 БО І, 
312; 1489 БО І, 376; 1492 БО І, 511; 1499 БО II, 149 
1 т. їн.); їу "А (1404 Сові. II, 625; 1470 Я/£«А» 522, 523; 
1486 ОС 144; 1488 ДГСПМ; 1490 ОС 146, 149; 1500 Сові. 8. 
230, 231); ису(с) 3 (1434 Р 128; 1437 Р 137; 1451 Р 159); 
іс 3 (1438 Р 139; 1453 ОіР«А» 503; 1488 ДГСПМ); іс(с) 
2 (1433 Р 127; 1445 Р 151). 

*исходити дієсл. недок. і док. (4) (цсл. исходити) 1. 
(до кого) відправлятися, виряджатися (1):доколА и на(ш) 
посо(л) исходи(т) до господар А нашєго, до королА... и мьі 
сами и с нашими живото(м) боудє(м) пєрє(д) єго мл(с)тїго 
(Хотин, 1455 Сові. II, 774). 

2. (від чого, з чого) (брати початок) виходити (з чого) 
(3): а хотарьі оунгоурі(номь) от бакова... та діл(омь) 
гори долина що исходигь о(т) лиса (Сучава, 1409 Сові. І, 
64); и хотарь о(т) оусти какові (!), що поу(т) зліса исхо- 
ди(т) (Сучава, 1453 Сові. II, 445). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. походить 2 (1409 Сові. І, 64; 

1424 Сові. II, 956); исходи(т) 1 (1453 Сові. II, 445); майб. 
3 ос, одн. исходи(т) (1455 Сові. II, 774). 

*ИСЧАДОКТ> див. *СЬЩАДОКЬ. 
*ИСЧАСНЬ1И див. *ЩАСНЬ1И. 
ИСЬ, ИСЬ, ИС, ИСО прийм. (1016) І. (з род). (125) 1. 

(виражає об'єктні відношення) (67) а) (вказує на об'єкт, 
що є одиницею якогось обчислення або з якого щось належить 
взяти, віднятиу виділити) з, від (кого, чого) (50): А оса¬ 
дивши ис каждого кмєтА по два гроша широкая оу кнАжю 
комору давати на каждьіи рокь (Бохур, 1377 Р 24); ис 
нашими віданьємь волінь продати замінити тако доброму 
Ако коли самь имаєть служити ис того всіго намь и на- 
шимь дітємь (Краків, 1394 Р 54); а не надобі оу єго люди 
никому оуступатисА а ему своі люди судити и вину и пєрь- 
судь ис нихь имати (Ольховець, 1445 СРК)\ а господвоми (!) 
да даває(т) на каждьі го(д) томоу прідрєчєнномоу мо- 

настирїю по вї бочки вина ис нашєи дєсАтиньї (Сучава, 
1453 Сові. II, 453); оу Житомирьі оу мєстє ко(р)чомь два- 
(д)цать а ис тн(х) ко(р)чомь на годь идєть с ни(х) по копє 
грошє(и) платоу (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92); ись тое земли 
бортное маеть онь дань давати Светому Михайлу по давь- 
ному (Вільна, 1499 РИБ 777); 

б) (вказує на стан, який зазнає зміни у порушується 
дією) з, із (чого) (7): ино... вєлимужнии панови... виба¬ 
вили мА... ис того Атсва (так.— Прим, вид.) ис того оусєго 
злого (Кременець, 1434 Р 130); и имаємь (або имаємо.— 
Прим, вид.) ємоу на то оуставно радіти... абьі тьім обьі- 
чаємь бьіл и дєржал сА яко и передкове єго старьі воєводьі 
молдавскїи, и ис тих обьічаєв єго милость, аби николи до 
смєрти и не вьішол, ис нами посполоу (Сучава, 1462 ВИ 
II, 289); а єстли А истоє мєньї вьістоушпо... тогдьі королю... 
двістє роублєвь заплачоу (Луцьк, 1490 Пам.)\ 

в) (вказує на сукупність осіб, об'єктів, з яких виділяє¬ 
ться один чи більше, або на предмет, з якого виділяється 
частина) з, із (кого, чого) (7): дали ему село оу тєрєбовль- 
скии волости новосельці а шисть кобьіль и стада (Вишня, 
1393 Р 52); прото(ж) коли(ж) бЛдє(т) братїя або сєстрьі 
во очинє раздєлєньї... и прнгодитсА(ж) нєкоторомЖ ис тое 
братїи оу жалобі діди(ч)нє возмє(т) на сєбі соужєнїє ко¬ 
нечне потомь прїидє(т) бра(т) єго а хочє(т) тоую обновити 
ми кладємь ємоу мо(л)чанїє (XV ст. ВС 22 зв.); мьі стє- 
фань воєвода... чиним знаменито... ожє прїидє прАд на¬ 
ми... слоуга наш пєтрь вилна... и дал своим оуноуком... 
ис своєго праваго оурика, трєтїю част от хотарь (Васлуй, 
1472 Сові. 3. 87—88); 

г) (вказує на джерело відомостей) з, із (чого) (1): Знамє- 
нїто намь єсть ис права цєсарьско(м) (!) и(ж) пожєгьци 

имають злою смртїю гиноуть (XV ст. ВС 25 зв.); 
д) (вказує на вмістилище, звідки щось виймається) з, 

із (чого) (1): Мартинь жалова(л) на микоулоу и(ж) ємоу 
винА(л) ис калитьі осмь копь гро(ш)и (XV ст. ВС 31 зв.); 

е) (вказує на предмет, на який спрямована думка, на¬ 
мір) в (чім) (1): колиж... крол полскьш... коу наслідова- 
ню... наших прєдков оупоминал и приводил, дилі которои 
річи ми, хотАчи єго освіцєности... оу прорєчєнноую ис 
полности вірьі нашои оупєвнити, вьізнавамьі... бьіти по- 
винни... коу дєржаню зоуполна чести и вірьі нашєи (Су¬ 
чава, 1462 БО II, 284). 

2. (виражає просторові відношення) (вказує на напрям 
або вихідну точку дії) з, із (чого) (28): а коли которьіи тор¬ 
говець поидєть торговать ис торунА через бєрєстиє до Лучь- 
ска без пєчали будтє (б. м. н., 1341 Р 2); а іако сіаїето 
і <1а1е$2шо іети Ріиіи пазги сіібіпи па ітіе Зегтоііпсгі... 
у г гукаті... і $ кгіпісгаті, $іко згиіЬ уз їо\ю Іізга Насгуз- 
сгу \уііек1і (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 3—4); а то все вьішє 
писаноє даємь ємоу до є(г) жьівота ко(л)ко кра(т) бьі ся 
ємоу при годило вьіти ись зємли мо(л)давскоєи (Снятин, 
1454 Р 163); але коли тими часи оусхочє(м) поєхати пе¬ 
ре^) нашєго милостивого пана приєхати, а^на(ш)... мило¬ 
стивими) па(н) имає(т) на(с) глєитовати своими чотирми 
великими паньї и радцами... и(с) нашєн граници до... ко¬ 
ролА єго мл(с)ти (Серет, 1453 Сові. II, 766); ми Стєфан 
воєвод... чиним знаменито... ожє даємь и дали єсмьі сєс 
нашь лист нашємоу татарин(оу) и холопоу, що он побигль 
от нас а ис нашєи зємли до ліскои зємли (Сучава, 1470 БО 
I, 140); и дали... єсмьі о(т) на(с) томоу(ж) вьішєписанномоу... 
монастироу о(т) нємца болото криваА и озеро... що єсть 
исвєрха, о(т) по(д) конєць писка (Ясси, 1500 Сові. 3. 230). 

3. (виражає означальні відношення з просторовим від¬ 
тінком) з, із (чого) (28): а сє бортници пашко бортикь (!) 
и сь ємєлина (Львів, 1370 Р 18); а тому свідци... пань ивань 
дрочичь ис торговиці и иньїхь много добрьіхь при то(м)ь 
бьіло (Галич, 1404 Р 68); Мьі па(н) сташко ись Давидова... 
приводимо то ку вічнои памАти (Погоничі, 1422 Р 97); 
ино оу зрівши нєвиноеть мою вєлимужинии панови... рада 
на имА па(н) вАцєньць ись шАмоту(л)... и синьїми ... виба¬ 
вили мА... ис того Атсва (так.— Прим. вид.) (Кременець, 
1434 Р 130); а тако(ж) тоти люди ис тА(х) монастїрьскьі(х) 
сель да не имає(т) никто... соудити и(х) (Ясси, 1449 Сові. 
II, 391); по(д)писана бисть сия капли(ца повеліні)емь 
великодержавного короля... и его королевое пренаясніі- 
шей паней елизаветьі іс поколенья ці(са)рьского вноука... 
цесаря жікгимонта (Краків, 1478 ОБРИ 130). 

4. (виражає модальні відношення) із, з (2): осподарь мои 
великий король дал ми намістничати оу луцьску ись єго 
руки сіль єсмь (б. м. н., бл. 1386 Р ЗО); можєть о(т)дати 

й продати й на црквь по своєй дши даті* и ближнєму своєму 
ись своєй роуки дати и по(д)ровати по нємь боудоучомь 
(Луцьк, 1451 Р 159). 

11. (з ор.) (891) 1. (виражає об'єктні відношення) (871) 
а) (вказує на супровід одних предметів або осіб іншими) 
з, із (ким, чим) (214): Сє жє при даль юрьи'і болковичь и 

своєю братьєю к цркви стму николі землю пашную 
(б. м. н., бл. 1350 Р 8); а и с тьімь полємь што придаль биль 
григорєви шєломьіньскоє поле и сіножАти (Львів, 1386 
Р 31); а васковци стєцку воєводі о(т)писали єсми к воло- 
скои зємли и с тимь со всімь што к тому селу здавна при- 
слушаєть (Ланчиця, 1433 Р 125); и так сА слушаєт вєчисто 
и непорушно со всєми входьі и приходи... с присєлки, из 
селищи, с нивами, испашнАми... з гай, ис пасєками (Київ, 
1437 АЗ І, 34); А пань олєхно юрьєвичь Жюсичь продаль 
єсмь дідино(у) и отьчино(у) свою пано(у) дробьшію мжюро- 
вичю село на имА конюхи...изо вьсімь ись тімь штожь к то- 
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мо(у) тАгло изь ввка и тєпєрь (Острог, 1458 ОЖДМ); Тоє 
вьсє вьішєписанноє да єсть слоузїз нашємоу Корлатоу от 
нас оурикь ись вьсВмь доходомь (Сучава, 1473 ВО І, 183); 
досьталося пану Барсану АньдрЬєви Жоравьники и Вьісо- 
цько селище и сь тьімь, што к Журавьником'ь и кь Вьісо- 
цьку селищу изь в£ка вечного тягьло (Звиняче, XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 193); да єсть им от нась оурикь ись вьсєм 
доходом им и дьтєм их (б. м. н., 1500 50 7); 

б) (вказує на знаряддя або засіб дії) з, із (ким, чим) 
(449): мьі алєксандрь воєвода... ис нашими зємнАньї... 
слюбили єсмьі и ислюбуємь и потвєржАє(м) ис симь листомь 
наши(м) господарєви нашєму, вєлєбному владиславови, ко¬ 
ролеви польскому (Львів, 1407 Сові. II, 628—629); мьі 
алєксандрь воєвода... чинимь знаменито и симь нашимь 
листомь... ожє єсмьі доконали сь радуАми и сь мьстьчАньї 
илвовского мьста (Сучава, 1408 Сові. II, 630); а любо 
оть иноє сторонні гдє моА сила нєстєчєть а рать на конь 
оузьсАдеть, а я о томь оузьвєдаю а к тобє ись птичєю язьїкь 
вести не пошлю... богь мене поби(и) (б. м. и., 1484 #М); 
мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним ис сим нашим ли¬ 
стом вьсАм кто нан оузрьіт... ожє прїндє прАд нами... 
слоуга наш Ивоуль ... и продал свою правоую отниноу (Гир- 
лов, 1499 ВО II, 160); мьі стєфан воєвода... знаменито чи¬ 
ним ис сим листом нашим вьс£м кто нан вьзрит (б. м. н., 
1500 50 7); 

в) (вказує на зв'язок або взаємодію між особами чи пред¬ 
метами) з, із (ким, чим) (208): ажє поидуть таровє (!) на 
лАхьі тогда руси нєволА поити ис татарьі (б. м. н., 1352 Р 
6); а на то оусє и слюбуємь бєзь льсти и бєзь хитрости 
и с тьми со оусьми вьішє писаньїми вйчньш тонь запись 
твердо дєржАти (Сучава, 1393 Сові. II, 607); тако зємлАнє 
исмовивши сА и старци и визнали ажє по лисичии бро(д) 
зємлА црквная стго спса из вЬка из давного (Погоничі, 
1422 Р 97—98); и пан Янчинский рекь: ту я маю слидо- 
гонь и сМокричани (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/Г/, 119). 

2. (виражає модальні відношення) з, із (чим) (7): волень 
продати волень замінити тако доброму яко єсть самь исо 
кнАжєю волею (Бохур, 1378 Р 24); ми боярє... чинимь 
знамєнїто... ажє ми добрьі(м) оумьісломь и сь нашєю доб¬ 
рою волею... королю полскомоу... и слюбоуємь... ажє 
имаємь вир но сло ужити королю (Сучава, 1435 Сові. II, 
689); А сє я пани ЄнковаА Чаплича пани ТатАна созна- 
ваю и записьіваю сА посполито ис призволєнєм дочок своих 
сим моим листом... кн(А)зю Михайлу (Луцьк, 1487 А5 
І, 85); И оутокмившє и заплативше господство ми оусє 
сь готовими пиньзми... а господство ми благопроизволих... 
ись оусєА наше А доброА волєА (Сучава, 1488 ВО І, 355). 

3. (виражає означальні відношення) з, із (3): на то все 
послали єсмо сєи нашь Арльїкь и с нашєю пєчатью золотою 
аби то крЬпко било (б. м. н., 1392—1393 РФВ 171); и за¬ 
пись єго мл(с)ть каза(л) вдєлати по(д)лугь обичая... тєжь 
ис пєча(т)ми пановь ради єго мл(с)ти (б. м. н., 1496 
СПСВВ). 
Див. ще ІЕ\ ЗТ>, ИЗЕ, ИЗТ>, СЬ. 
*ИСЬЄДНАТИ СЯ див. *ЗЬЄДНАТИ СЯ. 
*ИСЬЄСКОУЛЬ ч. (2) (особова назва, молд., пор. Исаия): 

И азь господство ми заплатих оуси тоти пинЬзи... оу роуки 
Моуши... и сєстричичим (!) єи Тоадєроу столникоу и братоу 
єго Исаикоу... и плємєници их Марини, дочн(и) Доума 
Исьєскоула (Сучава, 1489 ВО І, 376). 
ФОРМИ: род. одн. Исьєскоула (1489 ВО І, 376). 
*ИСТ>ПРАВА див. *СПРАВА. 
*ИСЬПРАТАТИ див. ИСПРАТАТИ. 
ИСЬСТАРАДАВНА див. ИССТАРОДАВНА. 
ИСЬСТАРОДАВНА див. ИССТАРОДАВНА. 
ИСЬСАСТИ дієсл. док. (1) зібратися на засідання: а 

є(ст)ли то(г) ча(с)у докоулА соудьи соудАть алюбо соудь 
исьсАдєть бєзь праволєнїя (!) алюбо бє(з) потреби оувой- 
дєть то(т) имаєть бьіти казнєнь (XV ст. ВС 13 зв.). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. исьсАдєть (XV ст. ВС 13 зв.). 

Див. ще СЄДИТИ 1, СЄСТИ 1, *С^ДАТИ 1. 
*ИСЬІПАТИ дієсл. док. (1) (що) насипати: а ту исьіпали 

могилу межи дубо(м)ь а межи буко(м)ь (Галич, 1404 Р 68). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. исьіпали (1404 Р 68). 
Див. ще СЬІПАТИ, *СЬІПЬІВАТИ, *УСЬІПАТИ. 
ИСЬ див. ИСЬ. 
*ИТАЛЄЙСКИИ прикм. (1) італійський: вси королеве 

и вси хрєстияньскии господареве, колько ихь суть, и всєє 
сторони западоу н италєйскихь стронь, єднаються и гото¬ 
вить ся и хотєли бьі напротивь погань (б. м. н., 1498 ВО 
II, 410). 
ФОРМИ: род. мн. италєйскихь (1498 ВО II, 410). 
ИТИ дієсл. недок. (111) І. (в що) іти, вступати, входити 

(1): Ино, господару, княз Михайло отьказаль: я дей самь 
ничимься в лови господарьские не вступую, ани мои люди 
с поля старого пяди в дуброву Свинюскую без упроса не 
йдуть (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 21). 

2. прямувати, їхати (31): коіогу ібиІЬ к іоггош (ма¬ 
буть, к ІогЬоип.— Прим, вид.) сгегег іеЬо сіісііпи осі ког- 
сіоЬо \уога ро Ьгозік (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4); а кто 
идєть до илвова, на головноє мито, у сочавь, оть скота 
одинь грошь (Сучава, 1408 Сові. II, 631); Непі регеб 
зіеЬіе па ігу богоЬу, пекоіогуге пазгу иге и ісЬ гешіі (Лип- 
нишки, 1433 ЗНТІІІ ^XXVI, 140—141); мьі стєфаїн) воє¬ 
вода... чини(м) знаменито... ожє... дали єсми сє(с) на(ш) 
листь нашєму манастирю... на то яко да є(ст) во(л)но и сло- 
бо(д)но послати свои в мажи по рьібу на каждьі го(д) щоби 
на годоувлю братиа(м) или до кєлїи или на озера или 
боу(д) гдє оу нашєи зємли ни та(м) иду(т) по рибу ни па(к) 
с рибою до монастирю (Сучава, 1472 ДГСВМ). 

3. (на що) вирушати, йти (8): а на воиско то кто да идоу(т) 
тоти люди коли прилучит сА... г(с)ва ми ити на воиско 
тогди и тотьі люди да иду(т) на воску (!) (Дольний Торг, 
1458 ПГСММП); о зємлАнА(х) которьі(и) на воину идоу(т) 
(XV ст. ВС 27 зв.); Сєло Слобода а в томь сєлє дєсАть слоугь 
на во(и)ноу идоуть (б. м н., бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.). 

4. (міняти місцеперебування) переходити (1): много 
смєрдовь из одно(г) села да дроугога села нє могоу(т) без 
воли пана своєго ити (XV ст. ВС 7); 
ити прочь (2), прочь ити (1) (від кого, від чого) 

відходити, іти геть: Частокро(т) бьіваю(т) села поуста па¬ 
новь коли сєлАнА (!) идоу(т) про(ч) о(т) свои(х) пановь 
бє(з) виньї (XV ст. ВС 26); и что-би н ньінЬ вашимь опь- 
канемь та богомолья стояла с покоемь, а тоть би попь 
оть нее прочь кь иной церкьви не шель (Луцьк, 1440 
АрхЮЗР ІАЧ, 5); 

(з чого) виходити, покидати, залишати (що) (І): д члонокь 
коли хто б^дє(т) осЛжєнь но (!) досить оучинєнїя алюбо 
на роукоимьство а они нє (т)бають и зь соудоу идоу(т) 
про(ч) (XV ст. ВС 17 зв.). 

5. іти, прямувати (2): а вь лево... ку Пруднику идучи, 
увесь лесь Ретовь... до церкви Божое со всякими пожит¬ 
ками придаємо (Луцьк, 1322 АрхЮЗР і/'уі, 2); а идоучи 
о(т) города по лєвоу тоули(н)скоє а по правоу скоморо(с)- 
коє (б. м. н., 1458 Р 167). 

6. (про дорогу, шлях) мати напрям, вести (28): а поки- 
нувьши гостинець Ольїшский вь право, а другую дорогу 
до Поддубець, поєхати гостинцомь, которьій идєть до Кол- 
ковь ку полуносчьі (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /V1, 2); о(т) 
могьіло(к) попєрє(к) рьки соукилА к дорозв котра А дорога 
идєть из дЬдочичь до баличь (Зудечів, 1413 Р 83); а обрубь 
земленьїй тому именицу моєму Лопавшомь по старине: 
от именя моего Хренникь... до дороги, што з Лопавшь 
идєть до Корьітна (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/Ш, 3); 
и я... обедвв тьіе нивки отехаль к цркви Бжіей к стому 
Николе и границу есми положиль Плоской ниве подле 
дороги великое, котораяж идєть от Печерского мнетря 
к Льібеди к рвчце (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); А хотар 
той... части... от тол£... та на поут що идет до Бани (Сучава, 
1499 ВО II, 136); у Ьгапусіи у піеги зату іезгпо рготегу 
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зеЬе роїогуїу у корсу газураіу росгопзгу осі іоіеу \уе!укоуі 
богоЬу згїо осі шізіа усієї Ьегекот шисЬашса (Тришин, 
1500 ДПЖН). 

7. (про річку) текти, протікати (2): по половине зь Люб- 
чемь грань, кудьі речька идеть (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/VI, 2); Про (т)о... надаю... городище... и зо (в)сєю зє(м)- 
лєю на(д) рєкою роусавою... какь таА роусава сама всобе 
рькою идеть и в дньстрь оупадаєть (Прилуки, 1459 Р 171). 

8. (про долину) простягатися (1): на первей повел нас 
пан Янчинский по своимь гранямь долиною, што от Бла- 
женика идет подле реки (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8!IV, 
119). 

9. (на що) прагнути, стреміти (до чого) (1): Превротно- 
єсть (!) ...на то идє(т) ка(к) бьі христїяньство оубожєло 
(XV ст. СЯ 43 зв.). 

10. (з кого, з чого) належати (17): а идє(т) с нє(г) колода 
мєдоу нсь всеми пошлинами (Київ, 1427 Р 108); а ис тьіх 
людей дани идет три кади мєдоу без поуда (б. м.н., 1470 
АЗ І, 67); И князь Костянтина передь нами рекь: правда 
єсть, служать вь мене бояре смоленскіе... а зь ихь имБней... 
сполна господару е. м. служба идеть (Вільна, 1495 АЛМ 
83); Биль намь чоломь пань Виленскій... и просиль вь 
нась людей... и повБдиль намь, штожь зь тьіхь людей 
намь идеть семь служобь (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58). 

11. (через що) іти, проходити, проїжджати (1): а што 
коли идет ис нашєи зємли чєрєс сочавоу, на серєт, та колко 
мьіта давали оу сочавв, того половина имають давати оу 
сєрєть (Сучава, 1456 Собі. II, 790). 

12. (к чому, на що) (на чию користь) надходити (6): 
але вє(с) прихо(д) о(т) того села да идє(т) кь вьішеписан- 
иомоу монастироу (Байчани, 1454 ПГПММ)\ а на горинє 
ставь што нєбожьчикь сємєнь заставиль а стоупа а с того 
мльїна идеть на городь мєрьки (б. м. н., XV ст. ИК)\ 
и сь тое земли бортное маеть онь дань давати Светому Ми¬ 
хайлу по давьному и со всими ихь службами, и сь пошли¬ 
нами... што кь двору нашому, кь Глушьїцьі, шло (Вільна, 
1499 РИБ 777). 

13. (мати ціну) коштувати (3): пакли не будєть лито(г) 
сєрєбра а мьі заплатимьі грошми по чє(м) фрАзьскоє сє- 
рєбро идеть (б. м. н., 1411 Р 77). 

14. (про грошовий курс) бути встановленим, прийнятим 
(2): а коли бьіхомь хотБли любо сами взАти в нєго то сели¬ 
ще...то гдьі имаємь заплатити ему пАтьдєсАть гривє(н) полу- 
грошки по той личбе какь оу подольекои зємли идеть (Ост¬ 
рог, 1427 Р 109); коли жь бьіхомь хотвли тни двй селищи 
любо сами оузАти оу нєго или кому приводили бьіхомь ви¬ 
купити и тогдьі имвємь дати ему за тьш двВ селищи шєсть- 
дєсАть копь тую подольскими полугрошники по той личбв 
какь оу подольи идеть (Турейськ, 1420 Р 112—113). 

15. (за кого) (про заміжжя) виходити заміж (1): Запи¬ 
тую жене своєй, кнАгини УлиАнє Сємєновне... тоую ти- 
сАч коп, штож она принесла от брати своих из Голшан... 
от кнАзА Семена Семеновича принесла за мене идоучи (Коб- 
ринь, 1454 АЗ III, 9—10); 
О н і в о што не и т и (1) бути недійсним; про 

то мьі оуставлАємь абьі ка(ж)ньі(и) вєлїкьіи па(н) ани ко- 
торьш иньши и(х) не коупова(л) собв иіє(л)тииства иї- 
которьш вси кромь па (!) своєго чїя весь а коупить ли хто 
тогдьі тоє коуплвнїє ні во(ш)то не идє(т) (XV ст. ВС 32 зв.); 
правом ити (2) див. ПРАВО Б 
ФОРМИ: інф. ити 2 (XV ст. ВС 7; 1458 ПГСММЦ)\ 

І ти 1 (XV ст. ВС 8 зв.); теп. З ос. одн. идє(т), идет, уйеі 
32 (1414 Собі, і, 111; 1427 Р 108; 1434 Собі. II, 669; 1456 
Собі. II, 790; 1460 ВО II, 275; 1470 А5 І, 67; 1488 ДГСПМ\ 
XV ст. ВС 7; СЯ 43 зв.; 1500 ДПЖН і т. ін.); идеть 22 (1411 
Р 77; 1413 Р 83; 1427 Р 109; 1429 Р 113; 1458 Р 168; бл. 1471 
ЛКЗ 93, 93 зв.; XV ст. ВС38; 1499 РИБ 776 і т. ін.); идеть 
17 (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2; 1399 РЕА І, 27; 1408 Собі. II, 
631; 632; 1424 Собі, і, 162; 1434 Собі. II, 668; 1459 Р 171; 
1460 В£> II, 273; 1495 АЛМ 83; 1500 АЛМ вип. 2, 58 

і т. ін.); і ос. мн. Ісіет (1433 ЗНТШ ^XXVI, 140); 3 ос. мн. 
идоу(т), идоут, ігіиІЬ 8 (1407 АрхЮЗР 8/1, 3; XV ст. ВС 
17 зв.. 26. 27 зв.; 1456 Собі. II. 789); идоуть 5 П408 Собі. 
II, 632; Н56 Собі. II, 790; бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.;^ ст. ВС 
7 зв.; 1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 21); идоуть 4 (1408 Собі. 
II, 631; 1434 Собі. II, 668, 669; 1460 ВО II, 274); перф. З ос. 
одн. ж. шла (1478 АрхЮЗР 4/1, 8; 1487 РИБ 435); 3 ос. одн. 
с.шло (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.; 1499 РИБ 177)\баж.~ум. сп.З ос. 
одн. ч, би... шель (1440 АрхЮЗР \ІЯ\, 5); 3 ос.одн. ж. зх\аЬ 
(1433 ЗНТШ IXXVІ, 141); нак. сп. З ос. одн. да идє(т) (1454 
ПГПММ); 3 ос. мн. да иду(т) (1454 Собі. її, 513; 1458 
ПГСММП); дієприсл. одноч. идучи, иду(ч) (1322 АрхЮЗР 
ЇЛИ, 3; 1447 Соб і. II, 281; 1454 А$ III, 9; Собі. II, 509, 
513; 1458 Р 167; 1470 0/#«А» 523; 1471 ВО І, 159; 1472 
ДГСВМ). 
Див. ще ПРЇИТИ, ПРОИТИ. 
*ИТКИЛЬ ч. (6) (назва потоку у Молдавському князів¬ 

стві): мьї алєксандрь воєвода... дали єсмьї монастироу 
оуспєнїоу... двв пасвкьі, єдна на лопашнои и дроуга па- 
сБка на итькьілю (Бистриця, 1431 Собі, і, 325); мьї стє- 
фа(н) воєвода... дали и потвердили єсми томоу стомоу мо¬ 
настироу... и пасика от итьки(л) (Сучава, 1462 Собі. О. 
Ю—И). 
ФОРМИ: род.одн. итьки(л) (1462 Собі. О. II); місц. одн. 

на иткилЬ 1 (1436 Собі, і, 459); на итькмлю 1 (1431 Собі, і, 
325); ! на исписали 1 (1500 ЗО 7); ! на испислє 1 (1500 
ЗО 7). 

*ИТОВОЄВЦИ мн. (Ь) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): и дали єсми ємоу ... єщє село доли иа проути ито- 
воєвци (Сучава, 1437 Собі, і, 541). 
ФОРМИ: знах. итовоєвци (1437 Собі, і, 541). 
ИТРИНЄЩЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): али да єст слоуз(Б наш)ємоу Лоука Боць... 
половина село от Итринєщь (Сучава, 1491 ВО І, 491). 
ФОРМИ: наз. Итрииєщїи (1491 ВЬ І, 491); род. Итри- 

нєщи 1 (1491 ВО І, 491); Итрииєщь 1 (1491 ВО І, 491). 
*ИГЬКИЛЬ див. *ИТКИЛЬ. 
*ИГЬКЬ1ЛЬ див. *ИТКИЛЬ. 
*ИОУДА див. 1ЮДА. 
*ИОУДЄИ дш?.*ІЮДЄИ. 
*ИХАН€ с. (1) наїзд, набіг: А також мьї, Стєфан воєво¬ 

да, до того часоу коли оусльїшим о ихани тоурєцком на 
зємли а на панства наияснвиших прєрєчєньїх панов кроу- 
лєв оугрьскаго и полскаго... тогди им обом кралєм и бра- 
тїям их имаєм дати вБдати (Гирлов, 1499 ВО II, 423). 
ФОРМИ; місц. одн. о ихаии (1499 ВО II, 423). 
Пор. її ХАТИ. 
*ИШЄСТВЬЄ с. (1) (цсл. ишьствиє) О ишєствьє 

святого духа (1) (назва церковного свята, також 
календарна дата) зішестя святого духа, тройця: по ишє- 

ствьи стго дха за в нє(д)ли литовьскимь кнАзємь стати оу 
холмв а королеви оу сточьцБ (б. м. н., 1352 Р 6). 
ФОРМИ: місц. одн. по ишєствьи (1352 Р 6). 
1ИШКОД див. ШКОДА. 
*ИШКОДА див. ШКОДА. 
*ИШКОДНИКТ> ч. (1) порушник законів, злочинець, 

шкідник: а тако(ж) коли бьі вьішо(л) андрєи тру(ш)кови(ч) 
или боу(д) какьш ишкодни(к) покутскн до нашєи зємли, 
а мьї што бьіхо(м) и(х) вьідали (Банилів, 1455 Собі. II, 770). 
ФОРМИ: наз. одн. ишкодии(к) (1455 Собі. II, 770). 
ИЩИ див. ЄЩЄ. 
ИЩФАНЬ ч. (1) (особова назва, молд., мад. Ізіуап, цсл. 

Стєфань, ер. Стєфан: мьї Стєфань воєвода... 
чинимь знаменито ... ожє прїидоша прБд нами... наши оу- 
бози люди от Хорловскаго трьгоу на имь Карлакь Ласловь 
и Тоть Ищфань..._и продали намь свою правоую и пито- 
моую о(т)ниноу (Сучава, 1470 ВО І, 149—150). 
ФОРМИ: наз. одн. Ищфань (1470 В£> І, 150). 
Див. ще СТЄПАНЬ, СТЄФАНЬ, ЩЄПАНЬ. 



*июлии 456 — ИЮРЇЄВЬ 

*ИЮЛИИ ч. (16) (цсл. июлии, гр. ’ІобАюЄ, лат. іиііиз) 
(назва місяця) липень: а писано оу СоучавБ... оу лбто=£ зцо, 
Іоулїа оу л (Сучава, 1401 /?//?); Рузап ^ Іігго\уе, \у Ніо 
згезіу Іузіасгпоіе сіе^іаізоіпоуе с!\^асісіаіоіе озтоіе, шізіа- 
сіа )іи!іа ІгуіеіаіоЬо сіпїа (Ужів, 1420 А8 1, 25—26); А пи¬ 
сань листь вь Хольмб, месеца июлия во 27 день, вь лБто 
6948, иньдикта во 3 (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); пи(с) 

доброу(л), оу со(ч)вв, в лбто фви^г м(с)ца юлїа в днь (Суча¬ 
ва, 1455 Сові. II, 541). 
ФОРМИ: под. одн. юлїа 9 П432 ПГВ1Н: 1436 ВАМ 

34; Сові, І, 468; 1439 Сові. II, 52; 1441 ОВАс 38; 1445 
ОІН«Ау> 483; 1448 Сові. II, 317, 343; 1455 Сові. II, 541); 
июлия 2 (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1453 Сові. II, 492); 
іоулїа 2 (1401 ДІЯ; 1415 МіН. АІЬ.)\ ]іи1іа 1 (1420 
А5 І, 26). 
Див. ще ІЮЛЬ. 
ИЮНЬ, ІЮНЬ, ИЮН, ІЮН ч. (55) (цсл. июнь, гр, ’Іоб- 

\чо£, лат. іипіиз) (назва місяця) червень: Деялося вь 
Луцку... року... тьісеча триста осмьдесягь девятого, 
месеца Іюня осмнадцатаго дня, индикта третего (Луцьк, 
1389 РЕА І, 27—28); оу сочавВ, по(д) лвтьі рож(д)ьст- 

ва х(с)ва а лб(т) и улг, їоу(н) е (Сучава, 1433 Сові. 
II, 653); а пи(с)на вь кїєвБ... Вь лб(т) ^зцнд м(с)ца їюнй 

вь зі (Київ 1446 Р 155); пса(н) оу коуєвьско(м) брвстьи 

июн фзі дє(н) (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); Пи¬ 

сань на прилоуцє за (д)нєпромь іюн ві дє(н) в лБто ^зцзз 

(Прилуки, 1459 Р 172); п(и>сан оу Берести, июн (А) кз ден, 

индикт ді (Берестя, 1466 АЗ І, 63); Писань вь Судомири, 
іюнь 20 день иньдикть 6 (Судомир, 1488 РИБ 223); Дано 

оу Вилни, в лБто сєм тисАч сємое, м(ь)с(А)ца июнА кг 
ден, индикт вторьш (Вільна, 1499 ЛЗ І, 118). 
ФОРМИ: наз. одн. июи, іюн 6 (1459 ВО І, 32; Р 172; 

1464 А$ І, 57; 1466 А5 І, 62; 1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 
21; АЗ III, 14); июнь, іюнь 5 (1488 РИБ 223; 1495 РИБ 
603; 1498 АЛМ 159; ВО II, 412; 1499 РЕА III, 35); род. одн. 
июия, июнА, иоунА, іюня 16 (1389 РЕА І, 28; 1446 Р 155; 
1458 ОЖДМ\ 1466 А5 І, 61; 1473 ЗНТШУ, 3; 1478 АЗ І, 
76; 1488 АЗ І, 88; 1490 Пам.; 1498 АЛМ 163; 1499 РИБ 
777 і т. ін.); юнЬ 1 (1456 Сові, II, 583); ск, н. ю(н), юн 19 
(1429 Сові. І, 281; 1431 Сові. І, 318; 1436 Сові. І, 445; 1443 
Сові. II, 156; 1449 Сові. II, 386; 1453 Сові. II, 473; 1456 
Соз*. II, 791; 1464 517; 1469 ВО І, 136; 1476 ВО 
І, 216 і т. ін.); ию(н), їоу(н) 5 (1433 Сові. II, 653; 1449 
Сові. II, 392; 1467 СП № 13; 1495 ВМЗД\ 1498 ЧІАФ\; 
І ие(н) 1 (1456 МіН. Оос. 214). 
Див. ще. *ЇОУНЇИ. 
*ИЮРЇ€ВТ> див. ЮРЬЄВЬ. 



і, ї див. й і. 
ІА див. Я. 
ІАКО див. ЯКО1. 
ІАКІШ див. ЯКОУБ. 
*ІАНЬ див. ЯНЬ. 
*ІАЦКО див. ЯЦКО. 
*І\УАМ УІ>Ю\УУС2 ч. (1) (особова назва): у Ьгапусіи 

у шеги зату іезто ргошегу зеЬе роїогуїу... осі зозпу сіо 
і\¥апупо\уус2а гпегу (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМЙ: род. одн. ішапупои^усга (1500 ДПЖН). 
’ЧЕВ'ЬЛЕВИЧ'Ь ч. (1) (особова назва): што пишеїігь 

кь намь, ижь перво сего писаль еси до нась за слугою 
своимь за Матвеемь о близость именья тетьки его Ивашь- 
ковое Іевьлевича (Краків, 1489 РИБ 437). 
ФОРМИ: род. одн. Іевьлевича (1489 РИБ 437). 
Див. ще *ИЄВТ>ЛИЧЬ. 
1ЄГОУМЄН див. ЙЄГОУМЄНЬ. 
ЇЄГОУМЄНЬ див. ЙЄГОУМЄНЬ. 
*ІЄПИСКОУПЬ ч. (1) (гр. шїсиояоЄ) єпископ: мьі Стє- 

фань воєвода... чиним знамє(ни)то... ожє прїидошА прАд 
нами... и перед нашими ієпискоупи кир Тарасїє... и перед 
ІоанікиА... и торговали сБ сь господство ми за одно село... 
на имв Острица (Сучава, 1474 БО І, 169). 
ФОРМИ: ор. мн. ієпискоупи (1472 Ви І, 169). 
Див. ще БИСКУПЬ, ЄПИСКОПЬ, *ПИСКОУПЬ. 
ІЄРОМОНАХ, ІЄРМОНАХ ч. (8) {гр. їєрор^ахо?) 

(монах у чині священика) ієромонах: мьі стєфа(н) воє- 
во(да)... знаменито чини(м)... о(ж) прїидо(ш) прв(д) нами... 

млбньїкь наши (!) ку(р) є(р)мона(х) євстатїє... и кспроси(л) 
о(т) на(с) себе потврьждєнїє сь оури(к) на и(х) староє бра- 
нинхе (Корочин Камінь, 1458 МіН. Оос. 121); Тоє вьсє 
вьішєписанноє дали есмо свАтомоу нашємоу монастирю що 
на Воронєц... и где ест ієгоумєнь ієромонах кир поп Ма- 
ка(р)їє (Гирлов, 1499 БО II, 147). 
ФОРМИ: наз. одн. ієрмоиах 4 (1476 ВП 1, 212, 216, 217; 

1499 БО II, 154); ієромонах, иєромона(х) 3 (1471 ОЩ«Ау> 
527; 1499 БО II, 148); є(р)мона(х) 1 (1458 Мій. Бос. 121). 
Див. ще СВАЩЄННОМОНАХ. 
*І2Е0М1ТІ див. *ЗЛОМИТИ. 
ІЛВОВСКЬІИ див. ЛВОВСКИИ. 
ЇЛВОВЬСКЬІИ див. ЛВОВСКИИ. 
ЇЛИ див. ИЛИ. 
*ІЛИАШКО ч. (1) (особова назвау пор. Илия): тоє вьішє- 

писанноє даль єсмь за своА дшЛ и за дшЛ вьзлюблєннаго 

ми сна їлиаш(к)а (Сучава, 1448 О/Я № 10 Ь). 
ФОРМИ: род. одн. ілиаш(к)а (1448 ОІЯ № 10 Ь). 
*ЇМАТИ див. ИМАТИ2. 
*ІМЕНІЕ див. ИМ’БНЇЄ. 
*ЇНДИКТЇОНТ> ч. (1) (гр. іЧбіитіауу, лат. іпсіісііо) 

(одиниця церковного літочислення, що дорівнює 18-ти ро¬ 

кам) індикт: Писа(н) в лбто 6989 (г) їюнА 14 їндиктїона 
14 (г) (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: род. одн. їндиктїона (1481 ГПМ). 
Див. ще ИНДИКГЬ. 
*ЇНТ>ІІІИИ див. ИНШЇИ. 
Ю ч., невідм. (80) (титул, що передував імені молдав¬ 

ських господарів, гр. ’ісо^угіЄ): великії самодєржАвньи... 
їо романь воєвода ... даль єсмь... слузБ нашєму иваньї- 
шю... села на сєрєтБ (Роман, 1392 Созі. І, 7); Печать іо 
стефань воєво(да господар) зємли молдавскои (Ясси, 
1500 БО II, 176). 
Див. ще ИОНЬ2, ЮАНЬ. 
ІОАКИМТ> ч. (1) (особова назва, гр. ’Ісоахїр, гебр. 

УеЬбіакіш) Яким: Мьі панове господарю нашєго... на имА 
паць вилча... и пань іоакимь ... вьізнавгємь тьгмь то нг- 

ши(м) листомь (Львів, 1436 Созі. II, 701). 
ФОРМИ: наз. одн. іоакимь (1436 Созі. II, 701). 
ЇОАН1 див. ИОАНЬ. 
ІОАН2 див. ЮАНЬ. 
ЮАНИКЇЄ ч., невідм. (11) (особова назва, молд., цсл. 

Иоаникии, гр. ’Ісос^іиюб) Оникій: А ьа то ест велика 
марторїа сам господствоми... и кир Іоаникїє, єпискоуп 
от Радовци (Сучава, 1473 БО І, 187); мьі Геопгїє архїєпи- 
скопь Соучавскьіи... Іоанїкїє єпископь Радовскои єписко- 
пїи... слюбили есмо... вьси рвчи вишєписаннїи... кролєви 
полскомоу... вьсе моцнє.,. дрьжати и ховати (Гирлов, 1499 
ВБ II, 425—426). 
Див. ще *ЮАНИКИИ. 
*ЮАНИКИИ ч. (4) (особова назва, гр. ЧсоагУїиюЄ) 

Оникій: А на то ест велика мартоурїА... Стєфана воєводьі... 
и кир ІоаникиА от Радовцєх (Сучава, 1472 БО І, 170); 
и ещє єсми дали... монастироу от Поутною (!), мьі и пак сь 
благословєнїєм молєбника и родїтєлБ нашєго Іоаникїа єпи¬ 

скопа от Радовцєх, єщє з црьков (Сучава, 1490 БО І, 420). 
ФОРМИ: род. одн. ІоаникиА, Іоаникїа (1472 БО І, 170; 

1490 БО І, 420); знах. одн. ІоаиїкиА (1472 ББ І, 169); 
місц. одн. при Іоиикіи (1480 ОС 9). 
Див. шр ЮАНИКЇЄ. 
ПОАНИШЬ див. ИОАНЬІШЬ. 
*ЮАНН див. ЮАНЬ. 
*ЮАНГЬШЄЛТ> див. ЧОНЬЦІЄЛЬ. 
ЮАНЬШЬ див. ИОАНЬІШЬ. 
ІОАНЬШЬ див. ИОАНЬШГЬ. 
ІОАНЬІШ див. ИОАНЬШГЬ. 
ЮАНЬІШЬ див. ИОАНЬШГЬ. 

| ЮАНЬ, ІОАН ч. (9) (титул, що передував імені мол¬ 
давських господарів, гр. ’ішуутіЄ): а на то вБра моа... 
їоанна алєксандра воєводи (б. м. н., 1411 Созі. 1, 84); снь 
Стєфаи воєводє Іоань Алєксандрь... откоупи си тєтроєугль 
(б. м. н., 1497 Ой. 5 ). 



ІОАСАФЬ — 458 — ІЮНЬ 

ФОРМИ: наз. одн. Іоаи, Іоань (1485 ВО II, 371; 1489 
ВО І, 376; 1497 0А.5.,); род. одн. Іоана 3 (1476 ВО І, 211, 
215, 216); і'оанна 2 (1411 Сові. І, 84; 1462 ВО І, 70); дав. одн. 
Іоаиноу (1480 ОС 10). 
Див. ще 10, ИОНЬ2. 
ІОАСАФЬ див. ИОАСАФЬ. 
ІОИЛ див. ИОИЛЬ. 
ІОН див. ИОНЬ1. 
*ІОНИКІИ див. *ІОАНИКИИ, 
*ІОНОВЬ прикм. (1): мьі Стєфан воєвода... знаменито 

чиним... ожє прїидоша прАд нами... слоуга наш Іон... 
и братове єго... и продали свою правоую отниноу... от 

•оурика отца Іонова (б. м. н., 1497 ВИ II, 123). 
ФОРМИ: род. одн. Іонова (1497 ВБ II, 123). 
Пор. ИОНЬ1. 
*ІОНЬШЄЛЬ ч. (4) (особова назва, молд., пор. Ионь *): 
оус>тавши наши слоуги^ Братоул и брат єго Косте 

та заплатили... и злат татарскьіх оу роуки Іоноу сьіноу 
Іо<ньшєл>а апрода и ... оуноуком Іоньшєла апрода (б. 
м. н., 1497 ВО II, 123—124). 
ФОРМИ: род. одн. Іоньшєла 3 (1497 ВО II, 123, 124); 

Іоаиьшєла 1 (1497 ВО II, 123). 
ІОНЬШЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Ино мьі видевшє межи ними их доброи воли и ток- 
мєжь... а мьі такождєрє и от нас єсми дали и потврьдили 
слоузв нашємоу Иваноу тоє прАдрєчєнноє село на Жирав- 
цб на имв Іоньшєщи (Васлуй, 1497 ВО II, 115). 
ФОРМИ: наз. Іоиьшєщи (1497 ВО II, 115). 
ІОСИФЬ ч. (4) (особова назва, ер. ’Ібатрр, гебр. У озер її) 

Йосип, Йосиф: а на потвєржє(н) писали єсм(ьі о)у сочавБ 
при осщєнно(м) митрополитБ їосифБ (Сучава, 1408 Со$*. І, 
61); А при томь бьіли... Олександро Ходковичь... Іосифь 
Верещака (Кобринь, 1465 АкВАК III, 4). 
ФОРМИ: наз. одн. Іосифь (1465 ЛкВЛК III, 4); род. одн. 

Тосифа (1438 Ь[р«А» 472); дав. одн. иосифови (1414 Сові. І, 
111); місц. одн. при Іосифь (1408 Сові. І, 61). 
Див. ще ЄСИФЬ, ОСИПЬ, ЮСИПЬ. 
* ІРИНА див. *ИРИНА. 
ІСАИЯ див. ИСАИА. 
ЇСАЇА див. ИСАИА. 
ІСАЇА тдив. ИСАИА. 
*І$КАНАТІ .дієсл. недок. (1) (цсл. искажати) (що) руй¬ 

нувати, нищити: НатІ5Іпіко\уе і зіагсо^е іусЬ июіозіеу \у 
паз, гапіигзіа (!) пергуїаіеіі пазгиїи гешііи ізкагаїі (Лип- 
иишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн, івкаіаіі (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 

141). 
Див. ще *КАЗИТИ, *СКАЗИТИ. 
*ІСКАРІОТСКЬІИ див. *ИСКАРИОТСКИИ. 
*І$ТЕІЧУЛ див. ИСТИННЬІИ Ь 
ЧСУСОВЬ див. *ИСОУСОВЬ. 
*ІУАГГЄЛИСТЬ див. *ЄВАНГЄЛИСТЬ. 
*ЮУДА див. ІЮДА. 
*ІОУЛЇИ див. *ИЮЛИИ. 
*ЇОУЛЬ див. ІЮЛЬ. 
*ЇОУН див. ИЮНЬ. 
*ЇОУНЇИ ч. (13) (цсл. июнии, гр. Чо6\юС, лат. іііпіиз) 

(назва місяця) червень: писань оу лбто зци (!) м(с)ца їоу- 

нїа в ке днь стго ап(с)ла пєтра и павла (б. м. н., 1400 Сові. 

І, 37); пис тьутул, оу васлуй, влбт зші мсца юнїа а дєн 
(Васлуй, 1472 Сові. 3, 88). 
ФОРМИ: род. одн. юиїа 9 (1429 Сові. І, 270; 1433 Сові. І, 

362; Сові. її, 651; 1434 Я//?«А» 464; 1437 Сові. І, 520; 
1441 ОВАс 35; 1445 Сові. II, 727; 1456 Сові. II, 578; 1472 
Сові. 3. 88); їоуиїа 4 (1400 Сові. І, 37; 1411 Сові. І, 85; 
1429 Сові. І, 267; 1433 Сові. І, 359). 
Див. ще ИЮНЬ. 
*ЇОУНЬ ч. (1) (особова назва): та продали тоє село 

слоуга(м) наши(м), їоуноу папи и братоу єго, нвнюлоу., 

за нг зла(т) татарскьі(х) (б. м. н., 1497 Сові. 3. 208). 
ФОРМИ: дав. одн. їоуноу (1497 Сові. 3. 208). 
*ЇОУНЬ див. ИЮНЬ. 
ІУРІА див. ЮРІА. 
ІЮДА ч. (47) (особова назва, гр. ’Іоиба£, гебр. УеЬїїсІай) 

Іуда, Юда: а кто пороуш(ить та)ковьі да єсть проклєть 

о(т) га ба... и да єсть подобникь арїоу <и> їоудБ (б. м. н., 
1400 Сові. І, 37); Я, княгини Семеновая, Ульяна Кобрьін- 
ская, и сь сьіпомь своимь Иваномь... жал овали есьмо 
и дали слузБ нашому на имя ІудБ: у Кобрьіни на городи — 
церковь святьіхь апостоль Петра и Павла (Кобринь, 1465 
АкВАК ПІ, 4); па(к) кто сб покоуси(т) пороушити того 
вишєписаннаго нашєго даанїА и потвьрж(д)єнїА, таковїи 

да єсть проклА(т) о(т) га ба... и да єсть подобнь іоудБ и 
проклБтомоу арїи (Ясси, 1500 Сові. 3. 231). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. дав. да є(ст) подобє(н) і юда 1 

(1435 Сові. II, 680); иоуда 1 (1479 ВО І, 222); род. одн. 
Іюдм (1487 РИБ 226); дав. одн. иоуд-Ь, іоуд-Ь, їоуд'Ь 22 
(1400 Сові. І, 37; 1408 437; 1435 £>/Д«Л» 465; 
1486 ОС 144; 1489 ВО І, 378; 1490 ВО І, 421; 1500 Сові. 
3. 231 і т. ін.); июдБ, Іюд-Ь 14 (1407 Сові. І, 57; 1408 Сові. 
І, 61; 1411 Сові. І, 95; 1435 Сові. II, 682; 1438 ОіЯ«А» 
472: 1487 ВО І. 313: 1483 ВО Ь 343: 1492 ВО Ь 511: 
1499 ВО II, 163 і т. ін.); юдЬ 4 (1411 МіН. АІЬ.; 1415 
Сові. І, 117; 1435 Сові. II, 689; 1487 ВО І, 311); Іоуд 2 
(1499 ВО II, 149, 155); ор. одн. іоудо* (1401 ЗКЄ) 

*ІЮДЄИ ч. (14) (цсл. июдБи, июдєи, гр. ’Іообаюд, лат. 
Іікіаеиз) іудей: А кто сА покоуснть нашєго даание и гто- 
тврьждєнїє... раздроушити... таковїи да єст проклБт от 
господа бога... и да имаєть оучастїє сь онбми Иоудеие 
(Сучава, 1479 ВО І, 222); па(к) кто сБ покоуси(т) пороу¬ 
шити того вьішєписаннаго нашєго даанїА и потвьрж(д)є- 

нїА, таковїи да єсть проклА(т) о(т) га ба... и да има(т) оуча¬ 
стїє и сь онБмьі іоудєиє (Ясси, 1500 Сові. 3. 231). 
ФОРМИ: ор. мн. іюдєє 4 (1490 ВО І, 421; ОС 149; 1492 

ВО І, 511; 1499 ВО II, 163); Іоудєє 2 (1488 ВО І, 343; 
ДГСПМ); Иоудеие, Іоудєиє 2 (1479 ВО І, 222; 1500 Сові. 3. 
231); Іоудєи 2 (1486 ОС 144; 1499 ВО II, 155); июдєи 2 
(1488 ДГСВМЩ; 1489 ВО І, 378); Іоудїи 1 (1499 ВО II, 
149); юдєАми 1 (1488 ВО І, 349). 

ІЮЛЬ, ИЮЛ ч. (36) (цсл. июль, июль, гр. їобХю?, 
лат. іиііиз) (назва місяця) липень: а то сА дБяло в лв(т) 

=£збчД м(с)цА іюлА вь кз днь (Львів, 1386 Р 31); Записань 
у Кобрьіни, Іюля десятий день, вь лБто 6909 (1401) (Коб¬ 
ринь, 1401 АкВАК III, 2); А писань у Луцку подь лбтьі 
Рожєства Исусь Христова 1000 лбть и 445 лБта, мБсяца 
іюля 24 день (Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 18); Дан в Києве 
июля двадцать третєго дня в лбто семое тисечи осмь соть 
шестдесять семое (Київ, 1459 ЗНТШ XI, 13); Писано оу 

ХрьловБ... мБсАна їюл ві (Гирлов, 1499 ВО II, 425). 
ФОРМИ: наз. одн. іюль, июл (1401 АкВАК III, 2; 1442 

Сові. II, 719; 1446 АЗ І, 43; 1463 АЗ І, 55; 1488 РИБ 424; 
1494 АЗ І, 102; РИБ 561; 1495 АЛРГ 55; РИБ 621; 1499 
ВО II, 425); род. одн. іюля, іюлА 10 (1386 Р Зі; 1445 
АкЮЗР І, 18; 1459 ЗНТШ XI, 13; 1463 А$ І, 56; 1475 
АЗ І, 70; 1488 А$ І, 242; 1498 АрхЮЗР 8/IV, 120); ! юли 
1 (1451 Сові. II, 400); ю(л), юл ІЗ (1428 Сові. ї, 
219; 1431 Сові. І, 325; 1436 Сові. І, 455; 1439 Сові. II, 
47; 1448 Сові. II, 325; 1453 Сові. II, 494; 1460 Сові. II, 
276; 1463 Сові. 3. 45; 1466 ВО І, 106; 1468 ВО II, 303; 
1470 ВО І, 156; 1475 ВО II, 329); їоу(л), ию(л) 2 (1436 Сові. 
І, 460; 1495 В.Соб.). 
Див. ще *ИЮЛИИ. 
ІЮН див. ИЮНЬ. 
ІЮНЬ див. ИЮНЬ. 



К1 дав. КТ>. 
К2 (?) (1): а кнзА юрьєвьі(х) боАрь бьі(л) при то(м) пань 

патрикьи краєвскии и па(н) га(в)рило маршалко к єго (!) 
а пань митко воєвода подолАнскии (Острог, 1458 ОЖДМ). 

! КА (какь) (1); кот(ор)ьіи забьєть жївотїноу нєоукоу 
ка (!) конА (XV ст. ВС 8 зв.). 
Див. КАКЬ II, 2. 
КАБА ч. (2) (особова назва, молд.> мад. каЬа, болгтур. 

каЬа «простак»): и єщє єсми дали два чєлА(д) цига(н)- 
скьі(х) ка имЬ чєрка(т) и каба (Сучава, 1458 ОіР«А,» 512); 
и дали и потврьдили єсмьі нашєи митрополїи о(т) до(л)нєго 
трьга... єи питомьі циганьї на имь мьчкать... и каба и свои- 
ми дБтми и чєль(д)ю (Сучава, 1465 £>//?«/!» 518). 
ФОРМИ: наз. одн. каба (1458 ОІД«А» 512; 1465 ОІВ«А» 

518). 
КАБАКОВО с. (1) (назва села у Волинській землі): мнб 

пноу ванкоу досталосє на мою дьлницю квасилово... а 
славної кабаково а ростово (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. кабаково (1478 ЗРМ). 
КАНАДИНЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тьмь мьі видавше правоую и вБрноую єго слоуж- 
боу до на(с).-. дали єсмьі ємоу оу нашєи зємли молдавскои 
осємь сель на имА... кавадинєщи и ба(д) (Сучава, 1436 
Сові, і, 488). 
ФОРМИ: наз. кавадинєщи (1436 Сові. І, 488). 
*КАВТЄШ'Ь ч. (1) (особова назва): мьі Стєфан воєвода... 

знамєнїто чиньїм... ожє... пан Албоул... продал и отстоу- 
пил село Бабишєво... паиоу Лоукьі Кавтєшоу (Сучава, 
1467 БО 1, 122). 
ФОРМИ: дав. одн. Кавтєшоу (1467 ВИ І, 122). 
КАДЄЛНИЦА, КАДЄЛЬНИЦА ж. (4) кадильниця: сє 

азь... пань Игнатїє, рєком<ь)и Юга... ожє благопроизво- 
лих... кь свАтомоу мьстоу... ижє єст на Молдавици дали 
есмьі трой двєрн от дамаскьі чрьвєнои сь златом ... и єдна 
кадєлница срєбрьнаа и по(злащєнаа) (Молдавиця, 1462 
ВО І, 70); Сє азь... Игнатиє, рєкоми Юга... ожє произво- 
лих... кь свАтомоу мьсту... ижє на Поутнои и дали єсми 

а кадилнидоу от І соми срєбра и позлащєна (Путна, 1476 
ВО 1, 217).' 
ФОРМИ: наз. одн. зам. знах. дали єсмьі... кадєлница 1 

(1462 ВО 1, 70); даль... а кадєльиіща 1 (1476 ВГ) І, 211); 
знах. одн. кадєлии(цоу) 1 (1476 ВІ) 1, 215); кадилницоу 
1 (1476 ВО І, 217). 

* КАДИЛ НИЦА див. КАДЄЛНИЦА, 
КАДОЛЬФОВИЧБ ч. (2) (особова назва): а сє зємлАнє 

пань ходько бьібєльскии кадольфовичь друздь иванько 
польпричичь (Перемишль, 1359 Р 10); а на то послуси... 
пань лБсота друздь кадольфовичь васько кузмьічь (Пере¬ 
мишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. кадольфовичь (1359 Р 10; 1366 Р 12). 

*КАДЬ ж. (3) (міра місткості) кадіб: всєє дани пат 
кадєй мєдоу... а ис тьіх людей дани идєт три кади мєдоу 
без поуда (б. м. н., 1470 АЗ І, 67). 
ФОРМИ: наз. мн. кади (1470 АЗ І, 67); род. мн. кадєй 

(1470 АЗ І, 67); знах. мн. кади (1470 А5 І, 67). 
КАЖДЬІИ, КАЖДЇИ, КАЖДЬІ займ. (218) 1. (будь- 

який з даного ряду) кожний (187): Вцдаи то каждвіи члвкь 
кто на тьш листь посмотрить ожє я князь Єоунутии и кистю- 
тии... чинимьі мирь твєрдьіи ис королємь казимиромь поль- 
скьмь (б. м. н., 1352 Р 5); А сє А пань бєнко староста га¬ 
лицький и снАтиньскии свьдчю то своимь листомь каж- 
дому доброму кто на сєи листь оузпить... ижє пришєдь 
пєрєдь иась пань гєрвась и вБноваль и оправиль своюи 
жєнб варварБ сто гривень (Коломия, 1398 Р 57); мьі па(н) 
ива(н) срв(м)скьш староста рускьш визнана (м) то си(м) 
наши(м) листо(м) каждо(м) доброму... ижє пришєдши прєд 
на(с)... пани махна узвєртовская и о(т)ступила узвартова 
пани яхнБ (Львів, 1414 Р 85); мн великий князь Швитрик- 
гал литовскии, рускии и иньїх Чинимь знаменито и даемь 
вБдати симь нашимь листомь каждому доброму, хто нань 
возрить (Київ, 1445 ЗНТШ СХУ, 19); А сє я пан Ивашько 
Дичько Васильєвич сознаваю снмь моимь листомь каждому 
доброму кому жь коли єго потрібно боудєть видєти... 
прод(а)ль єсми свою отчизну (Луцьк, 1461 АЗ І, 53); Нине 
пакь для нашего брацства, какь наше слово почастовавше, 
намь оть вась войтянье вчинить, у кажьдомь месте и вь 
городехь нзьіскавши, отьслали бьі есте кь намь (б. м. н., 
1484 РИБ 351); Тє(ж) то(г) хочє(м) штобьі каж(д)ьш соу(д)я 
оу своємь соудє мєль оуставнаго слоужєбника чєрєсь ко- 
торо(г) имєть позивати (XV ст. ВС 15 зв.); крал... и братїя 
єго милости... землю нашю молдавскоую... с каждои сто¬ 
рони, мєчєм и радою и людмн... боудоут боронити (Гирлов, 
1499 ВО II, 420); 

(у знач, іменника) кожний (23): 3\¥І(іосгпо ЬибеШ казг- 
боти (!) кіо коїу 1І5І угогсІгіІЬ (Галич, 1413 ОА 48); ми 
великий кнАз Швитрикгайл литовский... чиним знаменито 
и даєм вєдати каждомоу н(и)нєшним и (н)а потом буду- 
щимь... иж... мьі... даєм и дали єсмо... калєнику... село 
Боурковцьі (Київ, 1437 АЗ І, 33); Мьі пань моужьіло боу- 
чапскии... па(н) бартошь боучацски... вьізнаваємь симь 
нашьімь листомь ка(ж)домоу комоу того боудє(т) потрє- 
бизна... и(ж)... дали єсми ємоу... оу снятинь оу горо(д) 
мєшканє (Снятин, 1454 Р 162—163); а старости хотинскїи 
и чєрновскїи да имают моп над каждим от подданьїх на¬ 
ших... аби оучинили каждомоус правєдливост (Гирлов, 
1499 ВО II, 424). 

2. (з прийменником безь) жодний, ніякий (6): Я пань 
ванько чжоусичь с квасилова па(н) хо(л)мски(и) чинимь 
знаменито... и(ж) своимь братаничо(м) с пано(м) олє(х)- 
по(м) чжоусою по нашо(и) по добро(и) воли бє(з) ка(ж)дого 
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приноу(ж)дєния имали є(с)мо д£(л) оу нашо(и) дєди(ч)но(и) 

о(т)чизнє (Львів, 1478 ЗРМ); Жаловали намь кнгни фєдо- 
ровая Федоровича Соколи(н)ская ись сьіномь свои(м)... 
на наместника мцє(н)ского и любу(ц)кого пана богдана 
сопєжича рєкомо бьі онь и(х) вьігна(л) з ьімєнє(и) и(х) о(т) 
чнньньі(х) бє(з) ка(ж)дого права (Берестя, 1496 ВМКФС); 
Продал есми своє имьнье отьчистое и дедичное Подгайци 
у Володимерскомь повете своєю доброю волею, безь кажь- 
дого примушеная (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 141); 
Тоє вьсє вьі(шєписа)нноє мьі вьішєписаннїй Іо Стєфан 
воєвода... (с)любоуєм и слюбили єсмо... без каждои зради 
(Сучава, 1499 БО II, 443). 

3. всілякий (2): досталася ему сторона тая, где его дворь, 
люди и каждое поле маева (зіс.— Прим, вид.) на польї 
(б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/IV, 18); А пан наш корол єго 
милость... имаєт нас миловати и оуч(и)ти, держати оу 
каждьіхь ласкавьіх и вєрньїх и оучливьіх оучинкох и члон- 
кохь (Сучава, 1468 БО II, 302). 
ФОРМИ: паз. одн. ч. каждьш, каждн(и), каж(д)ьіи 18 

(1352 Р 5; 1394 Р 54; 1435 Сові. II, 689; 1439 Сові. II, 59; 
XV ст. БС 5 зв., 10 зв,, 13, 15 зв., 35 зв.; 1447—1492 ЛКНКВ 
1 т. ін.); каждьі 3 (1448 Соб*. II, 737; 1449 Сові. II, 746; 
1459 АрхЮЗР 8/IV, 18); каждїи 1 (1436 Сові. II, 701); 
род. одн. ч., с. каждого, кажьдого, ка(ж)дого (1377 Р 24; 
1408 Сові. II, 631; 1424 Р 100; 1434 Сові. II, 668; 1449 Сові. 
II, 743; 1456 Сові. II, 789; 1468 БИ II, 302; 1478 ЗРМ; 
1487 АЗ І, 239; 1498 АрхЮЗР 8/IV, 141 і т. ін.); дав. 
одн. ч. каждому, каждомоу, кажьдому 93 (1386—1418 Р 
35; 1411 Соз/. II, 637; 1424 Р 104; 1436 Сові. II, 698; 1445 
ЗНТШ СXV, 19; 1457 Сові. II, 808; 1467 СП № 13; 1474 
АЗ І, 69; 1483 АЗ І, 82; 1499 БО II, 419 і т. ін.); ! кажтому 
2 (1435 Р 133; 1443 Р 144); каждо(м) 1 (1414 Р 85); Ь&гдоти 
1 (1407 АрхЮЗР 8/1, 3); ! казгсіотни 1 (1413 ОБ 48); ! кажє- 
дому 1 (1418 Р 88); ! калждсмоу 1 (1468 БО II, 300); знах, 
одн. ч. каждьіи, каждьи, кажьдьж, кажьдьі(и) 17 (1377 
Р 24; 1407 Р 72; 1411 МИі. АІЬ.; 1421 Сові. 1,142; 1433— 
1443 АРМ; 1436 Сові. II, 698; 1439 Сові. II, 31; 1448 Сові. 
II, 738; 1487 РИБ 226; 1498 АЛРГ 82 і т. ін.); кажди 
8 (1447 Сові. II, 281; 1449 Сові. II, 746, 747; 1451 Сові. II, 
401; 1453 Сові. II, 445, 453; 1459 Бй І, 34; 1472 ДГСБМ); 
каждого, каж(д)ого, ка(ж)до(г) 5 (1401 АкБАК III, 2; 
1448 Сові. II, 733, 738; XV ст. БС 34; 1455 Сові. II, 774); 
каждїи 3 (1466 БО ї, 105; 1470 БО І, 148; 1473 БО І, 181); 
! кажтми 1 (1449 Сові. II, 378); ор. одн. ч. каждим 1 (1499 
БО II, 424); каждьім 1 (1499 БО II, 424); місц. одн. с. 
у кажьдомь (1484 РИБ 351); кл. ф. одн. кажди (1435 
Сові. II, 679); знах. одн. с. каждое (1446 ОІр&А» 485; 
1459 АрхЮЗР 8/IV, 18); род. одн. ж. каждои 4 (1456 Сові. 
II, 789; 1460 БО II, 273; 1499 БО II, 420, 443); ! калждои 
І (1468 БО II, 302); знах. одн. ж. каждую, ка(ж)доую 4 
(1390 Р 176; 1386—1418 Р 35; 1408 АкЮЗР І, 6; 1454 Р 
162); каждою 1 (1471 ШР«А» 527); ! ж(д)оую 1 (XV ст. БС 
12); наз. мн. каждьі(и) (XV ст. БС 36); дав. мн. каждмм 
(1460 БО II, 269); знах. мн. ч. кажди (1468 БО II, ЗОЇ); 
місц. мн. оу каждихь (1468 БО II, 302). 
Див. ще *КАЖНЬІИ, *КОЖДЬІИ, *КЬЖДО. 
! КАЖЄДОМУ (КАЖДОМУ) див. КАЖДЬШ. 
*КА2¥Т У див. *КАЗИТИ. 
! КАЖНЕНИ (КАЗНЕНИ) див. КАЗНИТИ. 
*КАЖНЬШ займ. (25) (будь-який зданого ряду) кожний 

(21): Мьі великий кнзь швитрикгаль олькгирдови(ч) чи- 
ни(м) знаменито симь наши(м) листо(м) кажно(м)у добро- 
(м)у... ижє видБвь и знамєнавь служьбу иа(м) вйрную... 
пана ходька... дали єсмо ємоу... Села миловьши... а задьі- 
бьі (Луцьк, 1446 Р 152); ОуставлА (!) и(ж) по(д)рочнїкьі 
ка(ж)номЛ повете однава (!) оу мць имають бьіти положенні 

(XV ст. СЯ 43); Мьі великий кнзь швитрикга-(л) олькирдо- 
вичь чинимь знаменито симь нашимь листомь И даємь 

Видати кажномоу добромоу... кто жь на нєго оузрить 
(Луцьк, 1452 Р 160); 

(у знач, іменника) кожний (4): Ка(ж)ньі(и) мо(ж)ть имє(т) 
рє(ч)нїка у пра(в) (XV ст. БС 12); Аби ка(ж)ньш вароваль- 
сА своємоу соусєдоу щкодьі чїни(т) (XV ст. БС 25). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ка(ж)ньш, ка(ж)ии(и) 4 (XV ст. 

БС 10 зв., 12, 25,32 зв.); ! кажьіи 1 (XV ст. БС 13); дав. 
одн. ч., с. кажномоу, кажьномоу, кажно(м)у, кажномл 
(1446 Р 152; 1451 Р 156, 158; XV ст. БС 9 зв., 12, 23 зв., 
ЗО зв.; 1452 Р 160); знах. одн. ч. кажньі(и) 1 (XV ст. БС 
37); кажьно(г) 1 (XV ст. БС 34); ! жьнм(и) 1 (XV ст. ВС 
24 зв.); місц. одн. ч. ка(ж)иомА (XV ст. СЯ 43); знах. одн. с. 
ка(ж)ноє (XV ст. БС 32); наз. одн. ж. ка(ж)на(А) 1 (XV ст. 
БС 12 зв.); ! жа(д)иая 1 (XV ст. ВС 5 зв.); род. одн. ж. 
ка(ж)иоє (XV ст. ВС 25); дав. одн. ж. кажнои (XV ст. БС 
35 зв.); знах. одн. ж. ка(ж)ноую (XV ст. БС ЗО, ЗО зв). 
Див. ще КАЖДЬШ, ЖОЖДЬЇИ, *КЬЖДО. 
! КАЖТОМУ (КАЖДОМУ) див. КАЖДЬІИ. 
*КАЖЬДЬІИ див. * КАЖДЬШ. 
! КАЖЬШ (КАЖНЬІИ) див. *КАЖНЬІИ. 
*КАЖЬДЬІИ див. * КАЖДЬШ. 
*КАЖЬНЬІИ див. *КАЖНЬШ. 
* КАЗАН ИЄ с. (1) (стч. кагапї, стп. кагапіе) наказ, роз¬ 

порядження: тако смьі мьі господарєски(м) казаниємь кро- 
лєвски(м) и кнА(з) фєдушковьімь вьіиха(л) та(м) а кунцьрє 
игнать вивели старцБ (б. м. н., 1419 Р 90). 
ФОРМИ: ор. одн. казаииємь (1419 Р 90). 
Див. ще *КАЗНЬ2, ПРИКАЗАНИЄ 1, ПРИКАЗЬ, 

*РОЗСКАЗАНЄ. 
Пор. * КАЗАТИ 1. 
КАЗАРМН див. КОЗАРИНЬ. 
КАЗАРМНЬ див. КОЗАРИНЬ. 
*КАЗАТЄЛЄВЬІИ прикм. (1) (стч. кагаіеіоуу) проповід¬ 

ницький: дали єсмо на вБки той млинь и мьсто оу млина 
кь цркви и тьімь мнихомь казателєвого закону (Смотрич, 
1375 Р 20). 
ФОРМИ: род. одн. ч. казателєвого (1375 Р 20). 
* КАЗАТИ дієсл. недок. і док. (96) 1. (що, зробити що) 

(наказувати робити що-небудь, веліти) казати (93): што 
єси милостивьіи королю казаль пописати овєсь вшитокь 
што есми вибрали на зємлАнохь, и ми то вчинили твою 
казнь, пописали єсмьі вшитко (б. м. н., 1386—1418 Р 34); 
и тому на крйпость пєчАть нашю казали єсмьі привйси(т) 
(Львів, 1399 Р 59); а най (!) ліпшеє свьдоцьство казали єсмо 
пєча(т) нашю привісити кь сємоу нашємоу листоу на по- 
тврьж(д)єниє (Луцьк, 1445 Р 148—149); казали есми вер¬ 
нути все, що коли сА знаидє(т) лицє(м) оу нашєи зємли, 
бу(д) оу ко(г) (Сучава, 1457 Сові. II, 809); А тежь бьі еси 
ихь не судиль, не радиль, а наместнику своєму не казаль 
судити (Краків, 1487 РИБ 226); то есми велель держати 
виноградником, а ігумену и старцом не казаль есми в тое 
вступатися (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); А на твердость 
того и печать нашу казали єсмо привісити кь сему нашому 
листу (Кам’янець, 1494 АЛМ 54); и мьі... Того курила 
Иванова сьіна допустили єсмо ровного дБлоу во всє(и) 
о(т)чинє и(х) и казали єсмо и(м) тую о(т)чьіну и(х) подє- 
лити боАро(м) смолєнски(м), око(л)ничомоу смолє(н)скому 
ивашку кривцоу, а Васи(л)ю Мирославичу (Вільна, 1495 
БК)\ у Рап пешуга Ргу^іаі ко гппі патізпука зиюіеЬо 
по5о\¥5ко1ю І\уазгка а зІигеЬпука з^оіеко іоког Мукіазга 
у Кагаі іт тпі Ьгапусіи га\уе5Іу (Тришин, 1500 ДПЖН). 

2. (говорити, висловлювати що) казати (2): Ино за то, 
кажєть, ажь межи вась тьш дєла такь стали се, а онь бьіль 
сь вами взяль любовь н доконьчаньє и своиство сь вами 
вчьіниль, хотєчьі сь вами доброго пожитья и до вєка (б. м. н., 
1499 БО II, 448). 

3. викликати (кого) (1): а то такьімь обьічаємь и(ж) пї- 
сарь што жалобьі попїсоуєть по(д) вїною сєдєнїя (!) врАдоу 
єго наче (!) каза(т) одно по(д)лоу(г) рАдо(в) позововь прєзь 
слоужєбнїка (XV ст. БС ІЗ—ІЗ зв.). 
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ФОРМИ: інф. каза(т) (XV ст. ВС 13 зв.); теп. 3. ос. одн. 
кажєть (1499 ВИ II, 448); перф. 1 ос. одн. ч. есми казаль 
2 (1498 ЛрхЮЗР 8/ IV, 120); казаль есми і (1491 ЛрхЮЗР 
в/IV, 158); 2 ос. одн. ч. казаль єси 1 (1386—1418 Р 35); 
єси... казаль 1 (1386—1418 Р 34); !єс... казаль 1 (1386— 
1418 Р 35); 3 ос. одн. ч. казаль, казал, каза(л) (1386—1418 Р 
35; 1401 АкВАК III, 2; 1419 Р 90; 1492—1493 ПВФЧ\ 
1493 АЛРГ 55; 1495 ВК\ 1496 ОПСВВ; 1498 АрхЮЗР 
8/IV, 119; ГВКЛ 22; 1500 ДПЖН)\ І ос. мн. казали єсмо 
(есьмо) 42 (1388 1РГ 108; 1408 АкЮЗР І, 6; 1421 АЗ І, 
27; 1444 АрхЮЗР ІАН, 9; 1451 АЗ І, 45; 1478 АЗ 111,17; 
1489 РИБ 432; 1495 АЛМ 85; 1499 ГОКІР\ 1500 АЛМ 
вип. 2,59 і т. ін.); казали 8 (1457 Сові. II, 810; 1478 А5 
III, 17; 1489 РИБ 431; 1495 ВК\ ВСоб.\ 1498 АЛМ 169; 1499 
ВФ)\ казали есми 2 (1457 Сові. II, 809; 1462 ВИ II, 285); 
казали єсмм 2 (1399 Р 59; 1415 Р 87); казальї есмо 2 (1420 
АЗ І, 25; 1430 ГВКЛ 9); ка/аіе іезто 1 (1407 АрхЮЗР 
8/1, 4); казали єсмь 1 (1407 Р 72); есмо... казали 1 (1403 
ДГМ)\ 3 ос. мн. казали (1487 АЗ І, 86); ппєрф. 1 ос. мн. 
казали бьіли єсмо (1495 БСКИ)\ бьіли... казали (1489 
РИБ 437); баж.-ум. сп. 2 ос. одн. ч. бьі єси... казаль (ка¬ 
зал) 3 (1487 РИБ 226; 1498 АЛРГ 82, 83); казаль би єси 
1 (1488 РИБ 222); 3 ос. одн. ч. бм... казаль (1492—1493 
ПВФЧ)\ 1 ос. мн. абнхмо (абнсьмо) казали (1496 ВИ II, 
465; 1498 ВО II, 412); 3 ос. мн. аби ...казали (1487 АЗ 
I, 86). 
Див. ще *ВСКАЗАТИ, ВСКАЗЬІВАТИ, *ПРИКАЗЬІВА- 

ТИ 1, *ПРЬ1 КАЗАТИ 1, РОСКАЗАТЬ З, *РОСКАЗЬ1ВАТИ, 
СКАЗАТИ, *СКАЗЬІВАТИ. 
КАЗИМЄР див. КАЗИМИРЬ 1. 
КАЗИМИРІ»1, КАЗИМИР, КАЗИМЄР ч. (87) (особова 

назва, стч. Кагітіг, стп. Кагітігг, Кагітіегг): А сє А 
король казимирь краковьскии и куАвьскии... даль єсмь 
слузі своєму иванови дворище заньво матіичича (Кази¬ 
мир, п. 1349 Р 3); Сє азь... ан(д)рє(и) владимирови(ч) 
о(т)писаль єсмь своєи жєні Кнгни марїи... свою вьіслоугоу 
Ижє єсмь вьіслоужи(л)... на своємь г(с)дари вєлико(м) 
кнзи казимирі (Київ, 1446 Р 154); А сєт мьі Стєфань воє¬ 
вода... вьізнавамьі,,. ажє мьь.. слюбили єсми... паноу и 
господареві нашємоу... Казимирові ... королеві полско- 
моу... абьіхомь мьі их милости верни и подьдани били 
(Сучава, 1468 ВО II, 300—ЗОЇ); Казимирь Божію милостію 
король Польскій... ^Чинимь знаменито... дали есмо пану 
Петру Мушчичу у Перемилскомь повіті тая имінїя, на 
имя Хулевь, а Холуневець (Вільна, 1492 АЛМ 30). 
ФОРМИ: наз. одн. казимирь, казимир, казими(р) 32 

(п. 1349 Р 3; 1361 АСІ 6; 1442 Сові. II, 716; 1447—1492 
ЛКНКВ; 1453 Сові. II, 766; 1462 ВО II, 284; 1478 АрхЮЗР 
4/1, 8; 1487 АМЛ\ 1492 АЛМ ЗО і т. ін.); Казимєр 1 (1487 
А5 І, 240); род. одн. казимира 13 (1370 Р 18; 1442 Сові. 
II, 716; 1445 Сові. II, 726; 1448 Сові. II, 734; 1451 АкЮЗР 
II, 106; 1453 Сові. II, 765; 1475 АЗ І, 69; 1478 ОБРИ 130; 
1485 ВО II, 371; 1486 АкЮЗР І, 295 і т. ін.); Казимєра 5 
(1478 АЗ III, 16; 1488 АЗ І, 241; 1492—1493 ПВФЧ\ XV ст. 
ВС 5 зв.; 1493 ПОСВВ 151 зв.); дав. одн. казимиру, кази- 
мироу 13 (1433 Сові. II, 651; Р 121; 1434 Сові. II, 664, 
666; 1435 Сові. II, 687; 1442 Сові. II, 716; 1445 Сові. II, 
726; 1462 В О II, 284; 1484 ЯМ)\ казимирови 5 (1448 Сові. 
II, 734; 1455 Сові. II, 774; 1462 ВО II, 289, 292; 1485 ВО 
II, 371); Казимирові, казимирові 4 (1448 Сові. II, 738; 
1453 Сові. II, 765; 1468 ВО II, ЗОЇ; 1479 ВО II, 351); кази- 
меру, казимероу 3 (1433 Сові. II, 652; 1475—1480 АрхЮЗР 
8/IV, 20; 1488 АЗ І, 241); казимирю 2 (1435 Сові. II, 689; 
1448 Сові. II, 738); казммирови 1 (1434 Сові. II, 666); 
знах. одн. казимира (1448 Сові. II, 733; 1453 Сові. II, 
765; 1462 ВО II, 284); ор. одн. казимиромь, казимиромь 
(1352 Р 5; 1433 Р 123; 1442 Сові. її, 716; 1445 Сові. II, 
725); місц. одн. иа (при) казимирі (1446 Р 154; бл. 1470 
ОБРИ 129). 
Див. ще КАЗИМИРІ. 

КАЗИМИРЬ 2 ч. (1) (назва міста у Польщі пор. Кагіт¬ 
іегг): А писань листь оу днь пДдєсАгьньї на городі кази¬ 
мирь (Казимир, 1349 Р 4). 
ФОРМИ: місц. одн. на казимирі (1349 Р 4). 
КАЗИМИРІ ч. (1) (особова назва, молд.): а про тожь 

гдьі(ж) прєна(ї)Асньишєє кнАжА и па(н) Казимирі... ко¬ 
ро^) полски... на(с) иапомДноу(л), абьі єсмо єм(оу) и єго 
короунь стои полскои чистою вірою и пєвною, А кой пред¬ 
кове наши тримали и держали прото(ж), мьі... вьізнаває(м) 
тьі(м) то ли(с)томь ижє есмо сА о(бо)вАзали по(д) присАгою 
нашію... ижє єм(оу)... чистою віроу и пєвноую боудє(м) 
держати (Хотин, 1448 Сові. II, 733—734). 

ФОРМИ: наз. одн. казимирі (1448 Сові. II, 733). 
Див. ще КАЗИМИРЬ1. 

*КАЗИТИ дієсл. недок. (3) (що) 1. руйнувати, нищит^ 
(2): Тег іезШЬу сЬгезі’іапіп корізгсга ісИ кагії, аЬо к1т\уа1 
іош пасЬосШ сЬосгето, ігЬу, росіїиіі оЬусга]’а пазгоіе гетїї 
рга\¥ пазгісЬ, Ьуї кагап (Луцьк, 1388 7.РБ 105); Катізіпї- 
ко\уе і 5Іагсо\уе іусЬ \уоіо5Іеу ^ паз, гапіигзіа пергуїаіеП 
пазгиіи гетііи ізкагаїі іезгсге Іюзіі... а іуіег гетііи па- 
згиіи іаког кагаї (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 141). 

2. (робити недійсним) уневажнювати (1): И також 
єстли бихом мьі имали которїи ричи алибо записоу алибо 
присігоу сь которим ЧЛОВІКОМ против ЄГО МИЛОСТИ И Ко- 
роуни полскои и зємлімь и панством єго милости тоє оусє 
казимо и оуморіємо ис сим нашим листом (Коломия, 1485 
ВО II, 372). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. казимо (1485 ВО II, 372); 3 ос. мн. 

кагаї (1433 ЗНТШ ^XXVI, 141); перф. З ос. одн. ч. кагй 
(1388, грі 105). 
Див. ще *1$ КА2АТІ, *СКАЗИТИ. 
КАЗНАЧЕЙ ч. (1) скарбник: Стояли передь нами вь 

праві казначей Смоленскій, князь Костянтинь Крошин- 
скій зь намістникомь Деменскимь, зь Борисомь Семено= 
вичомь (Вільна, 1495 АЛМ 83). 
ФОРМИ: наз. одн. казначей (1495 АЛМ 83). 
! КАЗНИ див. КАЗНЬ К 
КАЗНИТИ, КАЗНЇТИ дієсл. недок. і док. (19) (цсл. каз- 

нити) карати, покарати за що-небудь: Тьіе вси села... маеть 
держати господинь богомолець нашь Климентьій... а за 
нась и чада наша Господа Бога молити... благихь мило- 
вати, а злобньїхь казнити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1ЛП, 3); 
^оіеії ЬусЬто, 52ЇоЬ і паз кого! зат кагпй, как іеЬо ^оііа, 
пігЬусІїто іо \уібе1і (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 
140); а которьіи бьі не хотиль на томь изьєднанїю стоати, 
и мирь пороушити, а ваша мл(ст)ь и каждьш добрьіи на 
того стояти и казнити, яко виноватого и яко прістоупника 
(Сучава, 1435 Сові. II, 682); А я о томь оузьвєдавши, А та А 
рать и(з)дє ко миє при(и)дєть потомь я ихь только боудоу 
нє казнити, А полонь вашь оу нихь отьнємь к ва(м) нє 
о(т)шлю (б. м. н., 1484 ДМ). 
ФОРМИ: інф. казнити, казиїти (1322 АрхЮЗР ЇДЬ 3; 

1435 Сові. II, 679, 682; 1445 Сові. II, 729; 1448 Сові. II, 314; 
1453 Сові. II, 766); перф. З ос. одн. ч. казниль (1435 Сові. 
II,. 687); майб. 1 ос. одн. боудоу казнити (1484 ЯЩ\ 3 ос. 
одн. имєть... казиїти (1435 Сові. II, 689); 1 ос. мн. будє(м) 
казиити (1447—1492 ЛКИКВ)\ баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. 
82ІоЬ... кагпй (1433 ЗНТШ ^XXVI, 140); нак. сп. 2 ос. мн. 
кагпИе (1433 ЗНТШ ^XXVI, 139); інф. пас. бити казнеиь 
2 (XV ст. ВС 13 зв., 15 зв.); казнєньї бьіти 1 (XV ст. ВС 
24); ! кажнєни бити 1 (1468 ВО II, 302); дієприкм. 
пас. мин. наз. одн. ч. казнєнь (XV ст. ВС 36); наз. мн. ч. 
казнєиьі (XV ст. ВС 25 зв.); предик. пас. дієприкм. казнєно 
(XV ст. ВС 24). 
Див. ще * КАЗНИТИ СЯ, ПОКАЗНИТИ, *СКАЗНИТИ, 

*0 УКАЗИИТИ СА. 
*КАЗНИТИ СЯ дієсл. док. (1) бути покараним: А ще 

ли хто подь областию нашою вь епархией Луцкой и Ост- 
розской... сия предания отческая и повеления княжения 
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нашего переступить дерзнеть... да казнится и отії Бога 
проклять будеть (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3). 
ФОРМИ: нак. сп. З ос. одн. да казнится (1322 АрхЮЗР 

\т, 3). 
Див. ще КАЗНИТИ, ПОКАЗНИТИ, *СКАЗНИТИ, 

*ОУКАЗНИТИ СА. 
КАЗНЇТИ див. КАЗНИТИ. 

КАЗНЬ 1 ж. (28) (цсл. казнь) кара, покарання (22): а не 

исправива судить намь бь и чєстньїи кр(с)ть и осподарєва 
казнь и гроза (б. м. н., 1386 Р ЗО); и ннкто нигдє да не смбєть 
ихь становити, при нашєи казни (Сучава, 1435 Сові. 
II, 695); а хто нємєцкую чєлА(д) дєржа (!) бьі одно(г) за- 
таиль довБдавсА: тьі(х) будє(м) казни(т) великими казньми 
(Перемишль, 1447—1492 ЛКНКВ); А кто имєт бантовати 
тьіх люд (!) от тьіхь сєл, боуд оу чєм, яко вишє писанно, 
тот оузрит вєликои казни господства ми (Дольний Торг, 
1475 ВБ І, 200); 
бьіти казни (1) див. Б БІТИ; бьіти под каз¬ 

ни (к а з н и ю) (5) див. БЬІТИ. 
ФОРМИ: паз. одн. казиь 2 (1386 Р ЗО; XV ст. ВС 29 зв.); 

! казни 2 (1446 Сові. II, 251; 1466 ВБ І, 96); род. одн. казни 
(1435 Сові. II, 692; 1449 Сові. II, 744; 1452 Сові. II, 760; 
1455 Сові. II, 531; 1459 БІР«А» 514; XV ст. ВС 15; 1467 
МіН. Бос. 126); знах. одн. казиь, казнь 7 (1453 Сові. II, 
492; 1454 Сові. II, 513; 1463 Сові. 3. 45; 1470 ВБ І, 141; 
1471 ВБ І, 159); казни 4 (1447 Сові. II, 289; 1448 БІР«А» 
491; 1458 БІР«А» 513; 1475 ВБ І, 200); ор. одн. казнию 
(1458 ВБ І, 9); місц. одн. при казни (1429 БІркА» 455; 
1435 Сові. II, 695; 1454 Сові. II, 509; 1458 ВБ II, 262); 
ор. мн. казньми (1447—1492 ЛКНКВ). 

*КАЗНЬ2 ж. (1) (цсл. казнь) наказ, розпорядження: што 
єси милостивьіи королю казаль пописати овєсь вшитокь, 
што єсмьі вьібрали на зємлАнохь, и мьі то вчинили твою 
казнь, пописали єсмьі вшитко (б. м. н., 1386—1418 Р 34). 
ФОРМИ: знах. одн. казиь (1386—1418 Р 34). 
Див. ще *КАЗАНИЄ, ПРИКАЗАНИЄ 1, ПРИКАЗЬ, 

*РОЗСКАЗАНЄ. 
*КАЗНЯ ж. (1) казна, скарбниця: Биль намь чоломь 

окол(ь)ничьій Смолеььскій... князь Олехно Василевичь 
Глазьіна... и поведиль передь нами, штожь... на Глушьщьі 
сь тьіхь селець кь двору нашому меру ржьі сеють и меру 
овса а посошьіну дають вь казню нашу (Вільна, 1499 РИБ 
776). 
Форми: знах. одн. казню (1499 РИБ 776). 
*КАЗЬ!МИРЬ див. КАЗИМИРЬ К 
КАК див. КАКЬ. 
*КАКИИ займ. (23) 1. (неозначений) який, який-небудь, 

якийсь (20): а коли нашь старшьіи, великій кнАзь казимирь 
оть нась какоБ помочьі пожадаєть, на єго нєпрьіАтєлА, 
и мьі маємь такоую помочь єго милости дати, бєзь хитрости 
(Сучава, 1442 Сові. II, 716); Вьізнаваємь... и(ж)... дали 
єсми ємоу... коли бьі ся ємоу пригодило вьіти ись зємли 
мо(л)давскоєи пєрє(д) каки(м) натискомь оу снятинБ оу 
горо(д) мєшканє (Снятин, 1454 Р 162—163); а єстли бьі 
дорозоумили с которои сторони от какьіх наших нєпрїя- 
тєлєи какоє зло... а их милость тогди нам... тоє нмают нам 
оусє оу казати и оповВсти (Гирлов, 1499 ВБ II, 422—423). 

2. (питально-відносний) (2) який (1): И поввдиль ми 
Репа, штожь в то (!) вь той клети... скрьіня не замкнена 
зь листьі и списки, нВть вВдома сь какими (Вільна, 1498 
АЛМ 163). 

(приєднує підрядне додаткове речення — у постпозиції) 
(1): И мьі о то(м) еами очивисто опьітьівали намВстника во- 
ло(ди)мирьского пана василья хрв(б)товича какоє то єсть 
село (Вільна, 1499 ГОКІР)\ 
какими л н ц и (1) див. *ЛИЦЄ. 
ФОРМИ: ор. одн. ч. каки(м) (1454 Р 162); паз. одн. с. 

какоє (1499 ГОКІР)\ знах. одн. с. какоє (1499 ВБ II, 
422); паз. одн. ж. кака А 1 (XV ст. ВС 26 зв.); какаа 1 

(1455 Сові. II, 770); род. одн. ж. какоє 2 (1442 Сові. II, 
719); какои 1 (1442 Сові. II, 716); какоВ 1 (1442 Сові. II, 
716); знах. одн. ж. какую, какоую (1442 Сові. II, 716, 
719; 1445 Сові. II, 726); наз. мн. ч. какьі (1453 Сові. II, 
492); род. мн. какьіх (1499 ВБ II, 422); знах. мн. ж. какіе 
(1495 АЛМ 84); ор. мн. какими (1453 Сові. II, 766; 1498 
АЛМ 163). 
Див. ще *КАКОВЬІИ, *ЯКЬІИ. 
КАКО і спол. (24) (цсл. како) І. (зв'язує члени речення) 

(порівняльний) як, немов (1): А коли(ж) оу жалоба(х) 
оу правєдлива(г) соу(д) не имєть (!) гнєвь и мвеца имєєть 
анї зазрасть помьстьі ани тє(ж) боязнь о правдоу имєєть 

соу(д) како во(г) (!) имєти в роуцє а ба прє(д) очима а ска- 
занїя бьГчиниль справедливо (XV ст. ВС 33 зв.). 

II. (зв'язує речення) (23). 
А. (вводить вставні речення) як (5): мьі алєксандрь воє¬ 

вода... посполу с нашими паньї, како чинимь знаменито 
симь наши(м) листомь... ажє хотАчи нашєю вВрою и нашєю 
правдою... владиславови, великому королю полекому... 
оуказати наше голдованїє... ижє бьіхомь николи нє имвли 
проти в ь ему бьіти (Дольний Торг, 1411 Сові. II, 637); 
А и привилїє що имали Мароушка, дочка Настина, и плє- 
мєница єи дроугая М(ароушка)... от дАда нашєго от Алєк- 
сандра воєвод(ьі, а) тота привилїА загибла, како єст ви- 
домо нам и бояром (Гирлов, 1499 ВБ II, 155). 
Б. (приєднує підрядні речення) (18) 1. (способу дії) як 

(9) (у постпозиції — без співвідносного слова в головному 
реченні) (6): мьі возрБвши на єго верну службу... дали 
єсмо и даємь наше село надБєво... со всБмь оужиткомь ка¬ 
ко к нєму из вБку прислушАло (Львів, 1399 Р 59); а право 

имаєть єго млеть имаєть да(т) мне и моимь дБтємь и зєм- 
лАномь оусБмь ТЬІХЬ то зБмль польскоє оу вБжи како ИНЬІМЬ 

зємлАмь польскимь (Кременець, 1434 Р 130); А також мьі, 
Стєфан воєвода, до того часоу коли оусльїшим о ихани тоу- 
рєцком на зємли а на панства наияснБиших прєрєчєньїх 
панов кроулєв оугрьскаго и полекаго... тогди им обом кра- 
лєм и братїям их имаєм дати вБдати и оуказати, како мочи 
моум маиборзо (Гирлов, 1499 ВБ II, 423); 

(із співвідносним словом в головному реченні) (3): кеди, 
коли кроль, г(с)дрь єго и нашь, влодиславь пол(с)кии... 
пошлєть по на(шє)го г(с)дрА стєфан а, тогдьі онь имаєть 
до нєго приВхати и своими боАрьі и с паньї слюбити к геш- 
довати, тако како иньїи воєводьі голдовали и чинили и тако 
како коли иньїи слуги, панове єго чили (!) (б. м. н., 1395 
Сові. II, 610); а такь даємь ему и дали єсмьі со всимь пра- 
во(м)... и со вси(м) оужиткьі с вБчньїми границАми како 
широ(к) и долго што к той корьчмБ из вБку слушАло и 
слоушАєть (Медика, 1407 Р 72); А тако дали есмьі ему и его 
дБтємь и его намБсткомь со всБмь правомь... што кь тому 
селу изь вБка прислушало и слушаегь, како широко и 
долго и округло у его границахь (Судомир, 1408АкЮЗР 1,6). 

2. (додаткові — у постпозиції) що (5): Я пань дБтри(х) 
изь бучА(ч)... вьізнаваємь... како пришє(д) андрвіко сьінь 
гриньковь прє(д) на(с) изь вБчньїмь листомь єсть прє(д)ль 
(!) село гринковцБ (Кам’янець, 1420 ПГАГ); того 
дЕлА явно чини(м), тьі(м)то листо(м) како хотАчи наслБдо- 
вати обьічАА доброБ памАти вєлможньі(х) пано(в) прє(д)- 
ко(в) наши(х)... мьі... виновати єсмо вБрнє ихь воле 
наслЕдовати (Хотин, 1448 Сові. II, 733); 

(у сполуч. како да — у функції спонукального) хай 
же (1): мьі Стєфа(н) воєвод(а) гп(д)рь зємли мо(л)давскои 
знаменито чини(м)... ожє блгопроизволи г(д)вами нашимь 
блгь(м) произволєнїємь... како да оутврьди(м) и оукрЕпимь 

стоую црковь нашоу митрополєю о(т) Радовцє(х) (Сучава, 
1479 БС 140); 

(у сполуч. како аби) щоб (1): мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ожє тоти истиннїи шолтоузовє и пар- 
гаровє... от мБста от Брьлад... прїидоша прАд нами... и оу- 
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просили сєбь от нас, како абихмо им досмотрили старїи 
их хотар (Бирлад, 1495 БО II, 62—63). 

3. (підметові — у постпозиції) як (1): Ако жь Авио 
бьіло приАтєлємг» моимь и нєприАтєлємь како єсмь А ВЬрНЄ 
служила освАцоному кнА(з) швитрикгаилу противу сто- 
ронамь ТЬІМЬ ис которьши ЖЬ ВОНЬ нЬшто имьль чинити 
(Черняхів, 1435 Р 132). 

4, (означальні у сполуч. како... абьі — у постпози¬ 
ції) щоб (1): И тиж пак оу том промьіслили єсмо та смо 
пожаловали шолтоузовє и пар гаре... та смо потвр'ьдили 
им старій закон, како ни єдин чловькь от которих живоут 
от Брьлад они аби не платили малоє мьіто тамо оу Брьла- 
дь, ни от єдинои трьговли (Бирлад, 1495 БО II, 64). 
Див. ще КАКО БЬІ, КАКО КОЛИ, КАКОЛИ, КАКЬ, 

КАКЬ БЬІ, КАКЬ КОЛИ, КАКЬ ТО, ЯКО1, якь. 
КАКО 2 част.. (36) (цсл. како) ї. (підсилювальна, в оклич¬ 

них реченнях) як (1): И тьжь како велико вєсєлиласА єсть 
рада кролє(в)ства коли чєрєс посрЬдокь вашь то(т) то 
мистрь о тьш тадьінки на шоу оусхотЬль видати волю (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКББ). 

2. (підсилювальна, у грамотах молдавських канцелярій 
у сполученні како д а при формах наказового способу) 
хай же (35): тоє вьсє вишє писа(н)ноє како да є(ст) о(т) 
на(с) ємоу оури(к) сь вьсє(м) доходо(м) (Сучава, 1459 

Сові. 8. 22); тоти з цркви и сь тоти з попи оу волости чер- 
но(в)скои како да соу(т) по(л)ни тоти й цркви и сь тоти н 
попи нашєи єпискоупїи о(т) радовцє(х) (Сучава, 1490 ОС 
148); Ино мьі... такождєрє и от нас єсмьі дали и потвр'ьдили 
слоугам нашим Сими и братоу єго Оники тоє прАдрєчєнноє 
село... како да єст им от нас оурик и сь вьсєм доходом 
(Ясси, 1500 БО II, 175). 
КАКО БЬІ присл. (1) (відносний) (приєднує підрядні 

речення способу дії. у постпозиції — без співвідносного слова 
в головному реченні) якби: и на то ст(о)аати (!) оуси(м) ро- 
зумо(м) и оусими своими рьчи (и) оумисло(м), сь оусими 
своими прїАтє(л)ми, како бьі могли (Сучава, 1457 Сові. 
II, 809). 
Див. ще КАКОї, КАКО КОЛИ, КАКО ЛИ, КАКЬ, 

КАКЬ БЬІ, КАКЬ КОЛИ, КАКЬ ТО, ЯКО1, ЯКО 
КОЛИ, ЯКЬ. 

*КАКОВА ж. (1) (назва річки у Молдавському князівстві): 
и дали и потвр'ьдили єсми... нашєм(у) монастири о(т) по¬ 
брати... млині» оу топлицю и хотарь о(т) оусти каковь... 
та на етолпь (Сучава, 1453 Сові. II, 445). 
ФОРМИ: род. одн. каковь (1453 Сові. II, 445). 
* КАКОВЬІИ займ. (1) {цсл. каковьш) (питально-віднос¬ 

ний) (приєднує підрядне додаткове речення — у постпози¬ 
ції) який: А о дочку твою и о внука твоєго, твои посльї 
твоєй милости ширєй повєдають вь каковой почьстивости 
ихь ховаєть (б. м. н., 1498 БО II, 414). 
ФОРМИ: місц. одн. ж. вь каковой (1498 БИ II, 414). 
Див. ще *КАКИИ 2. 
КАКО КЄДИ спол. (Г) (приєднує підрядні речення при¬ 

чини — у препозиції) (без співвідносного слова в головному 
реченні) оскільки: Мьі кнА(з) двдь дмитриєви(ч)... чинимьі 
знамєни(т) ... како кєдьі в то времА коли кнА(з) вєлєбньїи 
дмитрии иньмь имєнє(м) корибу(т)... голдованиє и вьр- 

ность... велико(м) и славнєму володиславу Бжьєи мл(л)сти 
(!) королеви польскому... слюби(л) а мьі имєнємь и моча 
вши(х) зємлАнь єго повєлЬниємь єго ислюбуємьі за нєго 
(Лучиця, 1388 Р 38—39). 
КАКО КОЛИ присл. (4) (відносний) (приєднує підрядні 

речення) 1. (способу дії) як (3) а) (у постпозиції) (2) (без 
співвідносного слова у головному реченні) (1): а даємь и дали 
єсмо со всьми оужитки с лєсомь сь дубровами с водою и сь 
зЬмлєю и ставьі како коли каждьш зьмлАнинь приимаєть 
(Краків, 1394 Р 54); 

(із співвідносним словом в головному реченні) (1): кєдьі 
коли кроль... пошлєть по на(шє)го (в ориг. наго — Прим. 

вид.) г(с)дрА, стєфана, тогдьі онь имаєть до нєго припхати... 
голдовати ... тако како коли иньїи слуги (б. м. н., 1395 
Сові. II, 610); 
б) (у препозиції.— із співвідносним словом в головному 

реченні) (1): како кольї оу наших листох оу первописаньїхь 
стоигь так и тьми разьі, то усе слубуемо и хочемо то оусе 
держати и полнити (Чжюрзев, 1403 ДГМ). 

2. (додаткові) (у постпозиції — без співвідносного слова 
у головному реченні) як (1): Мьібискупи... чинимьі знаємо... 
како ко(л) та рьчь межи наши(м) г(с)дрмь кролє(м) с однои 
сторонні межи панею Адвигою отиною пилєцкою... с дру¬ 
гої строньї... прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69— 
70). 
Див. ще КАКО1, КАКО БЬІ, КАКО ЛИ, КАКЬ 1, 

КАКЬ БЬІ, КАКЬ КОЛИ. КАКЬ ТО, ЯКО1, ЯКО 
БЬІ, ЯКО КОЛИ, ЯКЬ. 
КАКО ЛИ присл. (1) (відносний) (приєднує підрядні 

означальні речення — у постпозиції, із співвідносним сло¬ 
вом у головному реченні) як: але хочє(м) ва(с) держати оу 
той прави и закона (зіс.— Прим. вид.) како ли єстє имали 
при стопочившаго родитєлЬ нашєго, алєксандра воєво(д) 
(Баків, 1447 Сові. II, 732). 
Див. ще КАКО1, КАКО БЬІ, КАКО КОЛИ, КАКЬ, 

КАКЬ БЬІ, КАКЬ КОЛИ, КАКЬ ТО, ЯКО1, ЯКЬ. 
КАКЬ, КАК* КАКЬ (284) І. присл. (6) І. (способу дії} 

як (4): О игрєно(х) косто(ч)ньі(х) ка(к) имь заповєдаю(т) 
(XV ст. БС 27 зв.); На память, какь староста повЬдиль. 
передь господарем!», КНЯЗЄМТ» великим!», ТЬІМ!» обьічаемь 
(Вільна, 1498 АЛМ 163). 

2. (неозначений) як-небудь, якось (2): Тег іезШЬу сбіа 
как па згкоіи... шеіаі Іоі таіеГ зіагозіе пазготи гарІаШі 
Ф\га іипіу регси (Луцьк, 1388 ІРІ 105); пакли бьіхь я 
самь а любь жона, дьти или щадки мои похотЬли тую про¬ 
дажу мою какг» зрушить, тогдьі виноватьій я и вони (Во¬ 
лодимир, 1440—1492 АкЮЗР II, 105—106). 

II. спол. як (278) А. (зв’язує члени речення) (26) 1. {порів¬ 
няльний) (23); маегь... господині» богомолеці» наші»- Кли- 
ментьій, владика Лудкии и Острозский... архимандрьітн 
благословити... попи и дьяконьї совершати, какг» вг» нашой 
области... такожде и боярг»... наших!» (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1 /VI, 3); ви ка(к) они та(к) много чинили є єстє 
(!) и радили (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКББ); А 
тьш люди што оу тулинахг» што бьі єго бьіли послушни 
ка(к) то осподарА сьвоиго (Київ, 1457 Р 166); и какг» 
предки ихь такі» и вони сами и ихг» щадки музского полу 
держати мають (Троки, 1498 ГБКОО); 

(у сполуч. какг и,как же і) (2): а кто би ему нє- 
прїАтель, тоть и намг» нєпрїАтєль, о єго кривди какг» и о 
наши кривди за нимг» стати (Дольний Торг, 1411 Сові. 
II, 637—638); Как ге і іуші гагу, кисіу Каїііа згІаЬ 
ісЬ, сегкич пазгу гЬІі (Липнишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 
141). 

2. (приєднує звороти у знач. «як хто, іцоу>, «будучи>■>) 
(1): Нє Єсть то ди(в) ани новина ижє писа(л) такий рьчи 
которьш писа(л) ка(к) нашь нєприятєль и кролє(в)ства' 
нашєго (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКББ). 
Б. (зв'язує речення) (252) І. (сурядні) (9) а) (приєдну¬ 

вальний) як (8) (у постпозиції) (6): а тота их привилїа 
пожєгла оу дом Бьлошєв от Боудєщи, коли ємоу изгорил 
дом, как єст нам видомо и бояром нашим (Сучава, 148В 
БО І, 323); а прївилїє що имал дАд их, Іон Жомєтатє, о(т> 
дьда иашєго... а они загибли, как єст нам вьдомо и бояром 
нашим (Сучава, 1492 Сові. 8. 162); 

(у препозиції) (1): какг» же розоумєємь на томг» твоєе 
милости посольствє, отг» нєго ничого сє намг» нє стало 
(б. м. н., 1498 БО II, 413); 

(в інтерпозиції) (1): и тотг» нашь посоль отг» толе ся 
вєрнуль и до нась прьієхалг», и ваша милость, какь же ро- 
зоумєєтє сь того посольства, ничого нє стало вамь (б. м. н.г 
1499 БО II, 447); 
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б) (пояснювальний) (1): Розво(д) єсть межи лю(д)ми ка(к) І 
моужєвє є(ст) глава а жоньї и(м) по(д)даньі (XV ст. ВС 33). | 

2. (приєднує підрядні речення) (243) а) (способу дії) як | 
(168) (у постпозиції) (141) (без співвідносного слова в го- 
ловному реченні) (93): А мита не примьішлАти но какь 
из вБка пошло (б. м. н., 1366 Р 14); дали єсмьі єму оуна- 
шєи зємли оу молдавскои два села со оусБми своими ста- 
рьіми хотарми какь изь вБка вбчного (оживали) (Сучава, 
1407 Сові. І, 56); А сє А кнА(з) лєвь вьізвали єсмьі с литовь- 
скоБ зємлБ два братБньцА тутєниА а моижБка да(л) єсмьі 
Бма оу пєрємьіскоБ волость село добанєвичь... со оусБми 
оужитки какь єсмьі са(м) дєржА(л) (Львів, 1443—1446 Р 
147); И мьі... тое имБніе на имя Микуличи дали есмо ему... 
какь ся маеть вь своихь границахь... какь предкове его 
тое имБніе держали и вживали (Кам’янець, 1494 АЛМ 54); 
Про тожь, єстли ваша милость такь чинили, ваша милость 
дєлайтє яко знаєте, какь межи вась доконьчаньє бьіло 
(б. м. н., 1499 ВИ II, 449); 

(у сполуч. какь и) (13): А ]езі1іЬу коіогу]е гесгі кгашпу]е 
\уег, гпаіеі’ гпуіо рїаШі сгегег \узі гпуіа роїогопуіе как 
і іпз2у]'е сіаіиР туїо (Луцьк, 1388 ІРЬ 105); ино мьі нє- 
доу(ж) бьіхо(м) дати... а нє да(в)ши и(м) сами собБ возмоу(т) 
ка(к) и дотоу(л) брал жоньї и дБти братєи наши(х) (Васлуй, 
1456 ЗСФ)\ А с того села служити ему Намь, какь и Не- 
верь Намь служиль (Берестя, 1463—1478 РЕА І, 35—36); 
напоминаємь твою мл(ст) ажь бьі єси в тьіи прьіязни по(д)- 
лє тьіхь записовь с нами бьіль какь и прє(д)ковє нашьі ис 
твоими прє(д)ки, а твоя мл(с)ть з нашьімь отьцомь (б. м. н., 
1492—1493 ПВФЧ)\ 

(приєднує дієприслівникові звороти) (6): Волень то онь 
продати, отдати и замБнити... какь самь найлБпБй розу- 
мБючи (Люблін, 1410 АкВАК XI, 5); Волна кн(А)г(и)нА 
тот домь и землю отдати, и продати, и промєнити, как хо- 
тАчи так ку потрєбєзности своєи повернути (Луцьк, 1490 
АЗ І, 92); Волень онь то отдати, и продати, и замБнити, 
и прибавити... какь самь налБпБи розумБючи (Краків, 
1500 АЛМ вип, 2, 59); 

(із співвідносним словом у головному реченні) (22): и я 
єсми тое своє имБньє на имА Конюхи... продал осподарю 
своємоу кн(А)зю Иваноу Васильєвич(у) Острозком(у)... 
по томоу как сам єсми оу нєго коупиль (Острог, 1463 А5 
І, 56); а продал єсми пану Андрушкоу Фєдоровичоу вєчно 
данники з данью и со всими податки и пожитки... такь 
широко и долго и округло как я дєржал (Луцьк, 1474 А5 
І, 69); И он о том до нась отписал, штож то єсть так, какь 
он намь поведал (Вільна, 1499 АЛРГ 94); 

(у сполуч. какь и) (7): мьі кнзь Сємєнь алєкандрович (!) 

дали єсми слоузи ншє(м) кнзю юрью борисовичю селище 
на имя сєрако(в) со веємь с тьімь и потомоу какь и пєрви 
та(к) к томоу еєлищоу прислоухало (Київ, 1465 ДГС0С)\ 
а тьш чБтьіри члвки о(т)чичи мои мають ємоу слоужити 
та(к) ка(к) и пєрє(д) тьі(м) мнБ слоуживали (Луцьк, 1467 
СП № 13); И мьі ему того человека ДитАтьковича дали веч- 
но ему,,, и со всими платьі и доходи потому, какь и отцу 
нашему служиваль и дан даивал (Вільна, 1493 АЛРГ 56); 

(в інтерпозиції) (22) (без співвідносного слова в головному 
реченні) (19): Паки же, снаднейшого ради отправованя 
хвальї Божое при церкви соборной даємо надто подь Ост- 
рогомь тому господину отцу владьіце и воспрьіеминикомь 
(!) его село наше Бусчу, зь дворьісчомь Борсчовскимь... 
Точьівско какь се вь собе шьіроко и долго маеть до Чудовьі 
могили... зо всякими пожитками (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1 /V1, 2—3); И ми, великий князь Швьідригайло Олкгер- 
довичь, сее осмотриль у светомь евангелиеи Влодимерское 
церкви тьіе записи... которое какь бьіло село и земли 
пашнее... придани святой церкви Володимерской еписко- 
пии, подлугь записовь продка нашого, опять церкви Бо- 
жей потвердили есмо (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 1 /VI, 8); И тьі, 
по своєй оутвєрьжонной грамотє и какь панове твои оуго- 

ворьіли, єму ни вь чомь нє исправляєшь (б. м. н., 1499 
ВО II, 448); маеть настоятель того монастьіра светое Пре¬ 
чисте вь ПустьінцБ нинБшньї и напотомь будучи тую зем¬ 
лю верху писанную, какь здавна бьіло по тому завБдати 
(Метиславль, 1500 АСД II, № 4); 

(із співвідносним словом у головному реченні) (3): Я хвє(д)- 
ка... даровала єсми... моужа своє(г) пана васи(л)я хрє(б)- 
товича своими име(н)и о(т)чизньіми... та(к) до(л)го и ши¬ 
роко ка(к) єсми сама держала нє оставлАючи на себе ни- 
чо(г) (Луцьк, 1490 ЗХП 134—136); и он о том до нась 
отписал, штож то єсть так, какь он намь поведал, иж толь- 
ко тое землицьі мало болши двадцать бочокь (Вільна, 
1499 АЛРГ 94); 

(у препозиції) (5) (із співвідносним словом у головному 
реченні) (4): какь отць пашь какь оци ваши бьіли за одно... 
а ми такожє хочємь с вами бьіти (б. м. н., 1392—1393 РФВ 
171); Естли она пріБхавши и тоть листь очистить, што 
люди тьш, какь она гораздо держала, такь и СопБга го- 
раздо держати будеть (б. м. н., 1498 АЛМ 169); 
какь б ьі т и (1) (кому) як бути, що робити: а о дочєрь 

его твои панове изь єго боярьі оуговорьіли, какь єго до- 
чєрьі бьіти и грєчєскии законь дєрьжати (б. м. н., 1499 
ВИ II, 448); 

б) (часові) коли, як (45): (у постпозиції — без співвід¬ 
носного слова в головному реченні) (15): Але к нам прїиди, 
какь оудєлаєшь нам тотоу слоужбоу (Баків, 1457 ВГ) II, 
257); А держати имь тое мито до того жь року — две 
недели по семой суботе какь вийдуть три годи (Краків, 
1487 РИБ 226); Вь Берести, какь тими рази бьіль госпо- 
дарь е. м., Декабря 2 день (Берестя, 1496 АЛМ 128); еще 
надь то тетка моя, кнегиіш бедоповая, прислала тими часи 
листь небощика, господаря, короля е. м., писаний до пана 
Олехна Судимонтсвича, воєводи Виленского, какь еще 
Полотско дер жаль (б. м. н., 1498 АЛМ 169); 

(у препозиції) (26) (без співвідносного слова в головному 
реченні) (21): какь би били мистровьі пословє оу кнзьство 
вєликоє вьєхали ижбьі єстє з ни(х) порозоумБли бьіли ко¬ 
трими дорогами (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ 
а Бори(с) в то(т) ча(с) на мо(с)квє бьі(л) в по(и)маньи, а ка(к) 
дє(и) Бори(с) му (ж) мо(и) о(т)то(л) ви(и)дєть и запи(с) по¬ 
ложу (Вільна, 1495 ВМБС); и какь тоть нашь посоль оть 
Татарь прьшдєть ись которьімь посєльствомь, мьі такєжь 
вашєи милости пошьлємо и дамо вашєй милости знати 
(Сучава, 1499 В О II, 449); 

(із співвідносним словом у головному реченні) (5): А какь 
дасть Богь будемь у вотчине нашой... а ти тогдьі при нась 
жо будешь (Краків, 1487 РИБ 435); а проволочє(т)лисА 
тая нємоць трєтєа правая тогдьі можє(т) третью обло¬ 
жіть... какь чєтвєртомоу рокоу маеть стати... а нєбоудє(т) 
лї тогдьі жалоби стратить (XV ст. СЯ 39 зв.—40); и они пс- 
вєдали пєрє(д) нами што жь какь они новгородокь дєрь- 
жали оть о(т)ца нашого и тогдьі любьчо к новоугоро(д)ку 
слоушало (Вільна, 1499 ВФ)\ 

(в інтерпозиції — без співвідносного слова, в головному 
реченні) (4): ино король е. м. тоть годь его первий даль 

ему тую волость вибрати на сесь годь, какь чась прїй- 
деть, отодвинувши иньїхь (б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 
7/II, 10); И поведиль передь нами: рекомо, бьіхмо мьі его 
и сь Симьхою, и сьіномь его з Нисаномь о тую тисячу 
золотьіхь смотрели, какь бьіли есмо Лони вь Луцьку, и 
присудили ему на нихь пять соть золотьіхь (Краків, 
1489 РИБ 431); 

в) (додаткові) як (9) (у постпозиції) (8) (без співвід¬ 
носного слова в головному реченні) (6): а пань ивань мушата 
рєкь прєдь нами о г(с)нє какь коли нє било дєсАтини 

, (Луцьк, 1445 Р 150); И Пагорка а Шпица... вьступили 
сь нимь у еднан(ь)е... и листомь ся записали, какь тая 
речь маеть межи ними стояти (Краків, 1489 РИБ 433); 
а о дочєрь єго твои панове изь єго боярьі оуговорили, 
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какь єго дочєрьі бити и грєчєский законе дєрьжати 
(б. м. н., 1499 ВО II, 448); 

(із співвідносним словом у головному реченні) (2): іоде 
и 5ше]е ргізіаііі \уутошіІі таіеі, как ]ети Іа^а газіа^а газ- 
Іаи^епа (Луцьк, 1388 ІРБ 104); по своєм животе волна оиа 
тоє имВнє Хоцєн дати, записати дочцє своєи... водлуг того 
как то пан Олизар справил и записал (Луцьк, 1487 А$ 1,87); 

(у препозиції — із співвідносним словом у головному ре¬ 
ченні) (І): какь ємоу заплатоу вчинишь то тьі вєдаєшь 
(б. м. н., 1484 ЯМ): 

как боргздо (1), к а к ь рихло (1) як тільки, 
тільки-но: а рокоу а о(т) трехь нєдє(л) далєй не имаю(т) 
о(т)клада(т), ка(к) борьздо жалоба станєтсА дєди(ч)на тогдьі 
соудья, а любо по(д)судо(к), мають на(м) скозать (!) тоую 
жалобу (XV ст. ВС 12 зв.); слюбуємь... ижь... какь рих¬ 
ло... кролг полскьі... прїидєть до руски(х) землі*... Стє¬ 
фань воєвода... имаєть прїихати обличнВ (Сучава, 1434 
Сові. II, 666); 

г) (означальні) як (11) (у постпозиції — без співвіднос¬ 
ного слова в головному реченні) (8): а коли бьіхомь хотВли... 
сами взАти в нєго то селище... тогдьі имаємь заплатити 
ему пАтьдєсАть гриве(н) полугрошки по той личбє как-ь 
оу подольскои зємли идєть (Острог, 1427 Р 109); ино мьі... 
потвердили єсмо имь того права как мают ходити по на- 
шєи зємли их коупци (Сучава, 1456 Сові. II, 788); Ино 
мьі памятаючьі давньїи дєла, какь предькове нашьі ись 
твоимк прєдьками... бьівали оу прьіязни... мирь вєчньїй... 
сь тобою єсмо взяли (б. м. н., 1496 ВБ II, 407); 

(е сполуч. к а к ж є и) (1): даємь и записуємь... к томоу 
имВню... тьімь же обьічаєм как же (вориг. так же.— Прим, 
вид.) и пєрво того держали тьш вьішє мєн(є)ньш кн(А)жата 
(Вільна, 1499 АЗ І, 117—118); 

(із співвідносним словом у головному реченні) (2): але 
ижь вєлможньїи стєфань... не хотАчи зостати оу винВ 
оца своєго... просил на(с) а бьіхомь ему о(т)пустили... и 
слюбуючи намь... такую и болшую ввру, какь намь пе¬ 
редкове єго воєводьі оуказьівали (Ланчиця, 1433 Р 121); 
А такь мьі хотвчи его вь здв(шнемь) панствв нашомь, 
при дворв нашомь заховати... зь ласки нашое надаємо 
волности в(шеля)коВ вь здВшнемь панствв нашомь... за¬ 
живати, таков, какь иншьін князи (Луцьк, 1438 Р 140); 
д) (міри або ступеня) (4) (у постпозиції — із співвід¬ 

носним словом у головному реченні) як: ПорозоумВти мо¬ 
жете в той мврє какь много правдьі тьіито мистровьі листьі 
в собв мвли (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); а тоє 
имє(н)є чємєрн(н) маю подати игоумєноу пєрєсопницкомоу 
ларионоу... та(к) доброє и нарАжєноє... ка(к) я в нє(г) 
взА(л) (Луцьк, 1490 Пам.)\ а єстлибьі вже не мог того под- 
ворА оправити я, вже тогдьі маю пВнАзи кн(є)г(и)ни єє 
милости отложити шєст копь грошей широкоє личбьі так 
добрьіми грошми какжє єсми самь оу єє милости брал 
(Луцьк, 1494 АЗ І, 101); 

е) (підметові) (4) (у постпозиції — без співвідносного 
слова в головному реченні) як: Прїшло є(ст) пєрє(д) на(с) 
ка(к) старостві наши соудА(т) соудьі и жалобьі (XV ст. СЯ 
43 зв.); Ако жь Авно бьіло приАтєлю(м) и нєприАтє (!) 
(моимь) какь єсмь вврив служил осввчєному кнА(з) швид- 
ригаиловн (Кременець. 1434 Р 1291. 
Див. ще КАКО1, КАКО БЬІ, КАКО КОЛИ, КАКО ЛИ, 

КАК!» БЬІ, КАКЬ КОЛИ, КАКЬ ТО, ЯКО1, ЯКО БЬІ, 
ЯКО КОЛИ, якь. 
КАКЬ БЬІ спол. (12) (приєднує підрядні речення) 1. (до¬ 

даткові) (2) (у постпозиції — без співвідносного слова в го¬ 
ловному реченні) як би (1): мВли єсмо о(т) вась листьі мистра 
крижєвницкого... Которьіми(ж) напрє(д) оузновлАєть и оус- 
поминаєть свои пєрвВишии листьі. Вьікладаючи... какь бьі 
вась межи нами з однеє сторонні а межи собою и тВжь 
сь снои(м) законо(м) крижєвничи(м) з дроугоє сторонні пра- 
вв за срВдники коу єднанью покоя хотВль бьі мВти (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ 

(із співвідносним словом у головному реченні) щоб (1); 
И благословляю вашу милость, чтобьі есте о томь опВканье; 
нмВли, какь бьі церковь Божая и тоть попь никимь бьіли 
необидньї (Холм, 1440 АрхЮЗР 1АЛ, 5). 

2. (способу дії) (6) (із співвідносним словом у головному 
реченні) щоб (4): Прото єго мл(с)ть казаль твоє(и) мл(с)ти 
мовити ажь бьі твоя мл(с)ть то намь казаль такь как бьі 
границамь и по(д)даньімь нашьімь крьівдьі и втиски не 
дєяли (б. м. н., 1492—1493 ПВФЧ)\ прото абьі єси намь 
то о(т)правиль такь какь бьі на(м) того не бьіло жа(л) 
(б. м. н., 1496 ПЧФГ 36); 
немов би (2): І Їе2 ]Є5І1іЬу... сбгезііапіп, газіаиш 5\уоіи 

угуг\уоШ, ієк, как Ьу \ети 1ісЬ\уу пе гарІаШ (Луцьк, 
1388 . ЕР Б 106). 

3. (мети) (у постпозиції — без співвідносного слова в го¬ 
ловному реченні) щоб (3): прото (ж)... просили єсмьі... пана 
михаила ло(г)0єта абьі пошє(л) до тоурко(в)... оучинити 
на(м) мирь ка(к) бьі наша зє(м)лв не гибла дале (Васлуй^ 
1456 ВСФ): И во всемь бьі еси мьіту нашому бьіль помочонь, 
какь бьі ся мьіто нашо не понижало (Краків, 1487 РИБ 
227); и то г(с)дрь нашь воєвода поставиль день с тьши ва- 
шьі(ми) посльї такь абьі есте ваша мл(с)ть прислали до 
г(с)дра нашого до воєводьі опА(т) свои(х) пословь какь би 
сє межи вами тоє оутомило (!) и доконьчало (б. м. н.» 
1496 ПСВВ 192 зв.). 

4. (означальні) (у постпозиції — без співвідносного слова 
в головному реченні) нібито (1): далєй тьш то исьтьіи листьі 
мистровьі послвднии мвли в собв таковоую рвчь как бьі- 
хо(м) мьі кнзА бискоупа роудолба полца (!) апоустольского 
лєкгата а тоу(т)жо и ва(с) тВжь оузгордвли а нє хотвли 
бьіхо(м) имвти за ервдники а за єдначи покоя (Брест Куяв¬ 
ський, 1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще КАКО1, КАКО БЬІ, КАКО КОЛИ, КАКОЛИ, 

КАКЬ, КАКЬ КОЛИ, КАКЬ ТО, ЯКО1, ЯКЬ. 
КАКЬ КОЛИ спол. (3) (приєднує підрядні речення) 

(допустові — у препозиції) хоча (1): вло(д)славь... кроль 
полекии... знаменито чинимьі... ижє какь коли дьяволомь 
росьсввцєю злости... зьєдиано бьіло ижь... алєксандрь 
воєвода зємлв молдавскои... бьіль нзпротиву намь и на(с) 
розгнвваль але ижь... стєфань ень єго... просиль на(с) 
а бьіхомь єму о(т)пустили (Ланчиця, 1433 Р 120—121). 

2. (способу дії) як (2): (у постпозиції — із співвідносним 
словом у головному реченні) (1): тог(д)ьі, коли коро(л) єго 
мл(с)ть на(с) обишлє(т) на го(дршомь (!) мВстци, имаємь 
хо(л)доватн кролєви єго мл(с)ти по(л)скому, та(к), какь 
коли наши пєрє(д)ци хо(л)дь чинили и служили (Серет, 
1445 Сові. II, 729); 

(без співвідносного слова у головному реченні) (1): и стали 
єсмо на томь, ажє имаємь записи держати наши(х) пєрє(д)- 
ковь вВрнА ка(к) коли наши пєрє(д)ци записали королеви 
єго мл(с)ть (Серет, 1445 Сові. II, 729). 
Див. ще КАКО1, КАКО БЬІ, КАКО КОЛИ, КАКО ЛИ, 

КАКЬ, КАКЬ БЬІ, КАКЬ ТО, ЯКО1, ЯКО БЬІ, ЯКО 
КОЛИ, якь. 
КАКЬІИ див. *КАКИИ. 
КАКЬ див. КАКЬ. 
КАКЬ ТО спол. (3) 1. (зв язує члени речення) (порівняль¬ 

ний) як (2): А тьш люди што оу тулинахь што бьі єго били; 
послушни ка(к) то осподарА сьвоиго (!) (Київ, 1457 Р 166); 
хочем ми(р)... мети сь г(с)дрємь ваши(м) какь то прия- 
тєлє(м) (б. м. н., 1496 ПСВВ 62). 

2. (приєднує підрядні речення) (додаткові) що (1): ми 
стєфа(н) воєвода... знаменито чиньїмь тьімь то лиєто(м)... 
какь то потвердили єсмьі тимь листомь... нашимь и пот- 
вєрьжаємьі записи, присАгьі и олдьі наши(х) пєрє(д)ковь 
(Сучава, 1434 Сові. II, 663). 
Див. ще КАКО1, КАКО БЬІ, КАКО КОЛИ, КАКОЛИ, 

КАКЬ, КАКЬ БЬІ, КАКЬ КОЛИ, ЯКО1, ЯКЬ. 
КАЛАФЄНДЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): Сє азь... їо Стєфа(н) воєвода... знаменито чи* 
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ни(м)... ожє... дали и потвр'ьдили есми стои нашєи єпискоу- 

пїї о(т) радьвцє(х)... К5 црко(в) оу калафєндєщи и(с) по- 
по(м) (Сучава, 1490 £>С 146—147). 
ФОРМИ: наз. зам. місц. оу калафєндєщи (1490 ОС 147). 
КАЛЄНИК ч. (5) (особова назва, цсл. Калиникт», гр. 

КаЯЯсуїкоб): волни во всих тьіх имєнАх кому отдати, прода¬ 
ти и промєнити: пан Калєник и єго ближньїи по нєм будучиє 
(Київ, 1437 АЗ І, 34); а на то(м) ро(з)ВздВ бьі(л) па(н) ка- 
лєни(к) а па(н) жидимо(т) (!) Старо(с)та житомирьскии 
(б. м._н., бл. 1458 Р 168), 
ФОРМИ: наз, одн. Калєиик, калєни(к) (1437 АХ І, 34; 

бл. 1458 Р 168); род. одн. Каленика (1437 АЗ І, 33); дав. одн. 
Калєнику (1437 І, 33, 34). 
КАЛЄНИКОВИЧЬ, КАЛЄНИКОВИЧ, КАЛЄНКИКО- 

ВИЧЬ ч. (17) (особова назва): А при томь бьіли свєтки рада 
наша кнзь Михайло васильєвичь... а пант> сєнко калєнико- 
вичь подьскарбии И подьканьцлВрии нашь (Луцьк, 1452 
Р 161); А при томі» бьіли добрьіє люде па(н) васко люби(ч) 
писа(р) королєвски(и),.. пані» Сєнгко калєнниковичь 
(Львів, 1478ЗРМ); Казимире... король Полскій Намеснику 
Звягольскому, пану Окушьку Калениковичу (Судомир, 
1488 РИБ 222); ино тьіх свБтков которьшжь в том привили 
написанні: пана Ивашкова Калєниковича, пана Сєнка Дє- 
нисковича... всих пєчати привВшоньї к томоу листоу 
(Луцьк, 1491 А5 І, 94). 
ФОРМИ: калєниковичь, Калєниковичь 7 (1452 Р 161; 

1455 АЗ І, 57; 1467 А5 І, 63; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 103; 1478 
АЗ І, 76); калєиикович 5 (1466 А5 І, 60, 61; 1469 АЗ І, 
64; 1488 АЗ І, 88); калєиииковичь 1 (1478 ЗРМ)\ калєнии- 
кови(ч) 1 (2-а пол. XV ст. СПС)\ род. одн. Калєниковича 
(1491 АЗ І, 94); дав. одн. Калеииковнчу (1488 РИБ 222). 

* КАЛЄНИКОВЬ прикм. (2) Омонастьірька- 
лєниковь див. МОНАСТИРЬ. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. калєииковь (1378 Р 26). 
Пор. КАЛЄНИК. 
КАЛЄННИКОВИЧЬ див. КАЛЄНИКОВИЧЬ. 
! КАЛЖДОМОУ (КАЖДОМОУ) див. КАЖДЬІИ. 
КАЛИМАНЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): Мьі илїа воєвода и бра(т) г(с)вами стєфань 
воєвода.,= чини(м) (знамєн)ито,,, ожє тотьі истинньї слуги 
наши... служили нами право и вврно и мьі... потвердили 
есми имь сєла... на имА калиманєщи повніше лалєщи (Вас- 
луй, 1439 Сові. II, 51—52). 
ФОРМИ: наз. калиманєщи (1439 Сові. II, 52). 
*КАЛИМАНЬ див. КЬЛИМАНЬ. 
КАЛИНА ч. (2) (особова назва, молд., пор. бо ля. Ка¬ 

лин, Калиникь і калина «дерево»): мьі Стєфа(н) воєвода... 
знаменито чини(м)... ожє тоти исти(н)нїи наши слоуги, 
кВгоє орбєскоу(л) и бра(т) єго, кали(н)... жал овали есми 
и(х) особною нашєю мл(с)тїю (Сучава, 1491 Сові. 3. 152— 
153); а па(к) привилїє, що имали слоуга на(ш), (моуша и) 
калина... а они дали оу ру(к) слузБ нашєму, глигорови 
(Сучава, 1500 Сові. 3. 234). 
ФОРМИ: наз. одн. калина 1 (1500 Сові. 5. 234); кали(н) 

1 (1491 Сові. 3. 152). 
*калининь прикм. (1): Мьі стєфа(н) воєво(д)а... зна¬ 

менито чини(м)... ожє прїидоша прБ(д) нами... наши^слоу- 
ги, оана ришканоу(л)... и плємєни(к) и(х), доума, снь ка¬ 
лини^)... и продали свою правою о(т)ниноу (Сучава, 1500 
Сові. 3. 233—234). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. калини(и) (1500 Сові. 3. 234). 
Пор. КАЛИНА. 
*КАЛИНОВО с. (1) (назва села в Польщі, пор. Каїіпоига 

або Каїіпоию); Мьі воицєхь з бжиєи мл(с)ти ярцибискупь 
гнВздєнскии... спьітєкь с тарнова судомирскии, андрви 
з домаборА калискии, марцинь с калинова сирадскии... 
слюбуємьі и записуємьі сА стєцку воєвода землв молдав- 
скои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: род. одн. калинова (1433 Р 122). 

*КАЛИНОВСКИИ прикм. (1): Сє азь... їо Стєфа(н) воє¬ 
вода... знаменито чиннім)... ожє... дали и потвр'ьдили есми 

стои нашєи єпискоупїї о(т) радьвцє(х)... црко(в) калинов- 
ска и(с) попо(м) (Сучава, 1490 ОС 146—147). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. калиновска (1490 ОС 147). 
Пор. КАЛИНОВЦИ. 
КАЛИНОВЦИ мн. (2) (назва села на Буковині) Ка¬ 

линівці: також<є) єсми дал(и) сєл(о) к(рь)ст£ на имА 
калиновци (Сучава, 1429 Сові. І, 248); Сє азь... їо Стє- 
фа(н) воєвода... знаменито чини(м)... ожє... дали и по¬ 

твр'ьдили єсми стои нашєи єпискоупії о(т) радьвцє(х) ...цр- 
ко(в) оу калиновци и(с) попом (Сучава, 1490 Ьс 146—147). 
ФОРМИ: наз. калиновци (1429 Сові. І, 248); зам. місц. 

оу калиновци (1490 ОС 147). 
*КАЛИНОВЬ прикм. (2) калиновий: та(м) г(с)дрю на- 

шємоу... по ивницькоую дорого у а по калинові, коусть 
а о(т) калинова коуста по великоую ивннцю (б. м. н., 
бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: род. одн. ч. калинова (бл. 1458 Р 167); знах. 

одн. ч. калииовь (бл. 1458 Р 167). 
КАЛИНЧА ч. (1) (особова назва, молд., пор. болг. Ка¬ 

лин, Калиникь і калина дерево»): Ми Стєфан воєвода... 
знаменито чиним ... ожє... дали єсми и потвр'ьдили томоу 
свАтомоу монастироу цигане... на им'Ь: Лоука сьінь Лацков 
сь чєлБдєю... и Калинча сьінь Тотин сь чєлВдєю (Сучава, 
1487 ВО І, 311—312). 
ФОРМИ: наз. одн. Калиича (1487 ВО І, 312). 
КАЛИСКИИ прикм. (2) {пор. Каїізг в Польщі): Мьі во 

кнехт, з бжиєи мл(с)ти ярцибискупь гнвздєнскии... андрВи 
з домаборА калискии... слюбуємьі и записуємьі сА стєцку 
воєводі земл% молдавскои... ижь вшитки оурАдьі и зьєдна- 
нья и записьі... прєрє(ч)ньш владиславь кроль и д'Ьти єго... 
боронити держати непорушно на ввки ховати имВють 
(Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. калискии (1433 Р 122). 
•КАЛИСТЬ ч. (2) {особова назва, цсл. Калисгь, ер. 

КаМдто£): сє я кнАзь юріа холмьскии... придали єсмо к 

цркви бжои прєч(с)тои бгомтри... сєла... к столцу єп(с)піи 

холмьскоє при бголюбєзномь калисти єп(с)пи и холмь- 
скомь и бєльзскомь (Холм, 1376 Р 22); мьі стєфань воєво¬ 
да... чини(м) знаменито... ожє... дали єсми вьсєосщєнно- 
моу (!) митрополитоу кирь калистоу романскомоу єдного 
татарина на им^ пашка (Дольний Торг, 1445 Сові. II, 236). 
ФОРМИ: дав. одн. калистоу (1445 Сові. її, 236); місц. 

одн. при калисти (1376 Р 22). 
*КАЛИТАі ж. (1) (шкіряний мішечок на гроші, що його 

звичайно прив'язували до пояса) калита: Мартина жало= 
ва(л) на микоулоу и(ж) ємоу вьінА(л) ис калитьі осмь копт 
гро(ш)и квальто(м)ь (XV ст. ВС 31 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. калити (XV ст. ВС 31 зв.). 
* КАЛИТА 2 ч. (1) (особова назва): Мьі кнА(з) двдь дмит- 

риєви(ч)... воилови(ч) гриць с брато(м) стєпано(м), кали(т) 
ива(н) балакБрови(ч) ... чинимьі знамєни(т)... како кеди 
в то врємА коли кнА(з) вєлєбньїи дмитрии... голдование 
и вврность и послушьство и так£(ж) служба ... володисла- 
ву... королеви польскому вЬрность... слюби(л) а мьі... 
ИМЄНЄМ'Ь... вши(х) зємлАнь... ислюбуємьі за нєго (Лучиця, 
1388 Р 38—39). 
ФОРМИ: наз. одн. кали(т) (1388 Р 38). 
КАЛЇАНЄЩИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тВмь мьі видввшє и(х) правою и вврною службою... 
дали єсми имь оу нашєи зємли село... на имА калїанєщи 
(Васлуй, 1437 Мііг. 202—203); и мьі ... дали смо томоу на- 
шємоу свАтомоу монастироу Бистричьскомоу... село Ка- 
лїєнєщи (Ясси, 1500 ВО II, 173). 
ФОРМИ: наз. калїанєщи (1437 Мііг. 203); род. Калїє- 

нещь (1500 ВБ II, 173); знах. Калїєнєщи (1500 ВО II, 173). 
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КАЛЇАНОВИЧ'Ь ч. (2) (особова назва): мьі бо Ар є... 
алєксандра воєводьі... па(н) Аки(м) калїАнови(ч), па(н) 
гораєць и бра(т) єго станисла(в) ... знаємо чини(м)... и(ж) 
єсмьі дали... сєрє(т) мисто... сєстрь господар А нашєго ко- 
ролА по(л)ского (б. м. н., 1421 Со&і. І, 141 —142); Мьі па¬ 
нове... на имА... пань мись равасовскьіи и пань їоакимь 
калїановичь... вьізнаваємь... колижь вєлєм-Яжнїи илїашь 
воєвода... пану владиславови, кролю по(л)скомоу... голдь 
вьірности и присЬгьі... є(ст) оучини(л)... мьі такожє... оби- 
цоуємь... тоть истинньш голдь... ховати (Львів, 1436 Со8І. 
II, 701—702). 
ФОРМИ: наз. одн. калїановичь 1 (1436 Со&і. II, 701); 

калїАнови(ч) 1 (1421 Со&і. І, 142). 
*КАЛЇЄНЄЩИ див. КАЛЇАНЄЩИ. 
*КАЛЇАНОВИЧЬ див. КАЛЇАНОВИЧ'Ь. 
КАЛОГЄРИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві); тьмь мн... дали єсмьі ему два села... на имА скорцєв- 
ци... а... паиковци што вьішє калогєри о(т) дубровь (Су- 
чава, 1407 Со&і. І, 56). 
ФОРМИ: наз. калогєри (1407 Со&і. І, 56). 
КАЛОЯНЬ ч. (1) (особова назва молд., болг. Калоян): 

мь] Илїа воєвода... и брат господства ми, Стєфаиь воєвода, 
знаменито чинимь... ожє тот истинньїи слоуга и болБринь 
нашь, вЬрньш пань Калоянь, слоужиль намь правою и 
вьркою слоужбою (Сучава, 1441 ОВАс 39—40). 
ФОРМИ: наз. одн. Калояиь (1441 ОВАс 40). 
* КАЛУГЄРИЦА1 ж. (2) (цсл., молд., калоугерица) мо¬ 

нахиня, черниця: мьі Стєфань воєво(д)... чинимь знамени¬ 
то... понєжє... благопроизволи господство ми... и дали 
єсми прАдрєчєнномоу монастирю єдинь монастирь оу бои- 
щи... идє(ж) соу(т) калоугєрици (Васлуй, 1446 Со&і. II, 
263); Мьі Стєфань воєвод... чиним знаменито... ожє прї- 
идоша прєд нами и прєд нашими боярє калоугєрици от на¬ 
шєго монастирі от Хородника, и оуказали намь лист от 
нашєго родитєль от Алєксандра воєвода (Дольний Торг, 
1475 ВО І, 199). 
ФОРМИ: наз. мн. калоугєрици (1446 Соз*. II, 263; 

1475 ВО І, 199). 
КАЛУГЄРИЦА 2 ж. (1) (особова назва, молд. «монахи¬ 

ня»): и дали єсми ємоу оу иашєи зємли оу молдавскои села 
иа имь прокопАни на рєвтА и за прутомь противь по(д)- 
лАнє(х) гдє є(ст) калугєрица н гдє є(ст) ванца (Сучава, 
1445 0/Я«Л» 483). 
ФОРМИ: наз. одн. калугєрица (1445 0//?«А» 483). 
*КАЛОУГЄРИЦА 3 ж. (2) (назва річки у Молдавському 

князівстві): А хотар томоу вьіш(є)рєчєномоу село Стєц- 
канїи... вь оусти Калоугєрици (Сучава, 1493 ВО II, 6). 
ФОРМИ: род. одн. Калоугєрици 1 (1493 ВО II, 6); Ка- 

люгєрицєи 1 (1493 ВО II, 6). 
КАЛУГЄРИЧИНЬ прикм. (3) чернечий (і): хотарь тому 

селу почєнши о(т) вєликои дорогь со(ч)вьскои... до калу- 
гєричинь ставь... та о(т) того става гори и оуси иивьі калоу- 
гєричини (Сучава, 1456 Со&і. її, 582). 
калугєричинь ставь (1), ставь калу* 

гєричинь (1) (назва ставу в Молдавському князівстві): 
хотарь тому селу... до калугєричинь ставь; абьі бьіло стому 
маиастирю и сь сєломь и сь ставо(м) калугєричинь (Су¬ 
чава, 1456 Со&і. II, 582). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. калугєричинь 1 (1456 Соз/. II, 582); 

наз. одн. ч. зам. ор. сь ставо(м) калугєричинь 1 (1456 Со&і. 
II, 582); наз. мн. ж. калоугєричини (1456 Со&і. II, 582). 
Див. 'ще *КАЛОУГЄРСКИИ, *КАЛОУГЄРОВЬ. 
*КАЛОУГ€РОВЬ прикм. (1) О кр ьн и ця калоу- 

гєр о в а див. КРЬНИЦА. 
ФОРМИ: род. одн. ж. калоугєров-Ь (1468 ВО І, 

130). 
Див. ще КАЛУГЄРИЧИНЬ, *КАЛОУГЄРСКИИ. 
* КАЛОУГЄРСКИИ прикм. (3) (> калоугєрскии 

бродь (2),бродь калугєрскии(І) див. БРОДЬ. 
ФОРМИ: род. одн. ч. калоугєрского (1447 Со&і. II, 281); 

ЗО* 

місц. одн. ч. оу калугєрскому 1 (1454 Со&і. II, 508); ка- 
лоугєрски(м) 1 (1470 ОІР«А» 523). 
Див. ще КАЛУГЄРИЧИНЬ, *КАЛОУГЄРОВЬ. 
КАЛОУГЄРЬ 1, КАЛОУГЄРЬ ч. (35) (цсл., молд. ка- 

лоугерь, гр. Каїбуєро^) монах, чернець: и тако(ж) ни 
оди(н) игоумє(н) илї иньї калоугєрь. да не имаєть ииого 
прїмЬсоу ни оу чє(м) кь нашємоу калоугєроу савь, ани кь 
томоу намєстю (Дольний Торг, 1443 Сові. II, 185); и також 
дали монастирєви нашємоу от Ньмца калоугєри от нашєго 
монастирь от Бистрици єдин циганин на имь Ньнчюл (Су¬ 
чава, 1487 ВО І, 312). 
ФОРМИ: наз. одн. калоугєрь, калоугєрь (1443 Со&і. 

II, 185); род. одн. калугєра (1443 Со&і. II, 185); дав. одн. 
калоугєроу (1443 Со&і. II, 185); наз. мн. калоугєри, калу- 
гєри 18 (1447 Со&і. її, 289; 1448 ОІД«А» 491; 1449 Со&і. 
II, 378; 1452 ШЯ«А» 500; 1453 Со&і. II, 454; 1454 Со&і. 
II, 508; 1455 Со&і. II, 561; 1458 513; 1467 МіН. 
Оос. 125; 1487 ВО ї, 312 і т. ін.); ка(лоу)гєрє 1 (1446 Со&і. 
II, 251); калоугьри 1 (1459 514); зам. род. о(т) 
калоугєри 1 (1455 Со&і. II, 561); знах. мн. калоугєри (1455 
Со&і. II, 561, 562; 1458 ОІД«А» 513); ор. мн. калоугєрми, 
калугєрми 2 (1448 Со&і. II, 353; 1453 ОІВ«Аі> 503); калоу¬ 
гєри, калугери 2 (1464 ВО І, 83; 1467 МіН. Оос. 125); 
калугєрм 1 (1443 ПГСММ); калугьри 1 (1459 £>/#«А» 514). 
КАЛОУГЄРЬ 2, КАЛОУГЄРЬ ч. (3) (особова назва, молд. 

«монах»): твмь мьі видЬвши єго правоую и вьрноую слоуж- 
боу до иа(с)... дали и потврьдили єсмо имь ... єдна пасика, 
оу крьници, гдє бьі(л) калоугєрь (Сучава, 1448 Со&і. II, 
323); дали єсми томоу свАтомоу нашємоу монастироу села 
що на Добровєць... єдно на имь Роуси... дроугоє село Ка- 
лоугьрьнє, гдє бьіль Жоуржь калоугєрь (Гирлов, 1499 
ВО II, 162—163). 
ФОРМИ: наз. одн. калоугєрь, калоугєрь (1448 Со5?. II, 

323; 1499 ВО II, 162, 163). 
КАЛОУГЄРЬ Чиє. КАЛОУГЄРЬ К 
КАЛОУГЄРЬ 2 див. КАЛОУГЄРЬ 
*КАЛУГОРСКИИ див. * КАЛОУГЄРСКИИ. 
*КАЛУГЬРЬ див. КАЛОУГЄРЬ і. 
КАЛОУГЬРІіНЄ мн. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): дали єсми томоу свАтомоу нашємоу моиасти- 
роу... села що иа Добровєць: єдно на имЬ Роуси... дроугоє 
село КалоугьрЬнє гдє бьіль Жоуржь калоугєрь (Гирлов, 
1499 ВО II, 162—163). 
ФОРМИ: наз. Калоугьр-Ьнє (1499 ВО II, 162, 163). 
* КАЛУГЬРЬ див. КАЛОУГЄРЬ1. 
КАЛУСОВСКИЙ ч. (2) (особова назва): а прьі томь бьіли 

и того добре свЬдомьі люди добрьіє: княз Йван Василєвич 
Курцєвич... а пан Михно Калусовский (Володимир, 1475 А8 
І, 72); А... при том бьіл владьїка володимерский Иона... а 
паньЯнь Калусовский (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV,!41). 
ФОРМИ: наз. одн. Калусовский (1475 А5 І, 72; 1498 

АрхЮЗР 8/ІУ, 141). 
ї КАЛЬЦНІїРЄВЬ див. *КАНЦЛЄРЄВЬ. 
! КАЛЬЦН'бРЬ див. КАНЦЛЄРЬ. 
*КАЛЮГЕРИЦЯ див. *КАЛОУГЄРИЦА3. 
*КАМАРИНОВЬ прикм. (1): мьі Стєфа(н) воєвода..* 

знаменито чини(м)... о(жє)... аноушка и марїє дьщєри ка- 
маринови жаловали єсми и(х) осо(б)ною нашєю мл(с)тїю 
(Сучава, 1479 ПГВСА). 
ФОРМИ: наз. мн. ж. камаринови (1479 ПГВСА). 
Пор. *КАМАРИНЬ. 
*КАМАРИНЬ ч. (1) (особова назва): и дали и потвердили 

єсми... правоє и(х) о(т)нину о(т)нина о(т)ца и(х) камарииа 
села (Сучава, 1479 ПГВСА). 
ФОРМИ: род. одн. камарина (1479 ПГВСА). 
КАМЄНЄЦКИИ, КАМЄНЄЦКІИ, КАМЄНИЦКИЙ 

прикм. (11): мьі богдань воєвода... вьізнавами ис тимьто 
нашимь листомь... ожє пришли єсмо оу вєчноую єдность... 
ис паномь дєтрихом-ь боучацкимь з Азловца, старостою 
камєнєцкимь и подолскимь (Сучава, 1449 Со&і. II, 746); 
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Се здвся просшгь у нась дворининь нашь Тишко Ходке- 
вичь землиць пуетньїхь у Каменецкой волости (Краків, 
1454 АЛМ 12); А при том бьіли и тому добре звндоми: 
кн(А)зь Юрєй Иванович Доубровницкии... и писар г(о)с- 
(по)д(а)рА королА єго милости, староста камєнєцкии 
(Ставків, 1491 А5 І, 97); а староста камєнєцкїи тьіж абьі 
имал моц... от крали єго милости над каждьім от гіоддан- 
ньіх кролН єго милости оучиннти справєдливост людєм 
и подданним нашим (Гирлов, 1499 ВО II, 424). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. камєнєцкии, камєнєцкїи 2 (1491 

АЗ І, 97; 1499 ВО II, 424); камєницкий 1 (1437 А5 І, 34); 
ск. н. кам 1 (1498 ГВКОО); род. одн. ч. камєнєцкого (1499 
ВО II, 424); дав. одн. ч. Каменецкому (1454 АЛМ 12; 
1499 АЛМ вип. 2, 36); ор. одн. ч. камєиєцкимь, камєкєц- 
ким (1449 Сові. II, 746; 1462 ВО II, 292); знах. одн. ж. 
камєн ицькоую (1481 В О II, 365); місц. одн. ж. у Каменец¬ 
кой (1454 АЛМ 12). 
Див. ще *КАМЄНСКИИ. 
Пор. *КАМЄНЄЦЬ 1,*КАМЄНЄЦЬ 2. 
*КАМЄНЄЦЬ 1 ч. (11) (назва міста у Подільській землі) 

Кам’янець-Подільський: на крєпость тему и на вєликоє 
потвєржєньє еєму нашомоу листу привісили єсмо наши 
пєчати оу городи оу камАнци (Кам’янець, 1404 Сові. 11,625); 
а кто имєт повезти кони или кобьіли до камєнци, што бьіло 
ємоу дати оу еєрєти, то имєгь дати оу дорогоуни (Сучава, 
1434 Сові. II, 669); коли пришоль цєсарь тоурский на нась 
и на нашоу зємьлю, а наши оубогии люди оть Сачавьі (!) 
и они побєгли до Камєньца (б. м. н., 1481 ВО II, 365). 
ФОРМИ: род. одн. камєнцА, камє(н)цА, камєнц*Ь 4 (1453 

Сові. II, 765; 1456 Сові. II, 790; 1460 ВО II, 274; 1468 ВО 
II, 302); камАици 1 (1408 Сові. II, 632); Камєньца 1 (1481 
ВО II, 365); камєнци 1 (1434 Сові. II, 669); місц. одн. оу (в) 
камАици 2 (1404 Сові. II, 625; 1407 Сові. II, 629); оу ка¬ 
мєнци 3 (1458 Сові. II, 815); ! камици 1 (1420 ПГАГ). 

* КАМЄНЄЦЬ 2 ч. (4) (назва міста у Берестейській зем¬ 
лі) Кам’янець: Ргузгесі г Биска окоіо Вегехііа окоіо Ка- 
тепса \У5е ризіо тегупііі (Липнивіки, 1433 ЗНТШ ГХ XVI, 
141); Писань у Каменцу (Кам’янець, 1495 АЛМ 85). 
ФОРМИ: род. одн. Катепса (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141); 

місц. одн. оу Камєнцьі 1 (1441 —1443 АЗ III, 2); вь камей- 
ци 1 (1494 АЛМ 54); у Каменцу 1 (1495 АЛМ 85). 

* КАМЄНЄЦЬ3 ч. (1) (назва маєтку у Віденському воє¬ 
водстві): И о(т)пнсаль єсмь своєи жєпП Кнгни Марій... 
свою вьіслоугоу... имннїє прьвоє, а иноу словєнєскь могьіл- 
ноє камєнєць логожєскь (Київ, 1446 Р 154). 

-ФОРМИ: знах, одн. камєнєць (1446 Р 154). 
КАМЄНИ прикм. (12) О к а м є н а г о р а (2) (назва 

гори у Київській землі): тоє свн(т)чили два братєники... 
покоуль єсть г(е)дрА нашє(г) тоули(н)скоє зємли... а о(т) 
калинова коуста по вєликоую ивницю а великою ивницєю 
по камєноу гороу а о(т) камєньї горьі по до(л)жє(к) (б. м. н., 
бл. 1458 Р 167); камєная криниця (2) (назва дже¬ 
рела у Молдавському князівстві): А хотар да єст тьім селам 
и селищам почьнши от пискоу Бахлоуи... до каминои 
крьници (Сучава, 1468 ВО І, 127); А хотар томоу еєлоу 
Греком почєнши от берег Сирєта... чєрєс поле оу камєнои 
крьници на копаною могилоу (Сучава, 1488 ВО І, 348); 
камєнная п є ч ь (1) (назва місця у Троцькому воє¬ 
водстві): И мьі... казали єсмо свєтком присАгнути, они 
обвели от Бєрєзоє... к камєнной печи (Лукониця, 1478 

III, 37); к а м є н н ьі и б р о д (5) (назва броду у Мол¬ 
давському князівстві): тНмь ми видїзвшє єго правоую и 
внрноую слоужбоу до на(с)... дали єсмьі ємоу... села... 
на чоухри михаиловци оу камєнного бродоу (Сучава, 1431 
Сові. І, 317); тНмь мьі виднвши єго правою и вирною слоуж- 
бою до на(с),.. дали єсми ємоу... село на ревти гдє є(ст) 
камєни броу(д) и повніше камєнаго бродоу (Сучава, 1437 
Сові. І, 541); камєньїи б р о д (2) (назва броду у Тро¬ 
цькому воєводстві): и па(н) яку (б) с пано(м) рачко(м)... 
тьі(х) погорНлски(х) в то(м) оправили, и границьі и(м) за¬ 

вели по тьіи рНчки по мНзную а по кривоцоу и по камє(н)- 
ньі(и) бро(д) (Вільна, 1495 ВМЗД). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. камєии (1437 Сові. І, 541); род. 

одн. ч. камєнного 3 (1431 Сові. 1, 317); камєного 1 (1495 
ВМЗД); камєнаго 1 (1437 Сові. І, 541); знах. одн. ч. камє(н)- 
иьі(и) (1495 ВМЗД); род. одн. ж. камєнои 1 (1488 ВО І. 
348); камНнои 1 (1468 ВО І, 127); камєиьі 1 (бл. 1458 Р 
167); дав. одн. ж. камєиной (1478 АЗ III, 17); знах. одн. ж. 
камєноу (бл. 1458 Р 167). 
КАМЄНИЦКИЙ див. КАМЄНЄЦКИИ. 
*КАМЄНИЦЬКИИ див. КАМЄНЄЦКИИ. 
* КАМЄНИ ЦЯ ж. (2) (назва річки у Подільській землі): 

Про (т)о... Ємоу самомоу... Надаю... Городища... На(д) 
рнчькою Камєницєю... з обоу двоухь Сторонь тоє рнчки 
Камєници землю Дєрьжати Маєть (Прилуки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: род. одн. Камєници (1459 Р 171); ор. одн. Ка- 

мєницєю (1459 Р 171). 
Див. ще *СОУХАЯ КАМЄНИ ЦЯ. 
*КАМЄННЬІИ див. КАМЄНИ. 
КАМЄНОЄ с. (1) (назва села у Молдавському князівстві) 

Кам’яна: тИмь ми виднвшє єго правоую и внрноую слоуж¬ 
боу до на(с)... дали єсмьі ємоу ... села оу ваше в зємли на имА 
хєнцовци... и камєноє на еєрєтн (Сучава, 1431 Сові. І, 317). 
ФОРМИ: наз. одн. камєноє (1431 Сові. І, 317). 
*КАМЄНСКИИ прикм. (2): мьі романь воєвода... чинимо 

знаменито... ожє... пань дидрихь боучаскьш, старости 
подолекою зємли и камєнскомоу... слюбиль ми и записаль 
сА сто А ти подли нась (Коломия, 1448 Сові. II, 305). 
Крьсть Камєнски (1) див. КРЬСТЬ С 
ФОРМИ: дав. одн. ч. камєнскомоу (1448 Сові. II, 305); 

знах. одн. ч. Камєнски (1438 О В Ас 27). 
Див. ще КАМЄНЄЦКИИ. 
Пор. ^КАМЄНЄЦЬ К 
*КАМЄНЬ 1 див. КАМЄНЬ Г 
*КАМЄНЬ 2 ч. (4) (назва городка у Молдавському кня¬ 

зівстві): єщє єсмьі дали првдрєчєнномоу монастироу домь 
крачоуновь от камєна (Сучава, 1431 Сові. І, 325); Тнж Стє- 
фан воєвода... оукрВпих нашь свАтьш монастир... що тоти 
еєловє бьішє от окол дворов наших от Камєн (Сучава, 1491 
ВИ І, 463). 
ФОРМИ: род. одн. камєна 2 (1431 Сові. І, 325; 1457 ВИ 

І, 5); камєнню 1 (1475 ВО І, 206); Камєн 1 (1491 ВО І, 463). 
КАМЄНЬЧАНе мн. (3) (особова назва за місцем прожи¬ 

вання, пор. Камєнєць у Подільській землі): Милостивий 
королю! Прошу твоє милости, оучини ми право сь Камєнь- 
чани о мои щкодьі, а я такьжо оучиню какь ми оузвєлишь 
(б. м. н., 1481 ВО II, 365). 
ФОРМИ: наз. Камєньчанє (1481 В О II, 365); род. Камєнь- 

чань (1481 ВО II, 365); ор. Камєньчаньї (1481 В О II, 365). 
КАМЄНЬ1 ч. (10) 1. камінь (6): а хотари оунгоурв- 

(иомь) от бакова почєнши о(т) врьха... прости (...) оу 
камєнь (Сучава, 1409 Сові. І, 64—65); тБмь мьі видввши 
єго правоую и вБрноую слоужбоу... дали єсмьі єму... села 
на рєвтВ... и на иткилВ мєж(д)у кротолчи, пониже гдє 
камєнь стоить (Ваелуй, 1436 Сові. І, 459); а хотарь... на 
дорогоу... та на камє(н) на вєрхь хлоубокою долиноу (Су¬ 
чава, 1488 ДГСПМ). 

2. надгробний камінь, надгробник, надгробна плита (1): 

Пристави сА Іо Вльдиславь воєводь в лв(т) 5ЩГ, м(с)ца 

Авгоу(ст) кіз. дпь. И сьтвори си камєнь вь дни Іо Нигоє 
воєвода (Дял, 1455 Иіс. Оос.); 
камєнь а н д о н ї є в ь (1) (назва місцевості у Мол- 

давському князівстві): а хотарь... на єди(н) топо(л)... на 
камє(н) андонїє(в) (Сучава, 1490 ДГСХМ); Камєнь 
К р а к о в ь (1) (назва пагорка у Молдавському князівстві): 
мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє тоти истин- 
нїи наши слоуги... жаловали єсми их... дали и потврьдили 
єсми им... села... под Каменем КраковВ (Ваелуй, 1495 
ВО II, 59); Камєнь л есь (1) (назва урочища у Волин- 



*КАМ€НЬ — 469 — *КАНУНЬ 

ській землі): по половине зь Любчемь грань, кудьі речька 
идеть... болотьі гольїми до Каменя леса (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
ФОРМИ: наз. одн. камєиь (1436 Созі. І, 459); род. одн. 

Каменя (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2); знах. одн. камєнь, камєнь, 
камєн, камє(и) (1409 Созі. І, 64; 1455 Міс. О ос.; 1479 
Ви І, 221; 1488 ДГСПМ\ 1490 ДГСХМ); ор. одн. Каме¬ 
нем (1495 ВО II, 59). 
Див. ще *КОРОЧЄНЄВТї КАМЄНЬ, *КОРОЧИН1> КА¬ 

МЄНЬ, *КРАЧУНОВТ> КАМЄНЬ. 
*КАМЄНЬ 2 ч. (14) одиниця виміру ваги: а мьіто ймуть 

дати оть камєнє, у баковЬ одинь грошь, а на искладь, 
у сочавь, оть камєнє одинь грошь, а у сирАть огь камєнє 
одинь грошь (Сучава, 1408 Созі. II, 632—633); дали єсми 
томоу стомоу нашємоу монастироу о(т) поутнои на(ш) 
прав'іи прихо(д) вьси камєни от воскоу о(т) нашєго сєрєц- 
кого трьга (Сучава, 1488 ДГСПМ). 
ФОРМИ: род. одн. камєнє 6 (1408 Созі. II, 632, 633; 

1434 Созі. II, 670); камєнА, камені 3 (1456 Созі. II, 791; 
1460 ВО II, 275); камєн 1 (1466 Вй І, 105); знах. одн. 
камєиь (1457 ВО І, 4); род. мн. камєнь, камєн (1457 ВО 
І, 4; 1466 В О І, 105); знах. мн. камєни 1 (1488 ДГСПМ)\ 
камєни 1 (1457 ВО І, 4). 

*КАМЕМ3 ч. (1) (назва села у Волинській землі) Камінь: 
Му ШііоІб, игеїукі кпіаг 1уіо\У5кіу... сгупіш гпатіпііо... 
іг сіаіі іезто зіигі пазгоши Рау4и... зеїузгсге Катеп 
гешіі \\ю1упзкоіеу (Ужів, 1420 Л5 І, 25)." 
ФОРМИ: знах. одн. Катеп (1420 Л5 І, 25). 
*КАМЄНЬЄ с.. зб. (1) дорогоцінне каміння: Сє азь соми- 

рєньїи єп(с)пь олк(с)Ьи... застали єсмо оу стго спса на 
красно(м)... кр(с)ть оузвизалньїи с камєньє(м) (б. м. н., 
1429 Р 114). 
ФОРМИ: ор. камєнье(м) (1429 Р 114). 
КАМЄНЬСКИИ прикм. (1) (пор. Катіеп у Польщі): 

Мьі воицєхь з бжиєи мл(с)ти ярцибискупь гиЬздєнскии... 
доброкгость с колна камєньскии ... слюбуємьі и записуєми 
сА стєцку воєводь зємль молдавскон (Ланчиця, 1433 Р 
122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. камєньскии (1433 Р 122). 
*КАМИЛИНЬ прикм. (1): мьі Стєфан воєвода... знаме¬ 

нито чи(ни)мь... ожє прїидє прАд нами... слоуга наш Щє- 
фоуль СпинЬноуль и сь своєю жєною Фєткою, дочка Ка¬ 
ми лина... и продали одино село на имь КобьілїА на Днистри 
(Сучава, 1482 ВО І, 261—262). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Камилина (1482 ВО І, 262). 
Див. ще *КАМИЛОВЬ. 
Пор. *КЬМИЛЬ. 
*КАМИЛОВЬ прикм. (1): мьі Стєфан воєвода... знамени¬ 

то чи<ни)мь... ожє прїидє прАд нами... слоуга каш ІДє= 
фоуль СпинЬноуль и сь своєю жєною Фєткою, дочка Ками- 
лниа... и продали одино село на имЬ КобьілїА на Диистри, 
очина Фєткова, дочка Ками лов а (Сучава, 1482 ВО І, 261 — 
262). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Камнлова (1482 ВО І, 262). 
Див. ще *КАМИЛИНЬ. 
Пор. *кьмиль, 
! КАМИЦИ див. *КАМЄНЄЦЬ1. 
*КАМКА] ж. (8) (тюрк, кашха, кішха) узорчаста ту¬ 

рецька шовкова тканина (7): а коли ймуть купити татар- 
скьіи товарь, у сочавь, или шолкь, или пєрєць, или кам- 
кьі, или тєбєнкьі, или тємьАнь, или грєцкьш квась, оть 
гривну, у сочавь, потри гроши (Сучава, 1408 Созі. II, 630); 
а коли имоут коупити татарскїи товар, оу сочавь, илї 
шолкь, илї пєрєць, илї камхи... а они абьі платили от 
гривньї три гроши (Сучава, 1456 Созі, II, 788); А такожь 
намь маю(т) дати чоломь битьА на годь попАти коуОтєрє(и) 
коро(т)кихь А по пАти конє(и), А по камьце што бьі стоАла 
за двадьцать копь г(р)шє (Краків, 1487 АМЛ)\ 
камха Дамаска (1) адамашок: Сє азь... пань Иг- 

натїє... кь свАтомоу мЬстоу... дали єсми трой двєри от 
дамаскьі чрьвєнои сь златом и єдинь покровець, и нарЖк- 
вици от тоЛждє камхьі дамаски (Молдовиця, 1462 ВО І, 
70). 
ФОРМИ: род. одн. камхьі 1 (1462 ВИ І, 70); камхи 1 

(1449 Созі. II, 747); дав. одн. камьце (1487 АМЛ)\ ор. одн. 
камькою (XV ст. АрхЮЗР 8); знах. мн. камхи 2 
(1456 Созі. II, 788; 1460 ВО II 273); камки 1 (1408 Созі. 
II, 630); камхи 1 (1434 Созі. II, 668). 
КАМКА2 ч. (3) (особова назва): а пань Юшко Камка 

даль пану Стєцку Шишкиничу, противь нашого села, 
таково ж село... на имя Будятичи (Володимир, 1471 
АрхЮЗР 8/ІІІ, 627). 
ФОРМИ: наз. одн. Камка (1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627, 628); 

ор. одн. Камкою (1471 АрхЮЗР 8/1II, 627). 
* КАМХА див. * КАМКА 
*КАМТ>КА див. ♦КАМКА1. 
*КАМГЕНЬ!И див. КАМЄНИ. 
♦КАМАНЄЦЬ див. ♦КАМЄНЄЦЬ1. 
*КАНДИТОВ'Ь ч. (1) (назва селища у Волинській землі): 

мьі вєликьш кнзь швитрикгаиль... чини(м) знаменито... 
ижь... ми... дали єсмо єму и записали... оу крємєнєцко(м) 
повьтє... селище кандитовь (Луцьк, 1438 Р 138). 
ФОРМИ: знах. одн. кандитовь (1438 Р 138). 
КАНДРІЇ ч. (1) (особова назва, молдпор. Кондрать): 

мьі Стєфань воєвода... чиним знаменито ... ожє тот истин- 
ньш слоуга наш пань Кандрь, сьінь Грєоулов, слоужиль 
нам право и вьрно (Васлуй, 1465 ВО І, 87—88), 
ФОРМИ: наз. одн. Каидрі (1465 В О І, 88). 
Див. ще КОУДР1Ї. 
КАНЄВЬСКИИ прикм. (1) (пор. Канєвь): а при то(м) 

били докторь с Кракова кнзь янь рєкгула... а воить ка- 
нєвьскии юшько (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. канєвьскии (2-а пол. XV ст. СПС). 
КАНОВНИКЬ ч. (2) (стч. капоупїк, стп. капопік, ка¬ 

пості к, лат. сапопісиз) (вищий чин у католицькому світ¬ 
ському духовенстві) канонік: А псань у Вилни... Матися, 
кановникь Виленьск(ій) (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); 
А нное давал на рускии церкви и бискупу киевьскому и 
каноникомь и иньїм даваль (Вільна, 1496 АЛРГ 72). 
ФОРМИ: наз. одн. кановникь (1451 АкЮЗР II, 106); 

дав. мн. каноиикомь (1496 АЛРГ 72). 
♦КАНОНИКг див. КАНОВНИКЬ. 
*КАНОНЬ див. *КАНУНТ>. 

*КАНТАРЬ ч. (12) (тюрк, капіаг «вага») одиниця ви¬ 
мірювання ваги: а на головноє мито, у сочавь, оть Вї 
кантари одинь рубель сєрєбра (Сучава, 1408 Созі. II, 631); 
А кто идєть до татарскои сторони, от дванадєсАт кантари 
що сь важит оу Сочавь один роубль (в ориг. роубли.— 
Прим, вид.) сєрєбра (Сучава, 1460 ВО II, 273). 
ФОРМИ: род. мн. кантари 10 (1408 Созі. II, 631; 1434 

Созі. II, 668; 1456 Со$/. II, 789; 1460 ВО II, 273, 274); 
кантар І (1456 Созі. II, /89); знах. мн. кантари (1446 
0/Я«А» 485). 

*КАНУНЬ ч. (6) переддень (1): пса(н) и дата (!) во (л)вовє 
по(д) лЬтьі рожєства х(с)ва фЗ ль(т) нуои м(с)ца аоуста (!) 

вь є дє(н) кану(н) Преображення хва инди(т) (!) г (Львів, 
1478 ЗРМ); 
на канунЬ (4) напередодні: А писана грамота вь 

Лвовь, в недьлю на канонЬ святого филипа (Львів, 1378 
ЗНТШ ІЛ, 5); писань листь оу сочавь, оу нЬдєлю, на ка¬ 
нунЬ водохрщь (Сучава, 1393 Созі. II, 608к А різап ІізіЬ 
V На1іс2у \у Згесіи па капопіу 5\уіе1оЬо ІНу йпіе (Галич, 
1413 ОС 48); оу канунь (1) напередодні: оув озера 
оу крудьі межи городна и мєрє(ч) по^розтвь х(с)вЬ оу пА- 
токь оу канунь стго обрьзаниА хва (б. озера Крудн,' 
1400 Р 62). 
ФОРМИ: наз. одн. каиу(н) (1478 ЗРМ)\ знах. одн. ка¬ 

нунь (1400 Р 62); місц. одн. на кануні 2 (1385 Р 28; 1393 
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Созі. II, 608); иа каион-Ь, капопіу 2 (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 
1413 ОБ 48). 

* КАНЦЛЄРЄВЬ прикм. (1) канцлерів: Прика(з) пана 
Єє(д)ко(в) кальцнірєвь (!) (б. м. н., 1446 Р 153). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ! кальцнірєвь (1446 Р 153). 

КАНЦЛЄРЬ, КАНЦИЛЄРЬ, КАНЦЛЄР, КАНЦЛИРЬ, 
КАНЦЛЄРЬ, КАНЦНІіРЬ, ч. (21) (спгч. капсІеР, стп. 
капеїегг, лат. сапсеїіагіив) (хранитель печаті, керівник 
канцелярії) канцлер (20): мьі панове господарі нашєго, 
илїн воєводи, на имА... пань стань бьірличь ворониць- 
скьіи... и пань дикиско канцилєрь хропотовскни... ввізна- 
ваємь тьімь то наши(м) листомь... колижь... илїацгь воє¬ 
вода... владиславови, кролю по(л)скомоу... голдь... єс(т) 
оучинн(л).,. ми такожє... обицоуемь ... тоть... голдь... 
ховати (Львів, 1436 Созі. II, 701—702); А при томь бьіли: 
Владика Лоуцкий Єфрємєи... а пань Фєдко канцлєрь нашь 
(Луцьк, 1446 АЗ III, 5); Ккзю николаю бискоупоу вилєнь- 
скомоу И воєводі вилє(н)скомоу паноу михаилоу кєзьк- 
гаиловичоу каньслірю... нашємоу (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ); Вьізнаваємь симь нашьімь листомь... 
и(ж) сь иашєи доброєи воли и розмьіслоу хотячьі пана 
михаила канцлиря молдавско(г) намь братомь и приятє- 
лємь вічньїмь оучьінити... дали семи ємоу... оу снятині 
оу горо(д) мєшканє (Снятин, 1454 Р 162—163); а на то свід- 
ковє... пан доума браєвич... пан пєтрь канцлирь (Сучава, 
1456 Созі. II, 791); 
канцлірь дворньїи ^(1) придворний канцлер: 

при то(м) били в(о) вй(л) па(н) мй(к) ра(ди) па(н) а ка(н)ц- 

лірь дво(р) на(м) мє(р) (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: наз. одн. канцлєрь, канцлер 5 (1444 АЗ І, 41; 

1446 АЗ III, 5; 1494 АЛМ 54; 1495 РИБ 621; 1499 АЗ 
І, 118); каицнірь 1 (1446 Р 151); ! кальцнірь 1 (1446 Р 
152); канцлирь 1 (1456 Созі. II, 791); каицилєрь 1 (1436 
Созі. II, 701); ка(и)цлірь 1 (1499 ГОКІР); ск. н. каи, ка(н) 
З (1493 АЛГР 56; 1496 ВМКФС; 1499 ВФ); к(и) 1 (1495 ВК)\ 
род. одн. каньцлєра 2 (1499 ВФ); канцлири 1 (1454 Р 162); 
дав. одн. канцлирєви 1 (1439 Со$£. II, 714); канцлиру 1 
(1445 Созі. II, 730); каньслірю 1 (1447—1492 ЛКБВ); 
ор. одн. канцлірємь (1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.). 
Дие. ще *КАНЬЦЛГЙРИИ. 

КАНЬТУРЬ ч. (1) (особова назва): а сє зємлАнє пань 
ходько бьібєльскии... пань воить пєрємьішльскии кань- 
турь из угорь гость (Перемишль, 1359 Р 10). 
ФОРМИ: наз. одн. каиьтурь (1359 Р 10). 
*КАНЬЦЛЕРЬ див. КАНЦЛЄРЬ. 
*КАНЬСЛ?їРЬ див. КАНЦЛЄРЬ. 
*КАНЬцЛ1їРИИ ч. (2) (стп. капсіеггу, лат. сапсеїіагіиз) 

(хранитель печаті, керівник канцелярії) канцлер: князь 
Борис канциерии (!) приказаль (Київ, 1445 ЗНТШ СХУ, 
19); прика(з) па(н) Оєдька каньцлірєго (Луцьк, 1445 Р 149). 
ФОРМИ: нсіз. одн. ! канциерии (1445 ЗНТШ СХУ, 19); 

род. одн. каньцлірєго (1445 Р 149). 
Див. ще КАНЦЛЄРЬ. 
*КАПЛАНСКИИ прикм. (1) (стп. карїапзкі) (який сто¬ 

сується священика) священиків: Я Оношко Витонизкий... 
продал єсми... кн(А)г(и)ни Мари Ровєнской дом свой оу 
Луцком місти промєж ормєнскоє ц(є)ркви и капланского 
домоу на берези СтьірА (Луцьк, 1490 А5 І, 92). 
ФОРМИ: род. одн. ч. капланского (1490 А$ І, 92). 
* КАП ЛАНЬ ч. (3) (стч. каріап, стп. каріап, лат. си¬ 

ре! 1а пия) свяшеник: а мьіта со осмь ко(п) грошє(и) при(и)- 
дєть коли тихо а н то половица на цє(р)ковь капланоу идєт 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92); о жакоу алюбо о каплані ко- 
торьш(ж) держить очиноу свою (XV ст. ВС 12). 
ФОРМИ: дав. одн. капланоу (бл. 1471 ЛКЗ 92); місц. одн. 

о капланє 1 (XV ст. ВС 5 зв.); о каплані 1 (XV ст. ВС 12), 
*КАПЛИЦА ж. (2) (стч. кар!іс£, стп. карІіса, лат. сареї- 

1а) каплиця: блгоізволениемь мудртію бга(!) оца всемогу- 

щаго по(д)писана бьіеть сия капли(ца повеліні)емь велико¬ 
державного короля пресветлого казимира (Краків, 1478 
ОБРН 130). " ' ‘ ' 
ФОРМИ: наз. одн. капли(ца) (1478 ОБРН 130); знах. одн. 

каплицю (1478 ОБРН 131). 
*КАПНЬІИ прикм. (І) О капньїи пенези (1) (за 

право варити і продавати пиво і мед) шинковий податок: 
Володимерскихь капньїхь пенезей и верховщини а цин- 
шовьіхь литовижеких пАтдесАть копь и чотьіри копьі и пол- 
третАдцать грошей (б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 79). 
ФОРМИ: оод. мн. ч. капньїхь П497—1498 АЛРГ 791. 
*КАПРИНЬ прикм. (1) Одоуброва каприна 

див. ДОУБРОВА К 
ФОРМИ: знах. одн. ж. каприну (1425 Созі, II, 169), 
КАПОУСТА ж. (3) капуста: и тако(ж) тотьі(и) лю(дї) 

и(с) тА (х) сє(л) да нє имаю(т) ни мито о(т) и(х) трьговли 
платити ни о(т) пибоу ни о(т) капоуста (Сучава, 1458 
П//?«Л» 512); Сє азь... Іо Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ожє... дали и потврьдили єсми той свАтои нашєи 
црькви... дві села на имі Лєвкоушанїи... и сь дєсітиною 
от капоустоу от того села, и Драгомирєщїи (Сучава, 1488 
ВИ І, 342). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. о(т) капоуста (1458 £>/#«А» 

512; 1466 ВИ І, 96); знах. одн. зам. род. о(т) капоустоу 
(1488 ВО І, 342). 
КАРАБЧІЇЄВЬСКИИ ч. (1) (особова назва): А свідци 

на то гринко пань староста подольскии смотрицкии воє¬ 
вода рогозка прокопь еємєнко карабчієвьскии (Смотрич, 
1375 Р 20). 
ФОРМИ: наз. одн. карабчієвьскии (1375 Р 20). 
*КАРАГОУНИЧЬ ч. (1) (особова назва): тімь мьі видів- 

ши єго правою и вірною слоужбою до на(с)... дали єсми 
ємоу... село гдє карагоуничєвє (Сучава, 1437 Созі. І, 541). 
ФОРМИ: наз. мн. карагоуничєвє (1437 Созі. І, 541). 
КАРАЄВИЧИ мн. (2) (назва села у Волинській землі) Ка- 

раєвичі: а кн(А)зю Солтану оу лоуцком повіте городокь 
Двор а села: Караєвичи, Обаров (Луцьк, 1463 АЗ І, 55); 
доста ль сА дєвєрю моємоу кн(А)зю Семену ... подь луц- 
кимь повєтомь Городокь, а к двору приеєлки н селища: 
Бєгонь, Караєвичи (Манів, 1478 А5 І, 76). 
ФОРМИ: наз. Караєвичи (1463 АЗ 1, 55; 1478 АЗ І, 76). 
*КАРАЖИН ч. (5) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): тімь мьі видівши єго правою и вірною слоуж¬ 
бою до на(с)... дали єсми ємоу... село поу(д) (5іс.— Прим, 
вид.) каражиномь гдє симіо(н) кні(з)... єщє село по(д) 
каражиномь доброуша и село по(д) каражиномь][мордвина 
(Сучава, 1437 Созі. ї, 541). 
ФОРМИ: ор. одн. каражиномь (1437 Созі. І, 541). 
*КАРАИМАНЬ ч. (11) (тюрк, яагашап «в’яз» або ^и^- 

тап, ар. ^и^Ьап «жертва», також особова назва або ^а- 
гашап «назва провінції в Малій Азії») міра місткості: 
а оди(н) слоуга дєвятьі(и) слоу(ж)боу слоужить и здавна 
за великого кнзА вито(в)та два караимона мєдоу а два 
члвка новьі(х) єщо воли нєвьісєдєли трє(х) годовь (б/м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.); Пан Юрєй пишеть, ижь тоть чело- 
векь ДитАтьковичь даиваль отцу нашєму с тое земли, 
на которой он седить, дани чотьіри карамоньї меду пре- 
сного а двє вєдрє, а двє кузни меду (Вільна, 1493 АЛРГ 
56); Пришло приходу двесте караиманов и дванадпать (!) 
караиманов (б. м. н., 1494—1495 АЛРГ 60). 
ФОРМИ: род. мн. караимановь, караиманов 5 (1494— 

1495 АЛРГ 60); ! караимамов 1 (1494—1495 АЛРГ 60); 
кораимаиовь 1 (1496 АЛРГ 72); дав. мн. караиманом 
(1494—1495 АЛРГ 60); знах. мн. карамоньї (1493 АЛРГ 
56); наз. де. караимона (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.). 

*КАРАИМОНЬ див. *КАРАИМАНЬ. 
* КАРАМ АНЬ ч. (1) (особова назва, тюрк, цагашап 

«в’яз» або диггпап, ар. цигЬап «жертва» або ^а^ашап «назва 
провінції в Малій Азії»): мьі пєтрь воєвода... знаменито 
чини(м)... ожє то(т) истинньїи калоугєри наши о(т) молда- 
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види принесли привилїє... що дали наши родитєлє за свою 
дшоу монастироу... цигани на имБ бвра и бадю и комана 
и сб дбтм(и) н(х) и карамана брата берина и сб дб(т)ми єго 
(Байчани, 1454 ПГПММ). 
ФОРМИ: знах. одн. карамаиа (1454 ПГПММ). 
* КАРАМОНЬ див. *КАРАИМАНЬ. 
КАРАТИ дієсл. док. (14) (кого, кого за що) покарати: 

Тег ]е$ШЬу сйгезі’іапіп... гаЬіІ, шаіеі Ьуіі кагап ]ако ичп- 
пу] (Луцьк, 1388 ЕРГ 104); а коли бьі па(н) на(ш) мило¬ 
стивці... обьісла(л) на(с), абьіхо(м) к тому вьіимєнованому 
мистцю и днєви бьіли, а мьі бьіхо(м) того какими лици не 
хотили пополнити по(д)лу(г) слюбоу и того запису... то(г)- 
дьі на(ш) милостивьш па(н)... имає(т) на(с) казнити и карати 
(Серет, 1453 Собі. II, 766); И мьі хочомо (!) о томб до на- 
мєстбниковб нашьіх'ь пограничБНьїХБ писати, ажБ бн ли- 
хнхб людей за то карали (б. м. н., 1496 В О II, 405). 
ФОРМИ: Інф. карати (1453 Сові. II, 766); баж.-ум. сп. 

З ос. мн. ажь би... карали (1496 БО II, 405); інф. пас. 
Ьуіі кагап, бьітн кара(н) 6 (1388 ЕРГ 104, 105, 106, 107; 
XV ст. ВС 8 зв.); кагап Ьуіі 1 (1388 ЕР Б 107); бьіти ! ко- 
ра(н) 2 (XV ст. ВС 33 зв.); перф. пас. З ос. одн. ч. Ьуі кагап 
(1388 ЕРГ 105); баж.-ум. сп. пас. З ос. одн. ч. агЬу кагап 
Ьуі (1388 ЕРГ 105). 

*КАРВАК ч. (1) (особова назва): И пак оу том и оу тотжє 
час прїидє прАд нами... НастА... и прода(ла) (в ориг. про- 
да.— Прим, вид.) єдноу фалчоу винограда на Хрьло(в>- 
скоу (в ориг. ХрБЛоскоу-— Прим. вид.) гороу» що же бьіла 
коупила тотоу фалчоу винограда от Агьта, жєна Карвак 
Лєоуринци от ХрБлова, за м златьі татарскьіх (Гирлов, 
1499 ВИ II, 147). 
ФОРМИ: род. одн. Карвак (1499 ВИ II, 147). 
КАРЛАКЬ ч. (1) (особова назва): мьі Стєфань воєвода... 

чинимб знаменито... ожє прїидоша прБд нами... наши оубо- 
зи люди от Хорловскаго трьгоу на имБ Карлакь Ласловь 
и Тоть Ишфань... и продали намБ свою правоую и пито- 
моую о(т)ниноу (Сучава, 1470 ВО І, 149—150). 
ФОРМИ: наз. одн. Карлакь (1470 ВО І, 150). 
*КАРЛОВИЧЬч. (1) (особова назва): Продали есмо мито 

берестейское... краковАнину Гендрьіху Карловичу на трьі 
годьі (Вільна, 1498 АЛРГ 82). 
ФОРМИ: дав. одн. Карловичу (1498 АЛРГ 82). 
*КАРЛОВ ь ч. (і) (назва маєтку у Галицькій землі) 

суч. Прутівка: а коли бьіхми то(г) не пополнили и иє запла¬ 
тили пан (у) михаилу на тотьі дни вьішєписа(н)ньі(х) а ми 
сА по(д)даємБ ажєбьі оузА(л) оу нашємБ имБнии оу карловБ 
пА(т)дєсАтб воловб (Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, 
фотокоп.), 
ФОРМИ: місц. одн. оу кардові (1459—1460 ЗНТШ 

СІЛІЇ, фотокоп.). 
*КАРПОВЬ прикм. (1): А перешедши верховину Ров- 

ця... засталисмо пана Максима Тьімковича, которьій по- 
видилб, же одб той верховини на полудень у Право ГруНТБ 
мой, а влево лисб Мьіховб — пана Карпова до Почапьі- 
нець (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Карпова (1430 ГВКЛ 8). 
Пор. КАРПІ». 
КАРПЬ ч. (10) (особова назва, цсл. КарБПБ, гр. Каряо?) 

Карпо: за повєлиниємб великого князя Свьідрьігайла, ва- 
сьільїй СангушковичБ... и мьі дворане господарскіе... бьі- 
льісмо у земяньїна повету Браславского, пана Карпа Ива- 
новьіча Мьїкульїнского (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); Ино 
ми, зб ласки нашое, за его службу, тне люди, семь слу- 
жо6б у Скидельской волости, на имя: Гануса ІИатрано- 
вича, а Олексу, а Карпа... ему дали (Краків, 1500 АЛМ 
вип. 2, 58). 
ФОРМИ: наз. одн. КарпБ (1430 ГВКЛ 7; 1487 РИБ 

434); род. одн. Карпа (1430 ГВКЛ 7, 9); знах. одн. Карпа 
(1500 АЛМ вип. 2, 58); ор. одн. КарпомБ (1430 ГВКЛ 7). 
КАРФИНА ч. (2) (особова назва): мьі стєфа(н) воєвода... 

чини(м) знаменито... ожє... дали и потврБдили єсмн на- 

шєи митрополій о(т) до(л)нєго трБга... питомьі циганьї на 
имб мБЧкать и своими дБтми и чєлБдию... и карфина и свои- 
ми дА(т)ми и чєлбдию (Сучава, 1465 £>/Я«А» 518); И також- 
ДЄрЄ ЄСМИ ДаЛИ И ПОТВрБДИЛИ ТОЙ СВАТОН наШЄН ЦрБКВИ, 

митрополій от Романова трБга, и татар є на имБ Бачюл 
сб чєлБдєю ... и Карфина холтБюл (Сучава, 1488 ВО І, 342). 
ФОРМИ: наз. одн. Карфииа (1465 Г)ІЯ«Ау> 518; 1488 

ВИ І, 342). , 
КАРЬМБЬ ч. (4) (особова назва): И заплатих господство 

мьі оуси тоти пинбзи о злат оу роукьі Драгоушоу КарБм- 
боу... прАд оусими нашими молдав(ски)ми боярє (Ясси, 
1497 ВИ II, 99); И оустах аз господство ми и заплатих... 

пинбзи СЛ злати татарскьіх оу роукьі слоугам нашим 
ДрБгоушоу КарБмбоу и плємєником єго (Гирлов, 1499 
ВО II, 147). 
ФОРМИ: наз. одн. КарБмбь (1499 ВО II, 146); дав. одн. 

КарБмбоу (1497 ВО II, 99; 1499 ВО II, 147). 
*КАСАПБ ч. (1) (особова назва, молд. касап «мясник»): 

а такожє єсми потвердили монастироу... (оуси татаровє)... 
на имБ татаро(м)... тора и(с> чєлБдбю си каса(п) и(с) чє- 
лБдбю си (Сучава, 1462 Сові. £). 11). 
ФОРМИ: наз. одн. каса(п) (1462 Сові. О. 11). 
КАСПАРЬ див. ГАШПАР. 
КАТАМАРЄВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): тбмб мьі видБвшє єго правоую и вБрноую 
слоужбоу... дали єсмьі ємоу... села... на имА... васко- 
вци... и катамарєвци (Сучава, 1431 Сові. І, 317). 
ФОРМИ: наз. катамарєвци (1431 Сові. І, 317). 
*КАТАМАРЬ ч. (1) (особова назва): тбмб мьі видБвшє 

єго правоую и ВБрноую слоужбоу до на(с)... дали єрмн 
ємоу... села... на имА... васковци... и катамарєвци што 
замВнилБ сб катам ар є (м) за шєрбовци (Сучава, 1431 Сові, 
І, 317). 
ФОРМИ: ор. одн. катамарє(м) (1431 Сові. І, 317). 
*КАТАНСКИИ прикм. (1) (пор. К а тинь у Смоленській 

землі): Билб намБ чоломб окол(ь)ничьій Смолєнбскій, 

наместБНИКБ Лучина Городка, князь Олехио Василевичь 
Глазьіна и просилБ вб нась вб Смолєнбскомб повете, вб 
Катанской волости, села (Вільна, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: місц. одн. ж. вб Катаиской (1499 РИБ 776). 
*КАТАСТИХЬ ч. (2) (молд. катастиф, гр. К.остасгти<оV) 

реєстр, книга для записів: а кто би хоти(л) крьчмоу чи¬ 

нити да не имєтсА написати оу катасти(х) оу калоугєри 
(б. м. н., 1458 Оір«А)> 513). 
ФОРМИ: знах. одн. катасти(х) (1458 £>//?«А» 513). 
КАТИ НА ч. (2) (особова назва): а ми такождєрє и от 

нас єсмьі дали и потврБдили слоузБ нашємоу... селище 
на Поутной на имБ БблБ, гдє бьіл МиклБоушь Катина 
(Гирлов, 1499 ВО II, 160). 
ФОРМИ: наз. одн. Катина (1499 ВО II, 160). 
КАТОУНА ч. (1) (особова назва): а при том бьіл 

великого королА зємАнин пан Мишко Глоускій... 
а пан Катоуна маршалко кн(А)зА ИвановБ Остроз- 
ского (Острог, 1463 А5 І, 56). 
ФОРМИ: наз. одн. Катоуна (1463 АЗ І, 56). 
КАОУЧЄЛЄЩИ див. КЬОУЧЄЛЄЩЇИ. 
*КАФИНЬСКИИ прикм. (2) (пор. Кафа в Криму) суч. 

Феодосія: а цєсарБ тоурєцБКий прислаДБ до насБ и просилБ 
тьіхб паробБковБ КафинБекихБ (б. м. н., 1481 ВО II, 365). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. КафинБСкиє (1481 ВО II, 365); 

род. мн. КафиньскихБ (1481 ВО II, 365). 
КАЧЮРЮВЬ прикм. (1): не єдиного то родоу бьіли 

оушитки єдинб бьі(л) косто^ (!) а дроу(г) бьі(л) качюрювь 
а третин бьі(л) поповАть (!) (б. м. н., 1492 ЗОЄ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. качюрювь (1492 ЗОЄ). 
* КА820 УЛ див. КАЖДЬІИ. 
! КАШЄНЇЄ див. *КОШЄНЇ€. 
КАШИН ч. (1) (назва місцевості у Молдавському князів¬ 

стві): тБм ми видБвшє правоу вБрноую єго слоужбоу до 
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нас... дали єсми ємоу оу нашии земли оу молдавскои... 
силищє (!) на кашин (б. м. н., 1443 Собі. II, 160). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. на кашин (1443 Сові. II, 

160). 
*КАШИНЬ ч. (і) (особова назва, молд., пор. болг. Ка¬ 

шин): тБм ми видавше правоу вВрноую єго слоужбоу 
до нас... дали єсми ємоу оу нашии зємли оу молдавскои 
и потврьдили єсми ємоу очиноу єго... повьішє стана каши- 
на (б. м. н., 1443 Сові. II, 160). 
ФОРМИ: род. одн. кашина (1443 Сові. II, 160). 

КАШОТЬ ч. (8) (особова назва): и оустал пань Могила 
чашник та заплатил оуси тоти пинБзи рл злат оу роуки 
Стани, дочка Драгомира Кашогь, и... сьіновом Мирча 
Кашогь... и сєстричичєм Оудрь... оуноуковє Грозв Ка¬ 
шоть (Сучава, 1491 ВО І, 447). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. Кашоть, Кашот (1491 ВО 

1, 445, 447), 
*КАШПАРЬ див. ГАШПАР. 
*КАЄТОЛИЧЄСКИИ прикм. (1) (цсл. католичьскии., 

ер. Кадо^іхб?) вселенський, соборний: ї то(т) мн(с)тьі(р) 
пєчє(р)скїи биль з вєко(в) с прєдвлами свои(ми) вьішєрє- 
чє(н)ньіми самії в сєбЕ ставропигїя о(т) вєлики(х) кнзєй 
роуски(х) и Святьі(х)^ потрїа(р)хь (!) ко(н)стє(н)тинапол- 
ски(х) нового рима свтоє каОтоличєскоє восточньїє цркви 
хр(с)товьі Святьі(х) апостола и свти(х) о(т)ць (б. м. н., 
1481 ГПМ). 
ФОРМИ: род. одн. ж. кавтолнчєскоє (1481 ГПМ). 

*КВАЛТОВНЬІИ див. * КНШАПГОХУГ4Т.Ї. 
КВАЛТОМЬ див. КГВАЛТОМЬ. 
*КВАЛТЬ див. *КГВАЛТЬ. 
! КВАЛЬТОЛТОМ'Ь < КВАЛЬТОМЬ) див. КГВАЛТОМЬ. 
КВАЛЬТОМЬ див, КГВАЛТОМЬ. 
КВАЛЬТОМЬ див. КГВАЛТОМЬ. 
*КВАЛЬТЬ див. *КГВАЛТЬ. 
КВАСИЛОВ ч. (3) (назва села у Волинській землі) Ква- 

силів: мьі стєфань воєво(д)... чинимь знаменито... ажє єсмо 
оумолвили и с пре(д)рєчєньіми паньї и с коруни по(л)- 
скоА, которьін же сА иснимали с нами, оу сєрєтА, на им£, 
пань янь с чижева... пань ванко с квасилова (Серет, 
1445 Сові. II, 728—729); Сє я Ванко Скєрдьєвич сьін 
Джусии ис Квасилова... вьізнаваю, иж я... кн{А)зю Се¬ 
мену Василєвичу дБДБчу Збаразкому продал єсми ємоу 
вБчную отчизну свою и дБдину свою на вєки вєком (Воло¬ 
димир, 1470 А5 І, 64—65). 
ФОРМИ: наз. одн. Квасилов (1470 АЗ І, 65); род. одн. 

Квасилова (1445 Соя*. II, 729; 1470 АЗ І, 64). 
Див. ще КВАСИЛОВО. 
КВАСИЛОВО с. (2) (назва маєтку у Волинській землі) 

Квасилів: Я пань ванько чжоусичь с квасилова па(н) 
хо(л)мски(и) чинимь знаменито ... и(ж) своимь братани- 
чо(м) с пано(м) олє(х)но(м) чжоусою... имали є(с)мо де(л) 

оу нашо(и) дєди(ч)но(и) о(т)чизнє (Львів, 1478 ЗРЛ4). 
ФОРМИ: наз. одн. квасилово (1478 ЗРМ); род. одн. 

квасилова (1478 ЗРМ). 
Див. ще КВАСИЛОВ. 
* КВАСЬ ч. (4) ()грєцкьіи квась див. *ГРЄЦКЬ1И. 
ФОРМИ: знах. одн. квась, квас 3 (1408 Сові. її, 630; 

1434 Сові. II, 668; 1456 Сові. II, 788); кфас 1 (1460 Вй II, 
273). 
КВАША ч. (3) (особова назва): И ми имь, семи чолове- 

комь, на имя Йвану и Гаврилу... а Квашьі... тьіе корчьмьі 
Вруцькіе продали (Радомль, 1487 РИБ 227—228); и тими 
рази тьіє мєщанє вроуцькиє... на (и)мА ивань А гаврило... 
а кваша а ивашєвичь просили нась абьіхмо єщо имь тиє 
ко(р)чмьі на колико годо(в) продали (Краків, 1489 АДВ). 
ФОРМИ: наз. одн. кваша (1489 АКВ): дав, одн. Кваши 

1 (1487 РИБ 228); ! иваши 1 (1489 АКВ). 
*КВИТАНЦИЯ див. *КВИТАЦЬІЯ. 
♦КВИТАНЦІЯ див. *КВИТАЦЬІЯ. 

*КВИТАЦЕЯ див. *КВИТАЦЬІЯ. 
*КВИТАЦІЯ див. *КВИТАЦЬІЯ. 
*КВИТАЦЬ1Я ж. (14) (ста. кшіасіа, лат. ^иІ1а1іо) 

письмове доручення про видачу з митного збору певної 
грошової суми: А кому коли вь нихь подаемь пенязи на 
квитацияхь з мита нашого, они мають имь платити по 
рокомь, а до року би ихь не габали (Краків, 1487 РИБ 
226); толкожь квитаціи положили, на которьіижь роздали, 
кому е. м. подаваль пенязей вь нихь зь мита (Берестя, 
1496 АЛМ 128); А иньіи квитанцій, што не вь его году, 
индикь 5 (? — Прим, вид.) іюнь 14, тьш квитаннии за 
ся ему вернути (Вільна, 1499 РЕА III, 35). 
ФОРМИ: род. мн. квнтацен 5 (1497—1498 АЛРГ 80; 

1498 АЛРГ 82, 83); квнтацми 2 (1494—1495 АЛРГ 60, 
79); квитаціи 1 (1496 АЛМ 128); знах. мн. квитацеи 1 
(1497—1498 АЛРГ 79); квитанцми 1 (1499 РЕА III, 35); 
квитанцій 1 (1499 РЕА III, 35); місц. мн. на квитацеяхь 
2 (1497 АЛРГ 79; 1498 АЛРГ 82); на квитацьіяхь 1 (1487 
РИБ 226). 
кдє, кьдє спол. (9) (цсл. кьдє, стч. кбе) (приєднує 

підрядні речення місця) де а) (у постпозиції — без спів¬ 
відносного слова в головному реченні) (7): а хотарь имь 
нижни о(т) марьішєвьци валь... до великої буковини кдє 
вьішєль путь (Роман, 1392 Сові. І, 7); а мьі єсмо вислали 
врАдика нашєго... на тоу границю сталї по(д)лї потока 
малого крїховцА оу кроугльі(х) лозь кдє пєрєходи(т) до¬ 
рога о(т) зоудєчова к долїнЕ (Зудечів, 1421 Р 95—96); 
Дали Єсмь на имА Шандрови и братии єго радевитєи дво¬ 
рищ' ов’тоу стороноу рЕки СоукилА, о(т) стриА, кдє доб- 
рославєць сидЕль (б. м. н., 1473 ЗНТІЛ V, 3); 

б) (у препозиції — Із співвідносним словом у головному 
реченні) (1): кдє смолвАть туть будєть судь тАгати сА ис 
королємь (б. м. н., 1352 Р 6); 

В) (у препозиції — без співвідносного слова в головному 
реченні) (І): а в поли кдє собь проорють нивьі то ихь имЕєть 
прислушати (Смотрич, 1375 Р 20). 
Див. ще ГДЄ 1 2. 
КДЄ БЬІ спол. (1) (приєднує підрядні речення місця) 

(у постпозиції — без співвідносного слова в головному ре¬ 
ченні) де б: и такижь... слюбуємь... ижь вЕрнЕ ихь мл(с)ти 
служити и приААти на противу каж(д)ому и(х) нєпрїАтє- 
лю... кдє би толко било потрЕбно (Сучава, 1434 Сові. II, 
664). 
Див. ще ГДЄ БЬІ. 
КДЬІ див. КНОУ. 
КДЬІЖЬ, КД'ЙЖЬ спол. (2) (стч. ксіуг, стп. £<3уг, ксіуі) 

(приєднує підрядні речення причини — у постпозиції) то¬ 
му що, бо ж: а ми мовжди (!) би єсмо били хотБли Коу 
досвєтьчБнью и(х) правдьі алюбо хитрости о(т)сю(л) с ко- 
роуньї некоторьіи пани радньш коу покоушьнью таковьі(х) 
тадинковь к ва(м) до кнзьства великого послати кдьіжь 
с короуни до проусь тАгнє(м) з божьєю помочью (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще ГДЬІЖЬ. 
*КЄГИЧЬ див. *КИГАЧЬ 2. 
*КЄГАЧЬ див. *КИГАЧЬ 2. 
*КЄДИМИНОВИЧЬ див. КГЕДЕМИНОВИЧЬ. 
КЄДЬІ КОЛИ (3) 1. присл. (неозначений) (2) будь-коли: 

такє(ш) кєдьі коли би сА пригодило помочи оу кролєвьствБ 
пол(с)комь надалєкиБ сторони*.• тогдьі коли на(с) обо- 
шлють и оупомАнуть кро(л) влодисла(в) и ихь послєднии 
имамьі помагати (Сучава, 1395 С05/. II, 612). 

2. спол. (1) (приєднує підрядне умовно-часове речення) 
(у препозиції — із співвідносним словом в головному ре¬ 
ченні) якщо, коли: кеди коли кроль, г(с)дрь єго и нашь, 
влодиславь пол(с)кии... пошлєть по на<шє)го (в ориг. 
наго.— Прим. вид.) г(с)дрД стєфана, тогди онь имаєть 
до нєго приБхати и своими боАри (б. м. н., 1395 Сові. II, 
610). 

^КЄЗЬКГАИЛОВИЧЬ див. ^КГЄЗКГАИЛОВИЧЬ. 
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КЄЗІіїШ'Ь ч. (1) (молд.у мад. кегез) поручитель: про 
то(ж) азь єсЖ(м) кєзбшь, за тотьі лю(дї), щобьі онн запла¬ 
тили соу(д)цє(м) (Бирлад, 1434 Со5*. II, 675). 
ФОРМИ: наз. одн. кєзбшь (1434 Сові. II, 675). 
*КЄЗ'КИГЬСТВО с. (1) (молд., мад. кегеззей) порука: 

про то(ж) прошу твою мл(с)тт>, учини на(м) правду за тотьі 
люди, зану(ж) мьі хочє(м) узБти ваши(м) члко(м) за тото 
кєзБшьство, поне(ж) има(м) погубу (Бирлад, 1434 Соз/. 
II, 675). 
ФОРМИ: знах. одн.. кєзБшьство (1434 Соз*. II, 675). 
*КЄИГАЧЬ див. *КИГАЧЬ 3. 
КЄЛАРЬ ч. (1) (гр. хєМлрю?) (монах, що завідував 

монастирськими припасами) келар: а при то(м) бьі(л) 
оць нашь никола архиман(д)рить пєчєрскьш оуставни(к) 
іона философь ключникь двдь кєларь гєраси(м) (Київ, 
1446 Р 154). 
ФОРМИ: наз. одн. кєларь (1446 Р 154). 
КЄЛЄИСКИ див. КЄЛЇИСКЬІИ. 
‘КЄЛЄИССКЬІИ див. КЄЛЇИСКЬІИ. 
*КЄЛЄЯ див. КИЛЇЯ. 
КЄЛИА див. КЄЛЇА. 
*КЄЛИИСКИИ див. КЄЛЇИСКЬІИ. 
*КЄЛИЯ див. КИЛЇЯ. 
КЄЛЇА, КЄЛИА ж. (6) (цсл. келия, гр. хєШол?) (жит¬ 

ло монаха) келія: мьі стєфань воєво(д)... знаменито чи- 
нимь... ожє то(т) истиньї калоугєрь и молєбни(к) нашь 
сава коупи(л) виногра(д) оу андрика о(т) нємца... и дали 
єсми ємоу тоє мБсто да оучині^т) собБ келию (Дольний 
Торг, 1443 Сові. II, 185); мьі стєфань воєво(д)... чинимь 
знаменито... понєжє... ми дали єсми прАдрєчєнномоу мона¬ 
стирю єдинь монастирі» оу боищи, гдє бьіла кєлїа влдкЖ (!) 
иосифова (Васлуй, 1446 Сові. 11,263); мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ож(є) прїидоша прАд нами... слоуга 
наш Холоватїи и сь своими падчєрицами... и продали... 
єдино мисто от млинь на Брьдьцєл, подли старих килїах, 
где вьіходит Бр'ьдьцєл от лиса (Сучава, 1484 50 І, 285). 
ФОРМИ; наз. одн. кєлїа, кєлна (1443 Со5/. II, 185; 

1446 Со5/. II, 263); род. одн. кєлїи (1443 Со5/. II, 185); 
знах. одн. кєлию (1443 Со5^. II, 185); род. мн. подли кнлїах 
(1484 50 І, 285). 

* КЄЛЇЄ МАНАСЇЄВИ мн. (1) (назва селища у Молдав¬ 
ському князівстві): тбмь мьї видБвшє єго правою и вврною 
слоужбою до наїс)... дали єсми ємоу оу нашєи зємли... 
селище рошчино и кєлїє манасїєви (Васлуй, 1436 Сові. 
І, 444). 
ФОРМИ: знах. кєлїє манасїєви (1436 Со5/. 1, 444). 
КЄЛЇИСКЬІИ, кєлїискїи, кєлїиски, кєлїискьі, 

КЄЛЄИСКИ прикм. (67): мьї стєфа(н) воєвода... чини(м) 
знаменито... ожє... дали и потврьдили єсмьі нашєи митро¬ 
полій о(т) до(л)нєго трьга... єи питомьі циганьї... що єго 
даль пань исаиа прькала(б) кєлїискьі стои параскєвїи 
(Сучава, 1465 ВІР «А» 518); а на то ест... ввра бояр на- 
ши(х)... в. п. Ивашка <и) в. п. Максина (!) прькалабовє 
кєлїискьіх (Сучава, 1484 В О І, 283). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. кєлєискн 4 (1466 БО І, 113; 1470 

50 І, 155; 1472 50 І, 170; 1480 50 І, 241); кєлїнскмн, 
ке1і]$куі 2 (1465 ОБ 176; 1467 50 І, 123); кєлїискм 2 (1465 
0/Я«А» 518; 1470 50 І, 141); кєлїиски 2 (1470 50 І, 150, 
151); кєлїнскїи 3 (1470 50 І, 155); зам. род. в. п. кєлїи- 
скїн 2 (1467 50 І, 121); род. одн. ч. кєлінскаго, кєлинскаго 
5(1468 50 І, 128; 1470 50 І, 148; 50 II, 310); кєлєиского, 
кєлєиско(г) 4 (1470 0/#«А» 522; 1478 50 І, 219); кєлїн- 
ского 2 (1468 50 І, 130; 50 II, 306); кнлїискаго, килии- 
скаго 2 (1468 50 І, 130; 1470 50 І, 153); наз. мн. ч. кєлїи¬ 
ски 5 (1472 Сові. О. 26; Сові. 5. 88; 1475 50 І, 206; 1482 
50 І, 262; 1483 Сові. О. ЗО); кєлїнскми, кєлннскьін 3 (1475 
50 І, 203; Сові. О. 4; 1476 50 І, 209); кєлїнскн 3 (1472 
50 І, 172; 1473 50 І, 187; ШКН 165); кєлєискни, кєлєис- 
кіи 2 (1479 ПГБСА; 1481 50 І, 249); кєлїнсцн 2 (1471 50 
І, 164; 0/£«А» 525); кєлїискїи 1 (1473 50 І, 182); кєлєиски 

1 (1482 50 І, 264); кнлїискьін 1 (1473 50 І, 184); Ікєлїи- 
стн 1 (1474 РГС)\ род. мн. кєлїнскмх, кєлїискьі(х) 6 (1465 
0/#«А» 518; 1466 БО І, 106; 1479 50 І, 228; 1484 50 І, 
277, 283, 286); кєлєиских, кєлєискихь 5 (1480 50 І, 245, 
246; 1481 50 І, 259; 1482 50 І, 260; 1484 50 І, 279); ки- 
лїиских 5 (1480 50 І, 239; 1483 50 І, 266, 270, 273, 275); 
кєлїиских,кєлїнскн(х) 3 (1467 50 1, 119; 14720/#«А» 528: 
1479 ВАМ 62); кєлєисскьі(хь) 1 (1479—1480 Сові. 3. 105); 
кїлїискмх 1 (1482 50 1,266); кєлїнскьіи(х) 1 (1479 Со5/.5.98). 
Поп. КИЛЇЯ. 
КЄЛЇХЬ ч. (1) (стч. кеІісЬ, стп. кіеіісй, сен. кеІсЬ, лат. 

саііх) чаша: Коли ж нєкоторьіи лю(ди) алюбо кмєть ум- 
рє(т) бє(з) дєтєи тогдьі пань єго увАзоуєтсА в постовщин^ 
прото мьї ннб укладаємь то(т) обьічаи а ис то(г) имєнїя 
боудє(т) лї оуставлАємьі бьі кєлїхь оучинєнь за по(л)торьі 
гривни кь цркви гдв прїбБга(л) (XV ст. 5С 23 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. кєлїхь (XV ст. ВС 23 зв.). 
*КЄЛЇЯ див. КИЛЇЯ. 
КЄРДЇЄВИЧЬ див. КИРДчіїЄВИЧЬ. 
КЄРДУТИ ч. (1) (особова назва, лит. <3ігс1йи$): пєрвьш 

поручни(к) кнА(з) михаило євнутеви(ч)... стєпань зазьба 
кгастовть кєрдути (б. м. н., 1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. кєрдути (1392 Р 47). 
КЄРШОНЬ ч. (2) (особова назва): А при том бьіл... пай 

Кєршоиь... слоуцкии (Острог, 1466 А8 І, 61). 
ФОРМИ: наз. одн. Кєршоиь (1466 А5 І, 61, 62). 
КЄСТУТИ див. КИСТЮТИИ. 
КЄЦЄЛЄЩЬІ див. КЬЦЄЛЄЩЇИ. 
*КЄ1ІЇЄН€ВЬ 1 ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тбмь мьї видБвши єго правоую и вврноую службоу... 
дали єсмьі єму и потврьдили вьіслужєньє єго, села... про- 
ти(в) албашєва кєшєнєва оу крьници (Васлуй, 1436 Сові. 
І, 459). 
ФОРМИ: род. одн. кєшєнєва (1436 Сові. І, 459). 
*КЄШЄНЄВЬ 2 ч. (2) <3> Ч є р в л є н ьі и Кєшєнєвь 

див. *ЧРЬВЄНЬ!Й. 
ФОРМИ: род. одн. кєшєнєва (1455 Со5*. II, 531; 1458 

50 І, 8). 
КЄШ'КНОУЛ ч. (3) (особова назва): (И оуставшє) слоуга 

нашь Лоупє КєшБноул и заплатиль оуси тоти вьішєписан- 
ньіи пинбзи (Сучава, 1499 50 II, 168). 
ФОРМИ: наз. одн. КешБноул (1499 50 II, 168); дав. одн. 

КєшБноулоу (1499 50 II, 168). 

*КИВОТ ч. (3) {гр. хфсотбе) кіот, ківот: Се азь... пань 
Игнатїє... даль єсмьі... а кадєльница, и а кивот срєбрьних 

и позла(ш)тєних от ГІ соми (Путна, 1476 50 І, 211). 
ФОРМИ: знах. одн. кивот (1476 50 І, 211, 215, 217). 

*КИВ'БЖДА ж. (4) (назва річки у Молдавському князів¬ 
стві): мьї стєфа(н) воєво(д)а... знамєнїто чини(м)... ожє... 
дали и потвердили єсми томоу стомоу монастироу села... 
на кивбжди (Сучава, 1462 Сові. О. 10). 
ФОРМИ: знах. одн. зам. род. о(т) КнвБждоу 1 (1462 

Сові. О. 11); зам. дав. кивВжду 1 (1462 Сові. О. 11); місц. 
одн. на кивБждн (1462 Сові. О. 10). 

*КИГИЯЧЬ ч. (1)(назва волості у Молдавському князів¬ 
стві): мьї, Стєфан воєвода... знаменито чинимь... ожє... 
дали и потврьдили єсми тому свБтомоу нашему монастирю 
от Молдавица... села на имб Сьінгурвніи, що еоуть у во- 
лости Кигиячю (Сучава, 1437 ШКН 164). 
ФОРМИ: місц. одн. у Кнгиячю (1473 ШКН 164). 
*КИГ&ЧЬ 1 ч. (1) {назва місця у Молдавському князів¬ 

стві): И мн видБвши єго правовБрноую слоужбоу до нас... 
дали єсми ємоу...(села) на имА Микоушани и на КигДч 
оу Салчи Миросльвєши и Кьлинєщи (Болгари, 1441 йВАс 
34—35). 
ФОРМИ: місц. одн. иа Кнг&ч (1441 Г)ВАс 35). 
*КИГАЧЬ2 ч. (4) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): тБмь мьї ... дали єсми ємоу оу нашєи зємли села на 
имА, на богданБ гдє є(ст) балань... и на кегАчь на пото(к) 
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комицамь где білль оана албоуль (Васлуй, 1436 Сові. І, 
444); яко да оутврьднмь... монастирю... даанїє... алєк- 
сандра воєво(д)... на кигАчи єдна паснка, на имі броума- 
рєва пасика (Сучава, 1447 Сові. II, 281). 
ФОРМИ: род. одн. кєгичА 1 (1447 Сові. II, 281); зам. місц. 

иа кєигАча 1 (1436 Сові. І, 444); знах. одн. зам. місц. на 
кєг&чь (1436 Сові. І, 444); місц. одн. на кнг&чи (1447Сові. 
II, 281). 
КИДАТИ дієсл. недок. (і) складати: одно ж позволяю 

зятю моєму и дочце моей на потребу имь самим... травні 
укосити, а дубровьі моей Хренницкой не копати и сБна 
вь стоги не кидати (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). 
ФОРМИ: інф. кндатн (1472 АрхЮЗР 8/III, 3). 
києвский, киевьскии, кїєвскїй прикм. (36): 

А при том бьіли свєтки наша рада: архимандригь пєчєр- 
ский Аврамєй... а воєвода києвский пан Юрша (Київ, 
1437 АЗ І, 34); Самь Казимирь, Божью милостью. Воеводе 
Кіевьскому, пану Юрю Пацевичу (Краків, 1487 РИБ 
434); Бил намь чоломь наместникь вруцкии пань Горно¬ 
стай Романовичь а поведал нам, штожь небощикь отецт> 
нашь король его милость даль ему вь Киевьскомь повете 
человека на имА ДитАтьковича (Вільна, 1493 АЛРГ 55); 
я макси(м) харитонови(ч) горкавьі(и) мБщани(н) киє(в)- 
ски(и) сознаваю симь мои(м) листо(м) (б. м. н., бл. 1500 
ПИ № 2). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. києвский. киевьскии, кїєвскїй, 

кнє(в)ски(и) (1437 АЗ І, 34; 1438 Р 138; 1481 ГПМ; 
1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9; 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158; 
1494—1495 АЛРГ 60; 1496 АЛРГ 69, 72; 2-а пол. XV ст. 
СПС; бл. 1500 ПИ № 2); род. одн. ч.у с. Кневского, Кнє(в)- 
ского 6 (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1459 Р 171; 1494—1495 
АЛРГ 59; 1496 АЛРГ 69; 1497—1498 АЛРГ 80); Києв- 
ска(г) 1 (1498 ЧІАФ); дав. одн. ч.у с. Кіевьскому, кнев- 
скому, кневьскому (1478 АрхЮЗР 1/IV 8; 1487 РИБ 434; 
1494—1495 АЛРГ 59, 60, 69, 72, 73); знах. одн. ч. кїєв- 
ского 1 (1481 ГПМ); Киевьский 3 (1496 АЛРГ 69); місц. 
одн. ч. вь (при) Киевьскомь, києвскомь, кіевском (бл. 1470 
ОБРИ 129; 1493 АЛРГ 55; 1499 АЗ І, 117); наз. одн. ж. 
киє(в)ска& (1459 Р 174); род. мн. киевских, киевскихь 
(1494—1495 АЛРГ 60; 1497—1498 АЛРГ 80); дав. мн. 
кїєвскн(м) (1481 ГПМ). 
Див. ще *КІКШ$К?.Ї. 
Пор. *КИЄВЬ. 
*КИЄВЬ ч. (16) (назва головного міста в Київській землі) 

Київ: а пса(н) в києвє (Київ, 1433 Р 119); Бнл намь чоломь 
наместникь вруцкии пань Горностай Романовичь а пове¬ 
дал нам, штожь небощикь отець нашь король его милость 
даль ему вь Киевьскомь повете человека на имА ДитАть¬ 
ковича, а казаль его милость о томь доветатсА (!) пану Юрю 
иацевичю, какь дєржаль от его милости Киев (вільна, 
1493 АЛРГ 55). 
ФОРМИ: род. одн. кїєва (1481 ГПМ); знах. одн. Кїєвь, 

Кнев (1446 Р 154; 1493 АЛРГ 55); ор. одн. кїєво(м) (1481 
ГПМ); місц. одн. в (оу) києвє, Кіеве 5 (1433 Р 119; 1437 
АЗ І, 34; 1451 ЗНТШ XI, 10; 1459 ЗНТШ XI, 13; 1491 
АрхЮЗР 8/IV, 158); вь (оу) Кїєві, Києві 5 (1446 Р 155; 
1457 Р 165, 166; 1469 Р 174; 1481 ГПМ); Кніве 1 (1445 
ЗНТШ СХУ, 19); І в Києво 1 (1465 ДГСОС). 
КИЄВЬСКИЙ див. КИЄВСКИЙ. 
*КИКОШЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): И господство ми... по их воли оучинили єсми 
и дали смо томоу нашємоу свАтомоу монастироу Бистричь- 
скомоу измБноу... село Кикошєщи (Ясси, 1500 50 II, 173). 
ФОРМИ: знах. Кикошєщн (1500 50 II, 173). 
*КИЛЖЬ (?) (1) (назва села): Се азь па(н) олиза(р) 

кирдіеви(ч) марша(л)ко вольі(н)ско(и) землБ староста 
лоуцкии с женою своєю 0едосьєю записоувае(м) на вьки 
веко(м) имв(н)е о(т)чизньі нше(и) то ест село доросьі(н) 
а кил (ж) со всб(м) на все я(к) ся в соб(в) маеть (б. м. н., 
1483 ВОРСР 177—178). 

*КИЛИИСКИИ див. КЄЛЇИСКЬІИ. 
*КИЛЇА див. КЄЛЇА. 
*КИЛЇИСКИИ див. КЄЛЇИСКЬІИ. 
КИЛЇЯ ж. (16) (назва міста у Молдавському князівстві) 

Кілія: а мьі єсми дали нашємоу миломоу братоу, стєфаноу 
воєводи, о(т) нашєи очєзньг (!), державу на имь, городь 
кєлїю и с мьіто(м) (Сучава, 1435 Сові. II, 682); мн Стє- . 
фа(н) воєво(д)а... чини(м) знаменито... оже... дає(м) и дали 
єсми сє(с) на(ш) листь нашєму манастнрю... на то яко да 

є(ст) во(л)но и слободно послати свои В мажи по рьібу на 
каждьі го(д) щобьі на годоувлю братїа(м) или до квлїи 
или на озера или боу(д) гдє оу нашєи зємли (Сучава, 1472 
ДГСВМ). 
ФОРМИ: наз. одн. Килїя (1470 50 І, 153); род. одн. , 

кєлїи 6 (1446 0/5«А» 485; 1467 50 І, 117; Сові. 3. 69; 1471 
50 І, 158; ДГСМПБ; 1472 ДГСВМ); кєлєн 1 (1460 50 
II, 275); кїлїи 1 (1456 Сові. 11, 790); знах. одн. кєлїю 1 (1435 
Сові. II, 682); зам. род. Кєлню 3 (1460 50 II, 274; 1466 
50 І, ПО; 1470 ОІЯ«А» 523); місц. одн. оу кєлїи 1 (1446 
ОІН«А» 485); оу ІКІєлии 1 (1466 50 І, 96); Кєлїю 1 (1470 
0//?«А» 523). 

КИНДЄ, КЬІНДЄ, КНЬДЄ ч., невідм. (33) (особова 
назва, молд., лат. Сапсіісіиз): А на то єст... в. п. Томі 
Киндє (Сучава, 1458 50 І, 20); А на то єст вБра... боярь 
наших, по имєни: в. п. Станчюла... в. п. Тома Кьіндє (Су¬ 
чава, 1469 50 1, 136). 
Див. ще *КИНДЯ. • 
*киндинци мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тБмь мьі видБвши єго правою и вБрною слоужбою 
до на(с)... дали єсми ємоу... на имБ село кинди(н)ци (Су¬ 
чава, 1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИ: наз. киндн(н)ци (1437 Сові. І, 541). 
*КИНДЯ ч. (5) (особова назва, молд.У лат. Сапсіісіиз): 

А на то єст... вБра боярь наших... в. п. Хотка Щибора, 
в. п. Томб Кинди (Сучава, 1459 50 І, 36); А на то єст... 
в. п. Томи Кинди, в. п. Петра Понича (Васлуй, 1465 50 
І, 88). 
ФОРМИ: род. одн. Кьінди 3 (1465 50 І, 88); Кинди 1 

(1459 50 І, 36); Кинди 1 (1464 50 І, 86). 
Див. ще КИНДЄ. 
КІМ82 ч. (1) (особова назва): А па іо 5\уіс1с2у рап МїсЬаІ 

Вик^гаЬіа Наїїсгкі... рап Кіп$2 (Галич, 1413 ОБ 48). 
ФОРМИ: наз. одн. К*п$2 (1413 6Б 48). 

*КИПРИНЬ прикм. (1) () к и п р и н а п а с и к а (1) 
(назва пасіки у Молдавському князівстві): тБмь мьі видбв- 
шн єго правою и вБрною службою до на(с)... дали єсми 
ему... єдно селище на милковб, на имА лумирАни, на кип- 
рина пасика (Сучава, 1435 Сові. І, 402—403). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. кнприна (1435 Сові. І, 403). 
*КИПРИАНОВЬ прикм. (4)(>КиприАнова па¬ 

сика (3) (назва пасіки у Молдавському князівстві): 
Ино мьі видбвшє их доброи волю и данїє, а мьі такожє 
єсми и от нась дали и потвердили тота прАдрєчєнаА пасика 
на имБ КиприАнова пасика оу Ботнєх (Сучава, 1470 50 
1, 147—148); киприяиова полвна (1) (назва по¬ 
ляни у Молдавському князівстві): а хотарьі твмь сєломь... 
натєрновскоу полвноу, оть киприянови полбньі, моловати 
ємоу* на биковци (Сучава, 1420 Сові. І, 135). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. КипрнАнова (1470 50 І, 147, 

148; 0/#«А» 522); род. одн. ж. киприянови (1420 Сові. І, 
135). 
Пор. КИПРЇАНЬ. 
КИПРЇАНЬ ч. (2) (особова назва, цсл. Киприянь, гр, 

К^лріал?о£): Мьі олєксандрь воєвода... чинимь знаменито..., 
дали єсми жонБ нашєи кнА(гини) марєньї монастирь на 
вьішнєвцБ гдє є(ст) (иг)оумє(н) кипрїань (Сучава, 1429; 
Сові. І, 248); мьі стєфань воєвода... чини(м) знаменито... 
ожє... дали и потвердили єсми монастирю нашємоу о(т)- 
нБмца... киприАнова пасика оу ботнє(х)... и сь оусимй 
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полинами и паси(ч)ками... що по(п) киприА(н) дєржа(л) 
(Сучава, 1470 07 Р«А» 522). 
ФОРМИ: наз. одн. кнпрїань, киприА(н) (1429 Сові. І, 

248; 1470 0/р«д» 522). 
*КИПРИАНЬ див. КИПРЇАНЬ. 
КИР див. КИРЬ 
КУНаив. КИРЬ !. 
КИРАКОЛ ч. (18) (особова назва): а на то є(ст)... вьра 

пана кираколБ вистїарника (б. м. н., 1479—1480 Сові. 3. 
105); а на то ест вєл(ика) мартоурїа... боАри наш(и: пан 
В) лаикоул... пан Киракол вистїарникь (Сучава, 1480 ВО 
І, 241); А на то єсть... в. п. Киракола вистїарника (Сучава, 
1484 ВО І, 286). 
ФОРМИ: наз. одн. Киракол (1480 ВО І, 241); род. одн. 

КиоаколБ. киракол Б 10 (1479—1480 ВО І. 239. 245. 247: 
Сові. 5. 105; 1481 ВО 1, 249, 259; 1482 ВО І, 260, 262, 264; 
1484 ВО І, 279); Киракола 7 (1480—1484 ВО II, 369; 1483 
ВО І, 270, 273, 275; 1484 ВО І, 277, 283, 286). 
КИРД'БЄВИЧЬ, КИРДЕЕВИЧЬ, КИРДИЄВИЧЬ, КЄР- 

ДЇЄВИЧЬ ч. (12) (особова назва): а на то есм(ь) прило- 
жиль свою^пєчать н... васко кирдвєвичь (б. м н., 1366 
Р 14); мьі кнзь фєдорь данильєви(ч)... васко кирдБєви(ч)... 
поручАємсА по олєхна (Луцьк, 1388 Р 42); а при томь 
бьіли свєдоки... пань ивань гулєвичь пань грицко кирдвє¬ 
вичь (Київ, 1433 Р 119); Се я па(н) олизарь кирдеевичь 
моршалко (!) земли вольін(с)кое староста лоуцкьш и сь 
своєю женою Оеодосїею, запи(соу)вае(м) ись своее очини... 
десятиноу... и кь стомоу спсоу (!) на красное (б. м. н., 
1487 ВОРСР 177—178). 
ФОРМИ: наз. одн, кирДБЄвн(ч) 3 (1388 Р 42; 1404 Р 70; 

1483 ВОРСР 178); кирдБєвичь 2 (1366 Р 14; 1433 Р 119); 
Кирдеевичь 1 (1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 13); кирдеевичь 
1 (1487 ВОРСР 178); кнрдиєвичь 1 (1445 Р 151); кєрдїє- 
внчь 1 (1445 Сові. II, 728); род. одн. Кирдеевнча 1 (1445— 
1452 АрхЮЗР 8/IV, 12); кмрьдБєвица 1 (XV ст. Р 75); 
дав. одн. Кирдеевнчу (1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 13). 
КИРИЛЬ ч. (3) (особова назва, ер. К^ріМо?) Кирило: 

застали єсмо оу стго спса на краско(м) Д иконьї кованьі(х)... 
с камєньє(м) єваньгєльє кованоє ап(с)ль половина прилога 
осмогла(с)ни(к) вє(с) оуста(в) кири(л) книга златоусть па- 

рємья минВи и м(с)ци є (б. м. н., 1429 Р 114); а то под свє- 
домом... г(о)с(по>д(и)на отца нашого владьїки луцкого 
Кирила (Луцьк, 1494 АЗ І, 102). 
ФОРМИ: наз. одн. Кирнль (1449 АЛМ 8); род. одн. 

Кирила 1 (1494 АЗ І, 102); кирн(л) 1 (1429 Р 114). 
Див. ще КУРИЛО. 
КИРКИДИИ ч. (1) (особова назва, лиш. Оіг^есіаз?); 

А при томь бьіли свєдоки... пань юрша пань киркидии 
(Луцьк, 1434 Р 128). 
ФОРМИ: наз. одн. киркидии (1434 Р 128). 
КИРСТА див. КРЬСТА. 
КИРЬ1, КИРЬ, КИР, КОУРЬ, КУР, КУЯч., невідм. 

(140) (гр. хбріо? «господь») (титул осіб вищого священи- 
чого сану грецького віросповідання) кір: мьі алєксандрь 
воєвода... чиньїмь знаменито... понєжє блгопроизволи 
г(с)воми... и дадо(х) монастироу о(т) нвмца гдє старець 
ки(р) силоань двв сєлв (Сучава, 1427 0/#«А» 450); мьі 
Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє благопроизволи 
господство ми... яко да оутврьдим... наш монастирь от 
Нвмца... гдє ест єгоумєн молєбник наш коурь попь 0єок- 
тисть, и дали єсми и потврьдили тому свАтомоу монасти¬ 
роу цигане (Сучава, 1487 ВО І, 311—312); мьі стєфа(н) воє¬ 
вода... знаменито чини(м)... ожє дали и потврьдили єсмьі 
нашемоу стмоу монастироу о(т) нБмца ... гдє єсть єгоумєнь 
(зіс.— Прим, вид.) молебникь нашь, ки(р) по(п) 0єо(к)- 
тисть, даанїе... двда нашєго, алєкса(н)дра воєводи (Ясси, 
1500 Сові. 3. 230). 

*КИРЬ 2 ч. (1) (особова назва, гр. КироЄ): а на то є(ст)... 
ввра пана кира (б. м. н., 1479 ПГВСА). 

ФОРМИ: род. одн. кира (1Д79 ПГВСА). 
КИРЬ див. КИРЬ1. 
’^КИРЬД'їїИ ч. (1) (особова назва): Я пань дБтри(х) 

изь бучА(ч)... вьізнаваємь... како пришє(д) андрвіко синь 
гриньковь прє(д) на(с) изь вБчньїмь листомь єсть прє(д)ль 
село гринковцБ пану Анушєви кирьдвєви (Кам’яиець, 1420 
ПГ АГ). 
ФОРМИ: дав. одн. кнрьдБєвн (1420 ПГАГ). 
КИСЄЛ, КЬІСЄЛ ч. (2) (особова назва): а прьі томь били 

и того добре сввдомьі люди добриє... пань Тихьно Кисєл 
а пан Михно Калусовский (Володимир, 1475 АЗ І, 72). 
ФОРМИ: наз, одн. Кисєл 1 (1475 А$ І, 72); Кьісєл 1 (1475 

АЗ III, 14). 
* КИСЄЛ ИНЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) 

Киселин: Узривьши єсмо знаменитую намь служьбу... 
пана Петра Ланевича Кирдеевича Мьілского, маршалька 
земьского, и ми... дали єсмо ему село Киселинь (Луцьк, 
1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 12). 
ФОРМИ: знах. одн. Киселинь (1445—1452 АрхЮЗР 

8/ IV, 12). 
КИСТЮТИИ, КЄСТУТИ ч. (4) (особова назва, лит. К^з- 

іцііз): о(т) кнАзА о(т) кєстутА и о(т) кнАзА о(т) лнборта у 
торунь к мБстичємь (б. м. н., п. 1341 Р 2); ВБдаи то каждии 
члвкь кто на тии листь посмотрить ожє я кнАзь Єоунутии 
и кистютии и любарть юрьии наримоньтовичь юрьии корья- 
товичь чинимьі мирь твердий ис королємь казимиромь 
польскьмь (б. м. н., 1352 Р 5). 
ФОРМИ: наз. одн. кистютин 2 (1352 Р 5, 6); кєстутн 

1 (п. 1341 Р 2); род. одн. кєстутА (п. 1341 Р 2). 
КИЧА ч. (і) (особова назва, молд., пор. болг. Кичо): а на 

нмБ цигано(м)... кича и сь чєлБдью си, на(н) и сь чєлбдью 
си (Сучава, 1462 Сові. О. 11). 
ФОРМИ: наз. одн. кнча (1462 Сові. О. 11). 
*КИЧЄРЬІ мн. (1) (назва хутора у Молдавському князів- 

стві): А хотар да єст тьім селам... почьнши от пискоу... 
а от толб <прос>ти оу пискь, помєжє Кичєри (Сучава, 
1468 ВО І, 127). 
ФОРМИ: знах. Кичєри (1468 ВО І, 127). 
КУС2р¥ ч. (1) (особова назва): а ргу Іотп зшісо^пе 

Ьїіу_Киго\узкі пазг рап Кусггу у рап йапуіо 2ас1еге^ас2- 
ку ґГлиняни. 1395 ОС 166). 

‘'ФОРМИ: наз. одн. Кусггу (1395 <?С 166). 
КИШ ч. (1) (особова назва, мад. кіз «малин»): И також 

єсмо дали и потврьдили... томоу свАтомоу нашємоу мона¬ 
стироу а фалчоу и три фєртали винограда... що бьіл дал... 
томоу... монастироу пан Юга вистЇАрник, що же бьіл он 
коупил тот виноград от Жоурковь мАсникь, сина Киш 
Ласльоу от Хрьлова (Гирлов, 1499 ВО II, 147—148). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. сьіна Киш (1499 ВО II, 148). 
* КИШКА ж. (1) (назва місцевості у Молдавському кня¬ 

зівстві): а хотарь єи долоу нистро(м) о(т) киш(к)а долу 
до устиє загорнБи (Нямц, 1456 Сові. II, 575). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. о(т) ккш(к)а (1456 Сові. 

II, 575). 
*КИ1?ВЬ див. *КИЄВЬ. 
КИ'ЙЖНА ж. (1) (особова назва): мьі Стєфан (воєвода) 

...чиним знаменито... ожє прїидє прАд нами... тютка наша 
КиБжна... и дала... монастирєви нашємоу о(т> НБмца... 
КиприАнова пасика оу Ботнєх (Сучава, 1470 ВО І, 147). 
ФОРМИ: наз. одн. Книжна [1470 ВО І, 147). 
КЇЄВСКІЙ див. КИЄВСКИЙ. 
*К1ЄВЬ див. *КИЄВЬ. 
*КІЕВЬСКИИ див. КИЄВСКИЙ. 
*КІЄЛИЯ див. КИЛЇЯ. 
* К1ІО\У$КТ\І прикм. (1) (ста. кі]о\У5кі): Магзгаїки 2ет- 

зкоти, пашізпіки кііо\У5коти, рапи Магіупи ОазгіоИош- 
еги (Люблін, 1478 АрхЮЗР 4/1, 8). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. кііоткоти (1478 АрхЮЗР 4/1, 8). 
Див. ще КИЄВСКИЙ. 
*КЇЛЇИСКИИ див. КЄЛЇИСКЬІИ. 



*кїлїя — 476 — КЛИМЕНТЬІЙ 

*КЇЛЇЯ див. КИЛЇЯ. 
КЇАНСКЬІ ч. (1) (особова назва): мьі стєфань воєво(д)... 

чинимь знаменито... ажє єсмо оумолвили и с прє(д)рєчє- 
ньіми паньї... на имб, пань янь с чижева... пань янь кїАнс- 
кьі, и стали єсмо на томь, ажє имаемь записьі держати 
наши(х) передкові) вьрнА (Серет, 1445 Сові, II, 728— 
729). 
ФОРМИ: паз. одн. кїАиекм (1445 Сові. її, 729). 
ЇКЛАИКОУЛОВИЧ див. *ВЛАИКОУЛОВИЧ. 
КЛАСТИ дієсл. недок. і док. (5) 1. (док.) (що перед ким) 

(пред'явити) покласти (3): И листь пана Юрєвь, которьіи 
писаньш до отца нашего, пєрєдь нами клаль (Вільна, 1493 
АЛРГ 56); и пань староста тогь прьівилє(и) пєре(д) нами 
кла(л) (Вільна, 1499 ВФ). 

2. (недок.) (що) накладати, навантажувати (чим) (1): 
и гдє иму(т) класти рибоу, оу ти(х) возо(х)... а мито да не 
даду(т) нигдє (Сучава, 1454 Сові. II, 513); 
класти молчанїє (кому) (1) позбавити (кого) 

права заскаржити вирок: прото(ж) коли(ж) б^дє(т) братїя 
або сєстрьі во очинє разделєньї алюбо розно разлоучєньї 
и пригодитсА(ж) нєкотором^ не тоє братїи оужалобБ дб- 
ди(ч)нє Возмє(т) на себв соужєнїє конечне потомь прїи- 
дє(т) бра_(т) єго и хочє(т) тоую обновити мьі кладємь ємоу 
мо(л)чанїє єдно оу своєи часті очиньї имєє(т) моць оу жа- 
лобБ (^ХУ ст. ВС 22 зв.). 
ФОРМИ: теп. 1 ос. мн. кладємь (XV ст. ВС 22 зв.); перф. 

З ос. одн. ч. клаль, кла(л) (1493 АЛРГ 56; 1497 РИБ 683; 
1499 ВФ)\ майб. З ос. мн. нму(т) класти (1454 Сові. II, 
513). 
Див. ще ^ПОКЛАДАТИ 1, ПОКЛАСТИ. 
*КЛАШТОРЬ ч. (4) (стч. кіазіег, стп. кіазгіог, сен. 

кіозіег, лат. сіаизітшп) католицький монастир, кляштор: 
а по еємоу записаню нєнадобе вступатисА свєтским попом 
в тот клАштур, лише мнихом (б. м. н., 1443—1452 А5 І, 
39), 
ФОРМИ: знах. одн. клашторь, клаштор 3 (1443—1452 

АЗ І, 39); клАштур 1 (1443—1452 АЗ І, 39). 
КЛЕБАН ч. (1) (стп. кІеЬап, рІеЬап, лат. рІеЬапиз) 

парафіяльний священик: А при том бьіл духовник мой поп 
Ивань Стволовицкий, а князь Янь Клебан (зіс.— Прим. 
вид.) Крошинский (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29). 
ФОРМИ: наз. одн. Клебан (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29). 
Див. ще ПЛЕБАНЬ. 
* КЛЄБАНОВЦЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Клебанівка: кн(А)зю Василью осталея город Збараж, а 
к тому села: Янковиьі... Клєбановиов половина ІЛуцьк. 
1463 АЗ І, 54). ' " ' ' 
ФОРМИ: род. Клєбановцов (1463 А5 І, 54), 
*КЛЄВАНЬ ч. (1) (назва містечка у Волинській землі) 

Клевань: мьі великий кнАзь Александро... чинимь знаме¬ 
нито... ижєт видєвь єсми знаменитоую слоужбоу... вєр- 
ного нашого кнАзд Михайла Васильєвича... даємь и дали 
єсмо ємоу имєнє в Луцкомь повєтє... маиастьір светого 
Николи на Клєвани над Стоублємжє ис цєрковньїмь дво- 
рищомь (Луцьк, 1446 АЗ III, 5). 
ФОРМИ: місц. одн. на Клєвани (1446 АЗ III, 5). 
*КЛЕЙНО с. (1) клеймо, знак: и они рекли: так правда 

єсть, записьівали сА отцьі наши по неводи, а пвнАзєй жад- 
ньіх за тоє не брали, ани пєчати нашєй в того листоу нбт, 
ани клєйна жадного ми в себе не маєм (Луцьк, 1491 АЗ 
І, 94). 
ФОРМИ: род. одн. клєйна (1491 А5 І, 94). 
КЛЕМЕНТЬ див. КЛИМЕНТЬ. 
*КЛЕПАТИ дієсл. недок. (1) (кого чим) неправдиво об¬ 

винувачувати (кого в чому): А потомь ся о томь з Нисаномь 
Симьшиничомь зьедналь и, пришодши передь нась, устне 
позналь, ижь его тьіми золотими клепаль, и записалься 
ему, ижь тихь золотихь на немь не маеть искати, а ни 
отець его, а ни брать его (Київ, 1489 РИБ 431). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. клепаль (1489 РИБ 431). 

*КЛЄПАЧОВСКИИ прикм. (1) (пор. Клепачї у Троць- 
кому воєводстві) Адорога Клєпачовская див. 
ДОРОГА 1. 
ФОРМИ: знах. одн. ж. Клєпачовскоую (1478 АЗ III, 17). 
*КЛЄПАЧИ ч. (2) (назва людей за місцем проживання, 

пор. Клепачі у Троцькому воєводстві): И поставила пє¬ 
рєдь нами пани ВасилєваА Озєрничань и Милошєвичь и 
Волчковичов, Слонимцов, Иванковцов и Клєпачов (Луко- 
ниця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: наз. мн. Клєпачн (1478 АЗ III, 17); знах. мн. 

Клєпачов (1478 АЗ III, 17). 

КЛЄПАЧЬ ч. (4) коваль: взАль оу мене клєпачь иі гри¬ 
вень лАцкихь (б. м. н., 1386—1418 Р 35). 
ФОРМИ: наз. одн. клєпачь (1386—1418 Р 35). 
*КЬЕ$ТУ5ІА див. * КЛАСТИ СА. 
*КЛЕТКА див. *КЛ1?ТКА. 
КЛЕТЬ див. КЛ^ТЬ. 
*КЬЕСК ч. (1) (назва міста у Віленському воєводстві): 

І розгіі гаїі об Ногобка, ргусЬобіІі Ьуіі к Кіески і Вок 
пазхугп ротоЬі, роЬіІі іск (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
141). 
ФОРМИ: дав. одн. КДески (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 
Див. ще * КБЕС2Е$ К. 
*КЛЄЦКИИ ч. (1) (особова назва): Ми бискупи мацви 

прємиски(и)... па(н) Ань дбди(ч) тарнов(с)ки(и) староста 
ру(с)ки(и)... ивань клєцки(и)... чиними знаємо... како 
ко(л) та рБчь... о волость о зальсиБ... на многи(х) роцБхь 
прєдь на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. клєцкн(и) (1404 Р 70). 
*КЬЕС/Е$К ч. (1) (назва міста у Віленському воєвод¬ 

стві): а .)І52с2е \Уо1озіу іу Ргизгапиіи, КоЬгуп... і Зіопітз- 
коіе \уо1о5Іу 2ас2ері1і... Еуреск, Кіесгезк іо \узє угуризіо- 
згуїі (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 
ФОРМИ: знах. одн. Кіесгезк (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141). 
Див. ще* КЬЕСК. 
* КЛИКАТИ дієсл. недок. (1) закликати: Такє(ж) тими 

часи г(с)дра нашого люди пришли с тоурє(ц)коє зємьли... 
и повєдили г(с)дрєви нашєму ажь што тамь сльїшали в зєм- 
ли тоурє(ц)ко(и)... што(ж) вєздє по всимь городо(м) и по 
мєстомь кличу(т) и(ж) би добриє юнаки и люди вси кото- 
рьіє доужи... какь тєпьло боудє(т) маю(т) на кони всБсти 
и потАгнути... в землю г(с)дра нашого (б. м. н., 1496 
ПДВКА 61). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. кличу(т) (1496 ПДВКА 61). 
КЛИМЄНТОВЬ ч. (1) (назва присілка у Волинській 

землі) Климентівка: досталь сА деверю моємоу кн(А)зк> 
Семену и дАдкоу н<а>шємоу подь луцкимь поветомь Го- 
родокь, а к двору приеєлки и селища: Бєгонь ... Климєн- 
товь (Манів, 1478 АЗ І, 76). 
ФОРМИ: наз. одн. Климєнтовь (1478 АЗ І, 76). 
КЛИМЄНТЬ, КЛЕМЕНТЬ, КЛИМАНТЬ ч. (3) (осо¬ 

бова назва, гр. К^рг|Є, лат. СІетепз) Климент, Климентій: 
Ми кнА(з) двдь дмитриєви(ч)... гавсь, климАнть, юрьи... 
чиними знамєни(т)... како... коли кнА(з) велєбнии дмит- 

рии... голдованиє и вьрность... володиславу Бжьєи 
мл(л)сти королеви польскому... слюби(л) а мьі... ислюбуєми 
за нєго... ижє... вврє(н) будє(т) королеви (Лучиця, 1388 
Р 38—39); а пакь панове брьгарє и радци Ливовсши що 
тьімьі часи оу нас бьіли и с нами тотоу рьчь єднали, на имв: 
пак Климєнть, пан Михал (Сучава, 1460 ВО II, 276). 
ФОРМИ: наз. одн. Климєнть 1 (1460 Вй II, 276); 

Клементь 1 (1408 АкЮЗР І, 6); климАнть 1 (1388 Р 38). 
Див. ще КЛИМЕНТЬІЙ. 
КЛИМЕНТЬІЙ ч. (1) (особова назва, ер. лат. 

Сіешепз) Климент, Климентій: Тие вси села, оть нась 
ку церкви Божой прьіданьїе маеть держати господинь бо¬ 
гомолець нашь Климентьій... вечьно и непорушоно (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1АЛ, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. Клнментнй (1322 АрхЮЗР 1Л/І, 3). 



*КЛИМОВЦИ — 477 — ключникь 

Див. іщ?КЛИМЄНТЬ. 
*КЛИМОВЦИ мн. (2) (назва села на Буковині) Кли- 

мівка: и єщє єсми дали... монастироу... а црьков оу 
Климовцєх и с попом (Сучава, 1490 БО 1, 420). 
ФОРМИ: наз. зам. місц. оу Климо(в)цн (1490 ОС 148); 

місц. оу Климовцєх (1490 Вб І, 420). 
СЬІМОТН ч. (1) {особова назва, ста. КМпюпіІі): А ртгі Иііт 

ЬНі 5\уіс1с2у рап Лап кгакошзкі... рап Сіішоік з Соге\уа — 
^ізіісхкі (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
ФОРМИ: наз. одн. СІішоПі (1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
*КЛИМЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

тБмь мьі видБвше єго правою и вврною слоужбою до на(с)... 
дали н потвердили єсми єго очи(н)оу, оу нашєи зємли... 
села на имб... волосБни... и оу клима (Сучава, 1448 Созі. 
II, 342). 
ФОРМИ: род. одн. клима (1448 Созі. II, 342). 
КЛИМАНТЬ див. КЛИМЄНТЬ. 
* КЛИНОВАТЬЇЙ прикм. (6) О К л и н о в а т а я п и - 

в а (2), нива Клиноватая (3) (назва ниви біля 
Києва): а Клиноватой ниве границу положиль єсми уверхь 
подлв малое долиньї и замежокь малое нивки, котораяж 
посполито с Клиноватою, и то єсми привернула к той ииве 
Клиноватой (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); нивка 
Клиноватая (1) див. НИВЬКА. 
ФОРМИ: род. одн. ж. Клиноватое (1491 АрхЮЗР 8/IV, 

158); дав. одн. ж. Клиноватой (1491 АрхЮЗР 8/Р/,^ 158); 
знах. одн. ж. Клнноватую (1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); ор. 
одн. ж. Клииоватою (1491 АрхЮЗР 8/IV, 158). 

*КЛИРИКЬ ч. (1) (цсл, клирикь, гр. К?оіріхб£) (член 
кліру, церковнослужитель) клірик: а в то(т) манастьі(р) 
пєчє(р)скїй нивчє(м) не встоупатися митрополито(м) кієв- 
ски(м) а не криликомь (!) Собєйскимь никаки(м) дБломь 
вєчно, а иико(му) їншє(му) (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: дав. мн. ’крнликомь (1481 ГПМ). 
*КЛИШЄВЬСКОЄ с. (1) (назва присілка у Волинській 

землі): оузрБвши єсмо знамєнитоую намь слоужбоу... 
Слоуги нашого вірного пана Єрьша тєрєшковича И мьі... 
даємь и дали єсмо ємоу... присєлокь... клишєвьскоє 
(Луцьк, 1452 Р 160—161). 
ФОРМИ: знах. одн. клншєвьскоє (1452 Р 161). 
КЛИШКОВЦИ мн. (1) (назва села на Буковині) суч. 

Остриця: Сє азь ... Іо Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє... дали и потврьдили єсми томоу свАтомоу... монасти¬ 

роу от Поутнои... оу Чєрновскои волости... з црьков оу 
Клишковци с попом (Сучава, 1490 БО І, 419—420). 
ФОРМИ: наз. зам. місц. оу Клишковци (1490 БО І, 

420). 
*КЛОДОВА ж. (і) {назва села у Польщі, пор. К1ос1о\уа): 

Што король є. м. волости даваль боярамь Житомирскимь 
вь Клодовв (б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 7/II, 9). 
ФОРМИ: місц. одн. вь Клодові (1482—1491 АрхЮЗР 

7/И, 9). 
КЛОКОЧНА ж. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі пєтрь боєво(д)... чинимь знаменито... ожє... 
дали єсми сє(с) ли(ст) нашь сєламь монастирскимь о(т) 
нємцб па имб тємишєщи... клокочна (Сучава, 1447 С05/. 
II, 288). 
ФОРМИ: наз. одн. клокочна (1447 Ссзі. II, 288). 
ЖЛОПОТИТИ СА дієсл. недок. (1) (о чім) сперечатися 

(через що): Бра(т)я ро(дна)я частокро(т) клопотАтсА о имє- 
нїи (XV ст. БС 32 зв.). 
, ФОРМИ: теп. З ос. мн. клопотАтсА (XV ст. ВС 32 зв.). 

*КЛ0ПОТЬ ч. (4) суперечка: тогдьі хочємь... абьі дроу- 
гого днА соудь скончань тако(ж) полоуднА жєбьі кажьіи 
(1) члвкь свою поволи оправиль жалобоу бєзь клопотоу 
и бєзь свароу (XV ст. БС 13); Коли дБтемь оумрє(т) мати 
а оць хочєть дроугоую понА(т) жоноу а дБти ймБють про¬ 
си^) во оіїа дБлнїци своєи а потом истративши оцю до поу¬ 

чають оу то(м) бьіваєть клопо(т) мєжн ними (XV ст СЯ 
40 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. клопо(т) (XV ст. СД 40 зв.); род. одн. 

клопотоу (XV ст. БС 13); ор. одн. клопотомь (XV ст. ВС 
18 зв.); наз. мн. клопотм (XV ст. ВС 10 зв.). 

*КЛОЧА ж. (1) (назва села у Волинській землі): и мьі... 
дали єсмо ему село Киселиць... а Клоча в Луцкомь же по- 
вете (Луцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 12). 
ФОРМИ: знах.одн. Клоча (1445—1452 АрхЮЗР 8/IV 12) 
*КЛУЧЬ див. *КЛЮЧЬ *. ‘ 7 
КЛЬНЬВОУ див. КЬЛНЬОу. 
КЛЬНЬОА див. КЬЛНЬОУ. 
КЛЬНЬОУ див. КЬЛНЬОУ. 
КЛЬНЬОУА див. КЬЛНЬОУ. 
КЛЬНЬОУ див. КЬЛНЬОУ. 
1КЛІ2БА (ХЛЬБА) див. ХЛЄБЬ. 
*КЛ1іСТИ С'Ь див. *КЛАСТИ СА. 
«КЛ'ВТВАдив. КЛАТВА. 
* КЛІТКА ж. (4) (рід торгової палатки) ятка: Сє жє 

придаль юрьиї болковичь и своєю братьєю к цркви стму 
николБ... клБтку торговую (б. м. н., бл. 1350 Р 8); Волно 
резникомь... бьідло купуючьі, в рьінку и в клеткахь. сво- 
ихь... кому хотя продавати волно (Луцьк, 1389 РЕА І, 
27); а єщє єсми имь дали волю што бьі собв держати, оу 
сочавБ, один домь, а оу том домоу корчмоу не держати... 
ни мАсньш клАткьі (?—Прим, вид.) держати (Сучава 
1434 Созі. II, 670). 
ФОРМИ: род. одн. клАткм (1434 Со5*. II, 670); знах. 

одн. клітку (бл. 1350 Р 8); місц. мн. в клеткахь (1389 
РЕА І, 27). 
КЛІіТЬ, КЛЕТЬ ж. (15) комора: а коли Павель даваль 

мнб намБстництво вь тьіхь дворахь, а тая клвть ке запе¬ 
чатана бьіла ничимь, а скрьіня бьіла тая не замкнена (Віль¬ 
на, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: наз. одн. кліть 1 (1498 АЛМ 163); клеть 1 

(1498 АЛМ 163); знах, одн. кліть (1498 АЛМ 
163); кліти (1498 АЛМ 163); місц. одн. вь кліти 4 (1498 
АЛМ 163); вь клети 1 (1498 АЛМ 163). 
КЛ'БЦИНЬ ч. (1) (особова назва): тбмь мьі видБвши єго 

правою и вірною слоужбою до иа(с)... дали єсми ємоу.., 
село гдє би(л) клвцинь (Сучава, 1437 Созі. І, 541). 
ФОРМИ: наз. одн. кліцннь (1437 Со5(. І, 541). 
КЛЮСЬ ч. (7) (особова назва): а пришодьшн прєдь наше 

обличьє... пань вольчко... ис пани ходьковою жєною... 
и зАтємь єв клюсомь поєдНалисА о села вшитка о дБлницю 
(Вишня, 1393 Р 52); а при то(м) бьіли сввдцї па(н) дмитрь 
ходоровьскни, па(н) клюсь из вижнАнь (Зудечів,' 1430 Р 
116). 
ФОРМИ: наз. одн. клюсь, клю(с) (1400 Р 61; 1404 Р 

69; 1414 Р 85; 1430 Р 116); дав. одн. клюсовн (1400 Р 61): 
ор. одн. клюсомь (1393 Р 52). 

*ключєвь прикм. (1) <^> л Б с ь Ключєвь див. 
лясь. 
ФОРМИ: ор. одн. Ключєво(м)ь (1459 Р 171). 
КЛЮЧНИКЬ, КЛЮЧНИКЬ, КЛЮЧНЬІКЬ, ключ¬ 

ник ч. (51) 1. (той, хто зберігав ключі від комори) ключ¬ 
ник (1): И велвла ми ключника позвати и клвть отомкнути 
(Вільна, 1498 АЛМ 163). 

2. (монах, який завідував церковною ризницею) ключар, 
ключник, ризничий (4): а при томь бьіли старци Печер- 
ского монасшра Дублянски Іона Авраамь ключникь (Київ. 
1398 ДГПМ); а при томь бьіли старци пє(ч)рскиє полат- 
ни(к) пє(ч)рскьі Васья(н) коувА(з) а ключни(к) пє(ч)рскьі 
айдрони(к) (б. м. н., 1498 Ч1АФ). 

3. (придворний, який відав коморами молдавського воє¬ 
води., також титул) ключник (18): а на то є(ст)... вБра 
пана щєфана ключника (Сучава, 1425 Созі. І, 173); И пак 
оу том... прїидє прАд нами... тотаж(є) вьішєписанна 
Дрьгьлинь, дочка Настина, оуноука Нана ключника (Вас- 
луй, 1497 ВО II, 119). 



*ключь — 478 — КМ*£ТЬ 

4. керівник «ключа», відомства, що збирало і зберігало 
медову та інші данини (28): А при томь бьіль... пань Левь 
Боговитиновичь, ключникь Берестейскій (Кобринь, 1401 
ЛкВАК ПІ, 2); Биль намь чоломь писарь наигь, ключникь 
Виленскій, намветникь Свислоцкій, пань Григорей Исае- 
вич Громьїка (Люблін, 1410 АкВАК XI, 5); а при том с нами 
бьіли: кн(А)з Михайло Сонкгушкович (!)... а ключник 
Луцкий пан Богдан Сенкович (Луцьк, 1491 АЗ І, 94—95); 
И мьі о том писали до ключника луцкого до пана Богдана 
Сеньковича (Вільна, 1499 АЛРГ 94). 
ФОРМИ: наз. одн. ключникь, ключникь, ключник, ключ- 

нн(к) 25 (1398 ДГПМ; 1410 АкВАК XI, 5; 1433 
Сові. І, 359; 1451 Р 157; 1480 ВО І, 246; 1487 АЗ І, 239; 
1491 АЗ І, 94; 1495 АЛРГ 60; 1497 АЗ І, 112; 1498 ЧІАФ 
1 т. ін.); ключньгкь 1 (1426 ВАМ 21); род. одн. ключника 
11 (1425 Со5*. І, 173; 1433 Сові. II, 594; 1489 АЗ III, 21; 
1494—1495 АЛРГ 59; 1497 ВО І, 112; ВИ II, 118, 119; 
1497—1498 АЛРГ 80; 1499 АЛРГ 94); ключник 1 (1469 
ВО І, 136); дав. одн. ключникоу, ключнику, ключьнику 
6 (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.; 1480 ВО І , 246; 1488 ВО І, 325; 
1494—1495 АЛРГ 59, 60; 1496 АЛРГ 69); зам. наз. а пан 
Доума ключннкоу 1 (1488 ВО І, 325); знах. одн. ключника 
(1498 АЛМ 163); ор. одн. ключникомь, ключником (1496 
АЛМ 128; 1497 АЛРГ 79); наз. мн. ключници (1443 Сові. 
II, 185); дав. мн. ключником (1496 АЛРГ 69). 

^КЛЮЧЬ1 ч. (3) ключ: отець дей мой Рабей сховаль 
бьіль тисячу золотьіхь Вгорскихь вь пивницьі, а вь тую 
пивницу хоживаль дядько мой Симьха и синь его, дядько- 
вичь мой Нисань, а и ключи оть тое пивницьі били вь нихь 
(Краків, 1489 РИБ 431); и тии кнїги имєю(т) бити за трємї 
ключи замькноути оди(н) клю(ч) имаєть имєтї соудья а 
дроу(г)и по(д)соудок а третій зємьскьш пїсарь (XV ст. СЯ 
42 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. клю(ч) (XV ст. СЯ 42 зв.); наз. мн. 

ключн (1489 РИБ 431); ор. мн. ключи (XV ст. СЯ 42 зв.). 
*КЛЮЧЬ2 ч. (8) відомство, що збирало і зберігало ме¬ 

дову та інші даНинн: Зонового мєста послано кнАзю вєлн- 
комоу теє(р)скомоу... в колодє медоу прєсНого с ключа 
лоуцького (б. м. н., 1488 УКТ); КнАзю Андрєю, БрАслав- 
скомоу... сто бочокь ржи з дворовь, што под ключомь 
(Краків, 1489 АЗ III,121—22); Андрєю ПрАжовскому на 
отпущене людем его Шершневьским ведра меду до ключа 
Киевского даиваного, на вечность (Мереч, 1496 АЛРГ 69). 
ФОРМИ: род. одн. ключа, Іклуча "(1488 УКТ; 1494— 

1495 АЛРГ 60; 1496 АЛРГ 69); знах. одн. Клюнь, ключ 
(1496 АЛРГ 69); ор. одн. ключомь (1489 АЗ III, 22). 

*КЛЮЧЬНИКЬ див. КЛЮЧНИКЬ. 
КЛЯСТИ дієсл. недок. (2) (кого) 1. відлучати від церкви 

(1): а соблазни творясчьіхь изверзати, церкви освесчати, 
антьімиси благословити, еретиковь н непослушнихь кляс¬ 
ти (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3). 

2. (проклинати) клясти (1): Ви стьіи о(т)ци чтитє але 
не к(л)инБтє котороє ємь слово(...)о(т)писал а котори(...)м 
в єсть лв(п)шє оправлАитє (б. м. н., 1492 ЗОЄ). 
ФОРМИ: інф. клясти (1322 АрхЮЗР 1Л/І, 3); нак. сп. 

2 ос. мн. к(л)нн£тє (1492 ЗОЄ). 
КЛЯТВА див. КЛАТВА. 
КЛАВКО ч. (І) (особова назва): а при томь бьіли исвЬдь- 

ци... пань маршалко шофь, пань клАвко (Бохур, 1377 Р 24). 
ФОРМИ: наз. одн. клАвко (1377 Р 24). 
* КЛАСТИ СА дієсл. недок. і док. (3) клястися (І): а пат 

зеткгої ргузіаЬаІ, кіепазіа гу^ут ВоЬот і \узіе іхіотїі 
(Липнишки, 1433 ЗНТШ СХХЯІ, 139); 

(на що) присягати (2): а за болшєє потвєржєнїє приса- 
гали (1) єсмо межи собою и клАли сА єсмо на чьстнии крєсгь 
и на оуси стьіи (Бирлад, 1435 Сові. II, 679). 
ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. клАлн сА єсмо 1 (1435 Сові. 

II, 679); клЬли с-Ь єсми 1 (1435 Сові. II, 682); дієприсл. 
одноч. кіепааїа (1433 ЗНТШ ^XXVI, 139). 
КЛАТВА, КЛЯТВА ж. (9) 1. прокляття (4): а хто 

бьі то порушиль после его живота и начнеть уступатисе 
у тую данину... да будеть на немь клятва святьіхь триста 
и осмнадесять отець иже вь Никеи (Луцьк, 1444 АрхЮЗР 

1/уі, 8); и боуди ємоу клАтва, о(т) ба оца и сна и ста(г) 
дха (Київ, 1446 Р 154); кто не боудєт стоати вь сим нашим 
токмвжим (!), такови боуд(є)т под клбтвою отєчєскою 
(Путна. 1476 ВО І, 212); а хто учнє(т) оустоупатися и па- 
кастити (!) митрополить алибо хто инньї да боуди на кємь 
о(т) на(с) кля(т)ва в сє(и) вв(к) и в боудоущєи ана(0)тєма 
(б. м. н., 1481 ГПМ). 

2. відлучення від церкви (4): коли (ж) которьімь све(т)- 
комь боудє(т) вироучєна (!) клятва тогди то(т) которьш 
свє(т)ки вєдє(т)... имєєть моць иньшїи свє(т)кьі имєновать 
и вєсть а не мо(ж)ть ли иньши(х) свє(т)ко(в) имєнова(т) 
одно тии што имь клятва вьірє(ч)на а хочємь абьі то(т) 
которьш клАтвоу вьідаль... абьі да(л) разрєшєнїє тимь 
свє(т)комь (XV ст. ВС 19 зв.— 20); 
клАтвоу видати (1) проголосити анафему: а хо¬ 

чємь аби то(т) которьш клАтвоу вьідаль а на пороукоу при- 
сАгноуль и на просбоу по(до)бноу абьі да(л) разрєшєнїє 
тьімь свє(т)комь (XV ст. ВС 20). 
ФОРМИ: наз. одн. клАтва, клятва, кля(т)ва (1444 

АрхЮЗР 1Л/І, 8; 1446 Р 154; XV ст. ВС 19 зв., 20; 1481 
ГПМ); знах. оди. клАтвоу (XV ст. ВС 20); ор.одн. клАтвою 
1 (XV ст. ВС 19 зв.); клятвою 1 (1476 ВО І, 212); місц. одн. 
у клАтвє (XV ст. ВС 26 зв.). 

*КЛАТКА див. *КЛ1ЇТКА. 
* К Л А Ч А ж. (1) кобила: а о у дворци в королєво(м)... 

жонька з дє(т)ми сама чєтвєрьта, а клАчь троє, а воли три 
(б. м. н., XV ст. ИК). 
ФОРМИ: род. мн. клАчь (XV ст. ИК). 
*КЛАШТУРЬ див. *КЛАШТОРЬ. 
! КМАТ (ИМАТ) (1): и(ж) пєнєзєи на кма(т) (!) да(т) (XV 

ст. СЯ 43 зв.). 
Див. ИМАТИ 3. 
*КМЄТЄВЬ прикм. (2) кметів: Слоужебнїкь за вїноу 

пайові... не има(т) позивати кмєтА є(г) ани пана за вїнд 
кмєтєвоу (XV ст. ВС 6). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. кмєтєвоу (XV ст. ВС 6, 13 зв.). 
КМЄТЬ ч. (43) (незакріпачений оброчний селянин з правом 

виходу) кметь: А осадивши ис каждого кмєтА по два гроша 
широкая оу кнАжю комору давати на каждьіи рокь (Бохур, 
1377 Р 24); а и гдв коли слоужєбникь бєрє(т) вольї а па(н) 
свои(м) сєло(м) и зь свои кмєти боронить а иє хочє(т) ви¬ 
дам тогди на(м) маєть заплатить втЖ (XV ст. ВС 16 зв.); 
и таки (ж) котораА (би сА) шкода стала о(т) нашєА зємлА... 
купцємь и кмєтемь... того нмаємь поставити, ку праву, 
оу нарочитомь мвстци (Серет, 1445 Сові. II, 729). 
ФОРМИ: наз. одн. кмє(т), кмєт (XV ст. ВС 22 зв., 23 зв., 

24, 29, 29 зв., ЗО зв., 31, 39); род. одн. кмєтА, кмє(т) (1377 
Р 24; XV ст. ВС 6,7 зв., 14, 29; 1424 Р 100); знах. одн. 
кмєтА З (XV ст. ВС. ІЗ зв., 39); кмітА 1 (XV ст. ВС 24); 
місц. одн. о кмєтю З (XV ст. ВС 9, 24; СЯ 9 зв.); о кмєти 
2 (XV ст. ВС 8, ЗО зв.); наз. мн. кмєти (1386—1418 Р 35; 
XV ст. ВС 14, 16 зв. 17); род. мн. кмєтє(в) (XV ст. ВС 26); 
дав. мн. кмєтемь, кмєтємь (1445 Сові. II, 729; XV ст. ВС 
17); знах. мн. кмєти 1 (XV ст. ВС 14 зв.); кпгеіе І (1433 
ЗНТШ ^XXVI, 140); ор. мн. кмєти (XV ст. ВС 16 зв.); 
місц. мн. окмєтЬ(х) (XV ст. СЯ 9 зв.). 
КМИТА ч. (7) (особова назва): А при томь били сввдцн... 

пань кмита, пань Ашко олєшиньски (Краків, 1394 Р 54); 
А при том били свБтки: намвсник цутивльский Митко 
Голєкка, а намвсник ввницкий пан Кмита Алєкьсандрович 
(Черлехів, 1485—1500 АЗ І, 121). 
ФОРМИ: наз. одн. кмита (1394 Р 54; 1404 Р 69; 1453 

Сові. II, 765; 1485—1500 АЗ І, 121); знах. одн. Кмьіту 
(1430 ГВКЛ 7, 8); ор. одн. Кмнтсю (1492 АЗ III, 23). 

*КМЬІТА див. КМИТА. 
*КМ1гТЬ див. КМЄТЬ. 
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КНАЗЬ див. КНАЗЬ. 
КНЕГИНИ див. КНАГИНИ. 
КНЄГИНИНЬ див. КНАГИНИНЬ. 
КНЕГИНЯ 1 див. КНАГИНИ. 
*КНЕГИНЯ 3 ж. (1) (назва села у Волинській землі): 

Одложили есьмо: на Гнидов'Ь не надобе мита давати... 
у Кнегин'Ь не надоб'Ь (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. у Кнегин'Ь (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
КНЄГИНА див. КНАГИНИ. 
*КНЕЖА див. КНАЖА Ч 
КНЄФЛЬ, КНОФЄЛЬ ч. (3) (особова назва): А на то 

послуси... о(т) мБстичовн короткий панель григорь па- 
вєль писарь... кнофєль ходоричь (Львів, 1368 Р 16); а то 
свБдци мБстичи пань кнєфль михно воить ярославьскии 
(Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: наз. одн. кнєфль 1 (1370 Р 18); кнофєль 1 (1368 

Р 161; оод. одн. кнєфль (1370 Р 18). 
ЇКНЕХИНЯ див. КНАГИНИ. 

КНИГА ж. (25) 1. церковна книга (3): ащє ли кто пр(Б)с- 
т^пить заповБ(д) сіл бєзно(т)чьство(м) (!) или нєбр(Б)жєнї- 
е(м) и полакомитсА добьіткоу книги сєА, и прода(ст) Л 

да є(ст) проклА(т) о(т) ба (б. м. н., 1401 ЗКЄ); застали єсмо 

оу стго спса на красно(м) Д иконьї... єваньгєльє кованое... 
кири(л) книга златоусти (б. м. н., 1429 Р 114); Сию кни- 
гоу писа(л) дАкь мигаль пьіхьінскьі изь диакомь иваномь 
(б. м. н., 1492 ЗОЄ); 
кпіЬі Мо]5еІетоу(1) книги старого завіту, «п’яти- 

книжжя» Мойсея: Теі изіашіі іезгйо іг іасИп... піе таіеі' 
ргізіаЬаіі па сіезіаіегош Ьогі ргікагапі, іо іезі кпіЬі Моізеіе- 
\уу (Луцьк, 1388 гРБ 105—106). 

2. (звід актів) книга (5): ино ми тую грамоту вь книгу 
Дьякови нашому упьісатьі велильї (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 7); курило послали сА о то(м) до книги зє(м)ски(х) 
што(ж) в книги таА рє(ч) вьішє(и) писанаА нєоувєдєна (Віль¬ 
на, 1495 БСКИ); 
книги записьньіе(І) (книги документів різного 

рсду зобов'язань) записні книги: ми оуставлАємь такий 

запїси л годо(в) держати а ви і го(д) ви тоти запїсн можєть 
прє(д) соудьєю обновить ви книгахи записьньїхи (XV ст. 
СЯ 41 зв.); книги земиские (7) (зводи актів 
земських судів) земські книги: И мьі ими того єднання до¬ 
пустили, нехай ся по тому мають, каки ся ви томи зиеднали 
и записали; а вьі бьі то ими книгами земнскими оправили 
подле обьічая тамошнего права (Краків, 1489 РИБ 433); 
И стєпа(н) ермоли(ч) з братьєю своєю до кни(г) зє(м)ски(х) 
нєпослалисА (Вільна, 1495 БСКИ); книги патріар¬ 
ше с к и и (2) (зводи патріарших постанов) патріарші 
книги: и номи (!) за чєлоби(т)ємн н(х) то єсмо в кіїга(х) 
сгарьі(х) патрїа(р)шєски(х) о(б)рєли, и тоую ста(в)ропигТю 
мн(с)тьірю пєчє(р)ско(у) с прєдвлами єго ствє(р)жаєми 
и(з)моцняє(м) на вБчньїє часи по(д)лоуги листоу и харак- 
тїй (!) писмє(н)нии грамотноє о(т) великого кнзя роуского 
андрєя в мн(с)тьі(р) печє(р)скїи даного и здє до кнги на¬ 
ціях) патрїа(р)шєски(х) уписаного (б. м. н., 1481 ГПМ); 
книги праведнне (2) а) (зводи судових вироків) 
правові книги (1): а стокро(т) потрєбоують с ти(х) кни(г) 
правєдньі(х) списикови прото(ж) соуди колижь хотА оуз- 
ри(т) ча(с) по(до)бньіи имєєть дать вола(т) слоужєбнїкомн 
явне ижа по(д) такьі(м) повБтомн а иа коємь мвст^ оу та¬ 
кни дїїь книги правий положенні о(т)варєни (XV ст. СЯ 
43); б) зведення законів (1): Ви книга(х) правєдньі(х) на- 
ши(х) прє(д)кови нашнхи (!) пїсано коли моужь жене оум- 
рєть тогдьі жона все имєнїє своє брала а оу томи дБти 
щкодила (XV ст. СЯ 40); к н и г и п р а в ьі є (3) а) (зводи 
судових вироків) (1) правові книги: соуди... имєєть дать 
вола(т) слоужєбнїкомн явне ижа по(д) такьі(м) повБтомн 
а на коємь мБст^ оу такни днь книги правьіи положенні 
о(т)варєньі (XV ст. СЯ 43); б) зведення законів (2): Раистри 

кни(г) прнвьі(х) прави(х) кролА казимєра о оу ставленню 
пра(в) коли(ж) всА права то єсть прнвоє (XV ст. ВС 5 зв.); 
книги судовие (1) книги судозих вироків: и ми 
казали и(мн) тоти листи судовьі(и) пана ивано(в) вАжєвича 
пєрє(д) нами положити, и они того листа судового пєрє(д) 
нами иєположьіли, ни(ж)ли поводили на(м) што(ж) дє(и) 
тотБ лнсть вписа(н) єсть в книги судовий (Вільна, 1495 
ВК). 
ФОРМИ: паз. одн. книга (1423) Р 114); род. одн. книги 

(1401 ЗКЄ); знах. одн. книгу, книгоу (1430 ГВКЛ 7; 1492 
ЗОЄ); наз. мн. кнїгьі, кинги (XV ст. СЯ 42 зв., 43); род. 
мн. книги, кнн(г), кн(и)ги (1481 ГПМ: XV ст. СЯ 5 зв., 
9, 42 зв., 43; 1495 БСКИ: ВК); знах. мн. книги, кпіЬі З 
(1388 2РІ 105; 1495 БСКИ; ВК); книги і (XV ст. СЯ 
42 зв.); ор. мн. книгами (1489 РИБ 433); місц. мн. в (ви) 

книгахн, кнга(х), кинга(х) (1481 ГПМ; XV ст. СЯ 40, 
41 зв.; 1489 РИБ 433). 
КНОФЄЛЬ див. КНЄФЛЬ. 
КНЬДЄ див. КИНДЄ. 
КН'ЙГИНИ див. КНАГИНИ. 
“ЖН'ЙГИНИНЬ див. КНАГИНИНТ). 
КН'ЙГИН'Й див. КНАГИНИ. 
КНтгГИНА див. КНАГИНИ. 
КН'БГЬІН'Й див. КНАГИНИ. 
’ЖН'ЙЖА 1 див. КНАЖА і. 
КН'ЙЖА 2 див. КНАЖА 2. 
*КНГ£ЖНИЧЬ ч. (1) (особова назва): а панове нашн по 

имєню... па(н) васко лєви(ч) пань хри(и)ко лєви(ч) па(н) 
да(н)чоу(л) кнБжни(ч) (Васлуй, 1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: наз. одн. кньжии(ч) (1456 ЗСФ). 
*КН'£ЖА див. КНАЖА Ч 
КН'ЬЗЬ див. КНАЗЬ. 
КН'ЬЗЬ див. КНАЗЬ. 
КНЯГИНИ див. КНАГИНИ. 
КНЯГИНИНЬ див. КНАГИНИНЬ. 
КНЯГИНЯ див. КНАГИНИ. 
КНЯЖА див. КНАЖА Ч 
КНЯЖЕ див. КНАЖА Ч 
*КНЯЖЄНИЄ с. (5) І. князівська влада (1): Аще ли хто... 

сия предания отческая и повеления княжения нашего 
переступити дерзнети, десять тисечей рублей на наси и на 
єпископа да казнится (Луцьк, 1322 АрхЮЗР іЛЛ, 3). 

2. (країна) князівство (3): все то што коли кнАжиния 
пустинБ... и о(т) ярославльскоБ волости пустиню лБси 
и добровьі и полА што же коли єсть тами тоБ пустинБ кнА- 
жБння то все дали єсмь ладомировн садити село оу воло- 
ськоє право (Бохур, 1377 Р 24); (а) што межи твоєБ зємлб 
суть кнА(ж)ниА волости давали виходи бБлои ордБ то нами 
наше дайте (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); 
вєликое княжєнїе(І) див. ВЄЛИКИЙ 1 7. 
ФОРМИ: род. одн. княжения, кн&(ж)ни& 3 (1322 

АрхЮЗР 1Л/І, 3; 1392—1393 РФВ 170); кнАжЬния 1 (1377 
Р 24); ор. одн. княжєнїє(м) (1481 ГПМ). 
Див. ще *КН АЗЬСТВО. 
ЇКНЯЖМИ див. КНАЗЬ. 
*КНЯЖЬСТВО див. *КНАЗЬСТВО. 
-КНЯЖбНЬЕ див. *КНЯЖЄНИЄ. 
КНЯЗ див. КНАЗЬ. 
*КНЯЗТВО див. *КНАЗЬСТВО. 
КНЯЗЬ див. КНАЗЬ. 
КНЯЗЬ див. КНАЗЬ. 
ІКНЯИНИ див. КНАГИНИ. 
! КНЯНИНЕНИХЬ <КНЯГИНЄНИХЬ> див. КНАГИ¬ 

НИНЬ. 
КНАГИНИ. КНАГИНА. КНЯГИНЯ. КНЯГИНИ,КНЕ¬ 

ГИНИ, КНЄГИНА, КНЕГИНЯ, КНАГЬІНА, КН'ЬГЬІ- 
ніг, кніггини, кн'йгина, кніггин^, їкнехиня, 
! КНЯИНИ ж. (121) 1. (титул) княгиня (81): а на то вБра 
моА ВБра матий (!) нашєї кнАгБнБ мушати ввра сьіна на- 
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шего <олєксандра)(Сучава, 1393 Со&І. 1, !4); Се я княгини 
Ивановая Семеновича Кобрьінская Оедора, дочка пана 
Рогатинского (Кобринь, 1401 АкВАК III, 1—2); а всА 
таА имБнїа полАци(л) и да(л) єсмь женБ своеи кнАгини 
мрїи (Київ, 1446 Р 154); записую жонб своеи кн<А)г<и>ни 
Настасьи против єє отчизньї оу вбнє двб тисАчи коп на 
своихь имбньАх на Барани на Глуску (Ровно, 1483 АЗ 
І, 82); а ргу іот Ьуіу г гпоіеу гикі хетіапе Вегезі^зкіуі 
ВоЬсІап а іакиЬ Ргипохсхусху а Ьоіагу кпіакулу рупзкоу 
(Тришин, 1500 ДПЖН)\ 
вели ка А кнАгини (3), кнАгини вели¬ 

ка А (2) див. ВЄЛИКИЙ1 8. 
2. дружина, жінка, су пруга (35): а и мьі есми пришо(д)- 

ши прє(д) кнАгиню илияша воєводиноую... и есми смири- 
лисА и сьтокмилисА и оусБ мєрзАчки есми пустили мимо 
сА (Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); а пак рн 
злати татарскьіх заплатих оу роукьі Наст(и к)нАгьіни 
пана Югьі вистАрника (Гирлов, 1499 ВО II, 154); И тогди 
кроул єго милость прєдрєчєнїи и братїя єго мнлости... 
имали бьі нас Стєфана воєводоу, и кнвгиню нашю и дБти 
наши... миловати и в ласцв и вь чти держати (Гирлов, 1499 
ВО II, 422). 
ФОРМИ: паз. одн. кнАгини, княгини 15 (1396 А8 І, 

20; 1401 АкВАК III, 1; 1454 АЗ III, 10; 1465 АкВАК III, 
4; 1478 АЗ І, 75; 1482 АЗ І, 79; 1485—1500 АЗ І, 121; 
1487 АЗ І, 239, 240; 1489 АЗ І, 89); кнАгинА, княгиня, 
кнБгинБ, кнБгннА 7 (1488 АЗ 1, 242; ВО І, 361; 1489 ВО 
І, 376; 1490 АЗ І, 92; 1492 АЗ III, 24; XV ст. АрхЮЗР 

8/IV, 28; 1499 ВО II, 147, 153); іГнгии 5 (1496 ВМКФС); 
кнегини 5 (1401 АкВАК III, 2; 1494 АЗ 1, 102; XV ст. 
СГЧА; 1498 АЛМ 169); кнєгинА, кнегиня 4 (1491 АЗ І, 

97; 1494 45 І, 101; 1497 РИБ 683; 1498 АЛМ 169); кнгнньї 
І (1459 Р 174); кнАгьгнА 1 (1408 Собі. І, 60); ! кнехиня 1 
(1497 РИБ 683); І княини 1 (1466 ОБРИ 128); зам. знах. 
за... кнБгьінБ 2 (1462 ВО І, 70; 1476 ВО І, 211); кнБгинБ 
1 (1457 Собі. II, 811); зам.ор. и сь... киБгини 1 (1470 ВО 
1, 152); род. одн. кнАгнни, кнБгини 7 (1429 Собі. І, 249; 
1438 0/Р«А» 472; 1447 Собі. II, 281; 1465 АЗ І, 57; 1488 
ВО І, 345, 347; 1496 ВО II, 405); кнегини 5 (1401 АкВАК 
III, 2; 1446 0/Р«А» 485; 1497 РИБ 683; 1498 АЛМ 169); 
кнАгБнБ 1 (1393 Сові. І, 14); кнегини 1 (1466 ВО І, 105); 
кпіаНупу 1 (1500 ДПЖН); киБгьін(и) 1 (1478 ВО І, 219); 
! кАгиньі 1 (1429 Сові. І, 248); дав. одн. кнАгинн, княгини, 
кн(А>г<и>ни, кнБгинн 29 (1421 Собі. І, 142; 1429 Со5/. І, 
248; 1446 Р 154; 1454 АЗ III, 9; 1478 АЗ І, 76; 1482 АЗ 
I, 79; 1487 АЗ І, 87; 1490 АЗ І, 92; 1492 АЗ III, 23; 1497 
АЗ І, 112 і т. ін.); кнегннн 11 (1433 ЗНТШ СХХУ1, 139; 
1449 АЛМ 8; 1491 АЗ І, 97; 1494 А$ І, 101; XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 28, 29; 1499 АЛМ вип. 2, 36); <к>нАгмни, 

кнБгмни 2 (1499 ВО II, 147, 154); кнгнн 1 (1446 Р 154); 
знах. одн. кнАгиню, кнБгнню (1449 Сові. II, 746; 1459— 
1460 ЗНТШ СИП, фотокоп.; 1474 РГС; 1499 ВО II, 422); 
ор. одн. кнАгинею, княгинею, кнБгинєю 6 (1429 Р 113; 
1444 АрхЮЗР 1№, 8; 1446 Р 154; 1482 АЗ І, 79; 1499 ВО 

II, 422); кнєгинєю 1 (1494 АЗ І, 101); кнгинєю 1 (1427 Р 
108); дав. мн. кнБгинАм (1499 ВО II, 422). 
КНАГИНИНЬ, КНЯГИНИНЬ, КНЄГИНИНЬ прикм. 

(13) княгинин: а на то єс(т) ... вБра пана братоула кнАги- 
нина брата и дбти єго (Сучава, 1428 Сові. І, 228); А писаль 
Сенько дьякь княгииинь Серговичь (Кобринь, 1465 
АкВАК III, 4); княини (!) олена вьішила сии вздоухь... 
князю михаилоу ондрБевичю и его княниненихь (!) дБтемь 
(б. м. н., 1466 ОБРН 128); А хотарь той пасици: почєнши 
из долоу гдє оупад(а>єть Моловатєць оу Вьішнивєігь... 
до хотарь кнБгинина, а от монастирБ поперєкь на Трьнав- 
коу та... опАть до кнБгинин хотарБ (Сучава, 1470 ВО 1,148). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. кнАгининь, княгннинь 2 (1432 

Собі, і, 327; 1465 АкВАК III, 4); кнєгинннь 1 (1428 

Собі. 1, 219); род. одн. ч. кнАгинина, кнБгннина 5 (1428 
Собі і, 228; 1429 Собі, і, 248, 280; 1443 Собі. II, 121; 
1470 ВО І, 148); кнБгннин 1 (1470 ВО 1, 148); ! кнАгина 
1 (1428 Собі, і, 202); їкнАкинина 1 (1429 Собі, і, 248); наз. 
мн. с. кнБгинина (1437 Собі. І, 541); род. зам. дав. мн. 
! княниненихь дБтемь (1466 ОБРН 128). 
КНАГИНСКЬІ ч.(1) (особова назва): Мьі етєфань воє¬ 

вод)... чинимь знаменито... ажє єсмо оумолвили и с 
прє(д)рєчєньіми паньї... на имБ, пань янь с чижева... пань 
янь кнАгинскьі и пань галичскьі (Серет, 1445 Собі. II, 
728—729). 
ФОРМИ: наз. одн. кнАгннски (1445 Со5/. II, 729). 
*КНАГИНЬ див. КНАГИНИНЬ. 
*КНАГИИЬІ див. КНАГИНИ. 
КНАГИНАдив. КНАГИНИ. 
КНАГЬІНА див. КНАГИНИ. 
*КН АГІїНЯ див. КНАГИНИ. 
КНАЖА \ КНЯЖА, КНАЖА, КНЯЖЕ с. (45) {стн. 

кпіехе) (глава держави, князівства) князь (43): Про то 
Мьі Александрь, або Витолдь... Княжа Литовское и дедичь 
Городенскій... ведомо чьінимо... Ижь... Нашимь Городен- 
скимь права и вольности... надаемь (Луцьк, 1389 РЕА 
І, 26); Александрь... король польскій, великій князь Ли- 
товскій, Русскій, княжа Пруское, Жомоитское и иньїхь 
(Люблін, 1410 АкВАК XI, 5): ино оузрввши невиность 
мою вєлимужинии панови (!) свАтоБ коруньї польскоб ра¬ 
да... не хотАчи да*т) загину(т) мнб ББрно(м) кнАжАтю... 
и вьібавили мА... ис того Атсва (!) (Кременець, 1434 Р 130); 
Самь король Казимирь Божію Мил. великій князь Литов- 
скій, княже Пруское, Жомоитскій и иньїхь (Степань, 2-а 
пол. XV ст. АЛМ 8); Мьі, прєрєчєньш Іо Стєфан воєвода... 
присБгаемь и слюбоуєм наияснБишомоу кнвжатю паноу 
Яноу Олбрахтоу, кралю полекомоу (Гирлов, 1499 ВО II, 
419—420); 

(титул бояр, вельмож) князь (2): Прьі томь бьіли люди 
зацньїе: @едорь княжа, на тоть чась Воєвода Луцкій; 
Рнмонь и Жьїкгмонть, жолнере альбо бояре з Литви 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 28); мьі Олєксандрь (в ориг. 
Оксандрь.— Прим. вид.)... великий кн(А)зь литовскии... 
чинимь знаменито... иж вбачивши вБрньїи службьі и шлА- 
хотнє врожєного кн(А)жати Костєнтина Ивановича Остроз- 
ского... емоу имбне н(а)шє имєнємь ЗвАгол... дали єсмо 
ласкаве (Вільна, 1499 АЗ І, 117). 

ФОРМИ: наз. одн. княжа, кнАжа, кнжа 10 (1389 РЕА 
I, 26, 28; 1410 АкВАК XI, 5; 1433 Р 120, 124; 1447—1492 
ЛКБВ; 1462 ВО 11, 284; 1487 АЗ 1, 87, 240; 1499 АЛМ 
вип. 2,38); кнАжА 2(1448 Собі. II, 733; 1467 ВО II, 297); 
княже 1 (2-а пол. XV ст. АЛМ 8); род. одн. кн<А>жатн, 

кнжтн 2 (1478 ОБРН 130; 1499 АЗ І, 117); кнАжатє І (1499 
ВО II, 419); дав. одн. кнАжати, княжати 4(1436 Соз£. 
II, 697, 701; 1462 ВО 11, 289, 292); кнАжАтю 3(1434 Р 
130; 1435 Р 132); княжатю, кнвжатю 3 (1436 Со$*. II, 706; 
1499 ВО II, 419); кнАжАти 1 (1435 Р 132); ! кнБжата 1 
(1479 ВО II, 351); ! кнАжьА(с)тою 1 (1448 Со5/. II, 737); 
ор. одн. ки'Йжатєм 1 (1499 ВО II, 419); кнєжатєм 1 (1499 

ВО II, 419); кнАжатомь 1 (1434 Сс5/. II, 664); кнжатємь 
1 (1433 Р 123); наз. мн. кнАжата, ки(А)жата 4 (1404 Собі. 
II, 625; 1433 Собі. II, 652; 1499 АЗ І, 118); кнАжАта, 
к ні? ж "її та 2 (1435 Собі. II, 687; Р 133); род. мн. кнАжать, 
кнАжат (1415 Р 87; 1462 ВО II, 283); дав. мн. кнАжатомь 

1 (1435 С05/. II, 689); кн'Бж'Йтомь 1 (1435 СобіАі, 687); 
кн'Кжатєм І (1499 ВО II, 419); ор. мн. кнєжати (1499 ВО 
II, 419). 
Див. ще КНАЗЬ. 
КНАЖА2, КН'БЖА ж. (3) (назва річки у Молдавсько¬ 

му князівстві): тбмь мьі видбвши єго правоую и вБрноую 
слоужбоудо на(с)-.. дали и потврьдили єсмо имь оу нашєи 
зємли... селище комьнєщє(м), на оус(тїи) кнАжа (Сучава, 
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1448 Сові* II, 323); ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє тоти истиннїи слоуга наш МиклБ и сестри єго... жало- 
вали єсмьі их особиою нашею милостїю, дали и потврьдили 
єсмьі им о у нашєи земли... едно село иа Кнвжа (Васлуй, 
1495 ВВ II, 39). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. на оус(тїи) кнАжа 1 (1448 

Сові. II, 323); зам. місц. на Кк'Ьжа 1 (1495 БО II, 39); 
місц. одн. на Кнвж$ (1459 ВВ І, 35). 

* КНАЖА ЛОУКА ж. (1) (назва села у Галицькій землі) 
Княжолуки: даєм "в ємоу и дали есмо и оставлАємь и оста¬ 
вили єсмо ЄГО... при томь при всВмь што коли коупиль 
или пакь о(т)мвну єсмо ему дали... а о(т)мВна... противу 
сДхова кнА(ж) лоука (Краків, 1394 Р 54). 
ФОРМИ: наз. одн. кнА(ж) лоука (1394 Р 54). 
*КНАЖЄНИЄ див. *КНЯЖЄНИЄ. 
КНАЖИИ прикм. (6) княжий: А коли братья кнАжа 

поидуть на королА кнАзю дмитрию братьи нє помагати 
(б. м. н., 1366 Р 14); волєнь продати волєнь замвнити тако 
доброму яко єсть самь исо кнАжею волею (Бохур, 1377 
Р 24); кн(ж)ии писарь хомБкь писаль (Ольховець, 1445 
СРК)\ А сє я пани ЄнковаА Чаплича пани ТатАна созна- 
ваю... штож нєбожчик пан мой пан Єнко Чаплич менАл 
со кн(А)зєм Йваном Острозким отчиною ^своєю Голчєм 
на кн(А)зжи двор отчизньш (вориг. на кнзжи двор от- 
чижньїи.— Прим, вид.) на Мєжирєчє (Луцьк, 1487 А5 
І, 85). 
ФОРМИ: наз. одн. ч, кнАжии, кн(ж)ни (1377 Р 24; 1445 

СРКу, знах. одн. ч. ! кнзжи (1487 АЗ І, 85); наз. одн. ж. 
кнАжа (1366 Р 14); знах. одн. ж. кнАжю (1377 Р 24); 
ор. одн. кнАжєю (1377 Р 24). 
Див. ще *КНАЖА ЛОУКА, *КНАЗАЧИИ. 
*КНАЖНА ж. (5) княжна: а всА та А имвнїа полАци(л) 

и да(л) есмь... дочьцб своєи ккАжнб овдотїи (Київ, 1446 
Р 154); а мнБ тбжь кнАзю Михайлоу Васильєвичоу Зба- 
ражскомоу нєнадобБ того имбньА вєрхоу виписаного, Го¬ 
родка ие присєлки, искати... подь сестрою моєю кнАжною 
Настасьєю (Вільна, 1482 АЗ І, 79). 
ФОРМИ: род. одн. киАжньї (1482 АЗ 1, 79); дав. одн. 

кн&жнтії 1 (1446 Р 154); кнАжнн 1 (1497 ВС о); знах. одн. 
кнАжьноу (1481 ВВ II, 365); ор. одн. кнАжною (1482 АЗ 
І, 79). 

-КНАЖоКА див. ЖНАЖНА. 

! КНАЖЬА(С)ТОЮ <КНАЖАТЮ> (1): ми боАровє и 
рада вєлможно(г) пєтра воєво(д)... Авно чнни(м) тьі(м) то 
листо(м)... гдьі(ж) пєрєчєньїи (!) вєлможньїи пєтрь воє¬ 
вод)... прєнаАснБишом(у) кнАжьА(с)тою па(н) (!) и паноу 
казимировв... королеви полском(у)... виною слоужбою 
вбчнє записа(л) сА и обовАзаль про тожь мьі кторою зь 
єго волию повинни єсмьі сА згодити слюбоуємь... вшитки 
слоужбьі... держати (Хотин, 1448 Сові. II, 737—738). 

Див. КНАЖА1. 
*КНАЖ1ЖЬЄ див. *КНЯЖЄНИЄ. 
КНАЖА див. КНАЖА Ч 
КНАЗ див. КНАЗЬ. 
*КНАЗЖИ див. КНАЖИИ. 
КНАЗЬ див. КНАЗЬ. 
*КНАЗЬСТВО див, *КН АЗЬСТВО. 
*КНАЗЬТВО див. *КНАЗЬСТВО. 

КНАЗЬ, КНЯЗЬ, КНАЗЬ, КНАЗ, КНЯЗ, КНЯЗЬ, 
КН'КЗЬ, КН'КЗЬ, КНАЗЬ ч. (880) 1. (глава держави, 
князівства) князь (88): я Любарть Кгедеминовичь, Луц- 
кий и Володимерский князь... записал-ь есми и даль се¬ 
ло Рожьісче святому Иоанну Богослову на веки вечьньїе 
соборной церкви у Луцку (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 1); 
тогдьі пожадал єсть, оу нас слуга нашь вьрньїи ходко бьі- 
белскьіи, абихом потвердили кнАзА Львовьі листьі (Судо- 
мир, 1361 АОЕ 6); ми княз Володиславь Опольскои землБ 
господарь... УзрБвши есми на вБрную службу Драгуми- 
ру... дали есми имь двБ сєлБ (Львів, 1378 ЗНТШ БІ, 4— 

5); Сє азь рабь бжїи кнзь ан(д)рє(и) владимнровн(ч) приБз- 
(д)иль єсмь вь кїєвь сь своєю жєною и еь своими дБтками 
(Київ, 1446 Р 154); А пак до того вєрємєнє н до того часоу 
наияснв(и)шїи вишєписаннїй кралєвє: Владислав... и 
Алєксандроу, кнАз великій литовскїи, и гснАз Жигмонт 
тако слюбили нам... оборонити нас завжди (Гирлов, 1499 
ВВ її, 423); 

(титул бояр, вельмож) князь (528): А иа то послуси 
кнАзь юрьии глвбовичь бєлзьскии пань ота пилецькии 
староста русьсков зємлв (Львів, 1368 Р 16); Ми кн&(з) 
ивань олкимонтови(ч) знаємо чиню симь своимь листо(м).. 
аже слубую и слюбиль єсмь... што(с) пригоди нашему 
г(с)дрю великому кнА(з) витовту по єго животБ нє имамь 
искати иньїхь г(с)дрвь (Мереч, 1401 Р 64); Приказанье 
князя Борисовь Снаксарь (Луцьк, 1446 АкЮЗР І, 18); 
основана бьіс. црквь прстьіа бдца печрскаа на старом осно¬ 
ваній при великом короли казимирв блговврн. кнзем се- 
меоном александрові отчичи кїевском прї архімандритв 
іоан (Київ, бл. 1470 ОБРН 129—130); Я кнАзь Михайло 
Васильевичь Збаражьский чиню знаменито моимь ли- 
стомь... комоу того потрвбь боудєть (Вільна, 1482 АЗ 
І, 79); Биль намь чоломь пань Виленскій, староста Горо- 
денскій, князь Александро Юревичь и просиль вь нась 
людей вь Городенскомь повіті (Краків, 1500 АЛМ вип. 
2,58); 
кнАзь темнии (1) (начальник «тьмьі», 10 000 вої¬ 

нів) темник: а поидєть ли царь на лАхи а любо кнАзи тем¬ 
ний кнАзємь литовьскьімь помагати (б. м. н., 1352 Р 6); 
великий кнАзь (191), киАзь великий (57) 
див. ВЄЛИКИЙ 1 8; в є л к и н к н А з ь (1) див. *ВЄЛ= 
кии. 

2. (католицький священик) ксьондз (7): а при то(м) сввд- 
ци бьіли кнАзь Ань арцибискупь льв(овс)кн... па(н) бвц- 

кии (Медика, 1415 Р 87); Кнзю николаю бискоупоу вилєнь- 

с комо у... и вси(м) кнзємь и пано(м) рад Б нашєи великого 

литовьского кнзьства (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ); Вь соуботоу... снємь... под Хотинєм бьіл... На 
которого соимоу кончанїє и двланїє... наоучтАввишїи оу 
бозА отець кнБзь Григориє, божїєю милостїю и свАтои 
церквє Илвовскои архиепископь, и також вєлєможйьі па¬ 
нове... соуть сосланьї и налиценьї и намАнєньї (під Хоти¬ 
ном, 1467 В В II, 297); А при томь бьіли добрьіе люди: пань 
Взячь... а духовньїхь бьши: плебань Володимерский князь 
Станиславь... а пупь Ивань Пятницькии (Володимир, 1471 
АрхЮЗР 8/1II, 627—628). 

3. (старшина сільської общини на волоському праві) 
князь (7): твмь мьі видБвшє ихь правую и вврную службу 
до нас... дали есми емоу... село на брьладв гдє моу є(ст) 
дроугьі домь гдє є(ст) тамашь и ивань кнАзовє (Сучава, 
1414 0/Р«А» 441); И також прїидє прАд нами и прАд оусими 
нашими молдавскими боярє Илвнь, дочка Нєкитова... 
и продала... двв сєлв... на имв ПолВна, гдє били кнвзовє 
Бьлош и Данчюл, самомоу господствоу ми (Сучава, 1488 
ВВ ї, 355). 
ФОРМИ: наз. одн. кнАзь, князь, кнАзь, кнАз, княз, 

князь, кпіа2,кнгЬзь, кн'Йзь, кн(А)зь, кнА(з), кнзь, кніі(з), 
кназь, кн(язь), кия(з), ки(з) (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 1; 1352 
Р 5; 1375 Р 20; 1393 Р 50; 1420 АЗ І, 25; 1437 АЗ І, 33; 
1442 Сові. її, 716; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 16; 1466 АЗ І, 61; 

1500 АСД II, № 3 і т. ін.); род. одн. киАзА, князА, князя, 

кнА(з), кнзА,кн'Бз'Й, кпїахіа 150 (п. 1341 Р 2; 1361 А02 
6: 1386 СЕУ 10; 1400 Р 62; 1427 Р 108; 1437 Р 137: 1452 
АрхЮЗР 8/IV, 60; 1464 АЗ І, 57; 1489 І, 89; 1500 
ДПЖН і т. ін.); ! пнАзА 1 (1482 АЗ І, 79); дав. одн. кнАзю, 

кнзю, кнгБзю, князю, кпіагіи, кн<А)зю 160 (1352 р 6; 
1377 Р 24; 1393 Сові. II, 607; 1433 ЗНТШ БХХУІ, 139; 
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1442 Сові. II, 716; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 60; 1465 ДГСОС; 
1475 АЗ І, 71; 1488 УКГ; 1499 ВИ II, 425 і т. ін.); кнА(з) 
6 (1388 Р 43; 1392 Р 46; 1400 Сові. II, 619; 1401 Р 64; 1434 
Р 129; 1435 Р 132); кнАзу, кнАзоу 4 (1385 Р 28; 1434 Сові. 
II, 666; 1435 Сові. ЗІ, 691; 1436 Сові. II, 69/); знах. одн. 
кнАзА, кнАзя, князя, кнА(з), кн<А>зА, кнзА (1352 Р 5; 
1400 Сові. II, 618; 1415 Р 87; 1442 Сові. II, 716; п. 1444 
АкЮЗР І, 17; 1475 А5 І, 70; 1484 УКГ; 1491 АЗ І, 94; 
1495 АЛМ 83; 1499 АЗ І, 118 і т. ін.); ор. одн. кнАзємь, 
кнАзємь, князємь, кнАзєм, кн<А)зємь, кпіагет, кнзмь, 
кнзєм (1366 Р 14; 1387 СП № 12; 1433 ЗНТШ 1-Х XV І, 
139; 1445 Созі. II, 725; 1462 ВО II, 292; 1473 АрхЮЗР 
8/ІУ, 102; 1482 АЗ І, 80; 1489 АЗ І, 89; 1497 АЗ І, 
112; 1499 ВИ II, 419 і т, ін.); місц. одн. при (на) князи, 
кнзи, кнАзи 9 (13Н ОБРН 75; 1446 Р 154; 1451 ДГШХ; 
1492 АЗ III, 23; 1496 ПСВВ 192 зв.; 2-а пол. ХУ ст. АЛМ 
9; 1499 АСД VI, 2); князів 1 (2-а пол. ХУ ст. АЛМ 9); 
кл. одн. кн(А)жє (1444 А$ І, 42); наз. мн. кнАзи, князи, 
кн<А)зи, кнзи, кнА(з), кпіагі 13 (1392—1393 РФВ 170; 
1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140; 1434 Р 128; 1438 Р 140, 141; 
1445 Р 151; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102; 1475 АЗ І, 71; 1481 
АЗ І, 77; 1492 АЛМ 31; 1493 ПОСВВ 151 зв. і т. ін.); 
кнАзовє, кнгБзовє4 (1414 ОІК«А» 441; 1471 ОЩ«А» 525; 
1488 ВО І, 355); род. мн. князей, князє(и), кн(А>зєи 7 (1481 
ГПМ; 1491 АЗ І, 95; 1494 АЗ І, 102; 2-а пол. ХУ ст. АЛМ 
9); кнАзии 3 (1352 Р 6; 1361 АС2. 6); князеві 1 (1322 

АрхЮЗР 1 /VI, 3); зам. місц. о (при) князє(и), кизє(и) 
литовьскихь 2 (1496 ПСВВ 192, 192 зв.); дає. мн. кнАзємь, 

кнзємь, князєм'ь, кн(А)зєм (1352 Р 6; 1447—1492 ЛКБВ; 
1449 АЛМ 8; 1475 АЗ І, 71; 1481 АЗ І, 77; 1485 ВО II, 
371; 1487 АЗ І, 85; 1488 АЗ І, 88; 1498 ВО II, 412; 1499 
ВО II, 448 і т. ін.); знах. мн. кнАзи (1352 Р 6); ор. мн. 
кнАзи, князи,кнзи, кн<А)зи 21 (1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 7; 
1437 АЗ І, 33; 1445 АкЮЗР І, 17; 1445—1452 АрхЮЗР 
8/ІУ, 12; 1446 АкЮЗР І, 18; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 16; 1452 
АкЮЗР І, 20; АрхЮЗР 8/ІУ, 60; Р 160; 1478 АЗ І, 75 
і т. ін.); князми, кнзьми, кнзми, кнА(з)ми, кн(А>зьми 6 
(1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1446 Р 152; 1451 ДГШХ; 1459 Р 
174; 1491 АЗ І, 94); князьями, кн<А)з<А)ми 2 (1446 АЗ 
І, 42; 1492 АЛМ ЗО); князьі 1 (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8); 
! княжми 1 (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10). 

Див. ще КНАЖА *КСЄНЗЬ. 

*КНАЗЬСКИЙ ч. (І) (особова назва): а при том бьіли 
свьтки... пан Богдан Янчинский, пан Волчко Кн<А)зь- 
ский (Володимир, 1470 АЗ І, 65). 

ФОРМИ: наз. одн. Кн(А>зьский (1470 АЗ І, 65). 

*КНАЗЬСТВО с. (13) князівство (3): А на то дали єсмо 
свои листь и печать заввсили своєго кнАзьтва (Смотрич, 
1375 Р 20); А на то дали єсмьі грамоту нашю и печать при- 
ввсьли вєлєбного кнАзьства нашєго (Бохур, 1377 Р 24); 
1 їеі /еЬу шупсаге кпіагзілуе пазгот шіа^епу... 5 їаі- 
згі^ті репегші, аЬо г гесгті, іпзгіті... Іако\^усЬ ітаїі 
пе зтеїіЬу (Луцьк, 1388 7.РБ 108); 

киАзство литовскоє (1) литовське князів¬ 
ство: а король... писал до пана старостві и до нас, штобьі 
сА тою дьлницєю... не дєлили до того часоу, поки аж... 
корол єго м(и)л(о)сть боудєть оу кн(А)зствь литовском 
(Луцьк, 1475 АЗ І, 70); вєликоє князство (5), 
князьство вєликоє (4) див. ВЄЛИКИЙ 1 7. 

ФОРМИ: род. одн. князства, кнзьства 3 (1378 ЗНТШ 
Б1, 5; 1447—1492 ЛКБВ; 1459 Р 171); кнАзьтва, киАзьтва 
2 (1375 Р 20; 1377 Р 24); дав. одн. кня(з)ствоу, кпіагкідуи 

(1494 ВО II, 389; 1499 ВФ); знах. одн. кнзьство (1447— 
1492 ЛКБВ); ор. одн. кнАзьство(м) (1496 ОПСВВ 61); місц. 

одн. вь (оу) кнАзьств*, кнзьстві, кн(А>зствЬ 3(1447— 
1492 ЛКБВ; 1475 АЗ І, 70); ^ кпіагзїіує 1 (1388 ІРІ 108). 

Див. ще *КНЯЖЄНИЄ 2, *ВЄЛИКОЄ КНЯЗСТВО 
ЛИТОВСКОЄ. 

*КНАЗЬТВО див. *КНАЗЬСТВО. 
*КНАЗАЧИИ прикм. (1) княжий: а дасть ли ми коро(л) 

єго млсть и потвєрдє(т) (так.— Прим, вид.) дєржАниє 
прорєчєньїхь гродовь и з'Ьмль до моєго живота и Азь не¬ 
любую при моюи чти и при вьрц кнАзАчюи... ижь не остав¬ 
лю на тьіхь городьхь иного воєво(д) а ни бурькрабь а 
никоторого старьшєго по собв толико того которьш жь 
бьі присАгль вврє(н)бьтти королеви (Кременець, 1434Р 131). 
ФОРМИ: місц. одн. ж. при кнАзАчюи (1434 Р 131). 
Див. ще КНАЖИИ. 
! КНАКИНИНА див. КНАГИНИНЬ. 
КО 1 див. КЬ1. 
! КО 2 <?) (1): а коли ильА воєвода, нашь приАтєль, 

пожадаєть оу нась какоє помочи на свои нєприАтєли, имьі 
имбємь ильи воєводє такоуюжь помочь дати, без хитрости, 
вьімєнАюго (зіс.— Прим, вид.) брата нашого, королА поль- 
ского и оугорьского и цАрА (зіс.— Прим, вид.) татарьского, 
занюжь цАрь (зіс.— Прим, вид.) єсть волньїи, ко (!) оу 
цА(р)А помагати ему намь прозбою и посльї (Троки, 1442 
Сові. II, 719). 

! КОБЕЛЬІКОЙ (КОБЕЛЬІЦКОИ?) прикм. (1) О Д о- 
льіна Кобельїцкая див. ДОЛИНА Ч 
ФОРМИ: род. одн. ж. ! Кобєльїкой (1430 ГВКЛ 7). 
Пор. * КОБЕЛЬІКЬ. 

*К0БЕЛЬІКЬ ч. (2) (назва долини у Подільській землі); 
и колбі есмо проихали черезь лісь Почапинский до дольїни 
Кобельїка, вгору рички Згару... тамь есмо, при той дольїни 
Кобельїку, застальї боярь Хмельницкихь (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 7). 
ФОРМИ: род. одн. Кобельїка (1430 ГВКЛ 7); місц. одн. 

при Кобельїку^ (1430 ГВКЛ 7). 
Див. ще ДОЛИНА3 (д о л ьі н а К о б е л ьі ц к а я). 
*КОБИЛА див. *КОБЬ1ЛАг. 
*КОБЛИНЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Коб- 

лин: у Коблини не надобе... давати мьіта (Степань, 2-а 
пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. у Коблини (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
*КОБЛЬЧИНИ мн. (2) (назва села на Буковині) Ко- 

болчин: мьі пєтрь воєво(д)... чинимь знаменито... ожє... 
дали єемн сє(с) ли(ст) нашь селамь монастирскимь о(т) 
нємць, на имв тємишєщи... и кобьі(л)чи(н) (Сучава, 1447 
Сові. II, 288); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє прїидоша прАд нами... Ана, сестра Доброулова ло- 
гофєт(а)... и дала своимь плємєником... два села на имк 
Кобльчин(и) и Билосовци, иа Днистри (Сучава, 1470 £0 
І, 155). 
ФОРМИ: наз. Кобльчин(н) 1 (1470 ВО І, 155); кобьі(л)- 

чи(н) 1 (1447 Сові. II, 288). 
* КОБРИ НКА ч. (1) (назва річки у Грецькому воєводстві): 

Про то я... записала есми... десятину кь светому Спасу 
кь Кобрьіню, и зь мльїна, што на рвцБ на Кобринць (Коб- 
ринь, 1401 АкВАК III, 2). 
ФОРМИ: місц. одн. на Кобринці» (1401 АкВАК III, 2). 
КОБРИНСКИИ див. КОБРЬІНСКІЙ2. 
*КОБРИНЬ див. *КОБРЬїНЬ. 
КОБРЬІНСКАЯ, КОБРЬІНЬСКАА ж. (5) (особова 

назва): Се я княгини Ивановая Семеновича Кобрьінская 
Оедора, дочка пана Рогатинского (Кобринь, 1401 АкВАК 
III, 1—2); Сє А кнАгини ИвановаА Семеновича Кобрннь- 
скаА кн<А)гини Фєдка, пана И-вана Рогатинского дочка... 
записоую мужєви своєму... двь тисАчи золотьіх оугорских 
симь моимь листом (Добучини, 1487 АЗ І, 239). 
ФОРМИ: наз. одн. Кобрьінская, КобрмньскаА (1401 

АкВАК III, 1, 2; 1465 АкВАК III, 4; 1487 АЗ І, 239); 
род. одн. Кобрьінское (1401 АкВАК III, 2). 
КОБРЬІНСКІЙ 1 прикм. (3): А при томь бьіль... Мрочко 

и Некрашь, намьстникь Кобрьінскій (Кобринь, 1401 
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АкВАК її І, 2); А при томь били добрьіе люди королевне 
бояре... а кь тому бояре наши Кобрьінскіе (Кобринь, 1465 
АкВАК III, 4). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Кобрьінскій (1401 АкВАК III, 2); 

паз. мн. ч. Кобрьінскіе (1401 АкВАК III, 2; 1465 АкВАК 
III, 4). 
Пор. *К0БРЬ|НЬ. 
КОБРЬІНСКІЙ2, КОБРИНСКИИ ч. (2) (особова назва): 

Што бьіль мой мужь, князь Ивань Семеновича Кобрьінскій, 
небо іди кь... хотвль бьіль записати десетину кь манастьіру, 
кь Светому Спасу и кь Кобрьшю, ино онь... тое десетиньї 
не поспіль записати (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); Сє 
я кнАзь Семен Романович Кобринскии чиню твєрдост сєю 
моєю грамотою (Кобринь, 1454 А5 III, 9), 
ФОРМИ: наз. одн. Кобрьікскій 1 (1401 АкВАК III, 2); 

Кобринскии 1 (1454 АЗ III, 9). 
*КОБРЬіНЬ ч. (16) (назва міста у Троцькому воєводстві): 

а записала есми по души моего мужа... кь манастьіру Све- 
того Спаса двв корчмьі вольньїхь у Кобрьіни (Кобринь, 
1401 АкВАК III, 2); Писань в Кобрини (Кобринь, 1454 
АЗ III, 10). 
ФОРМИ: род. одн. КобринА (1454 АЗ III, 10); дав. одн. 

Кобрьіню (1401 АкВАК III, 2); знах. одн. КоЬгуп (1433 
ЗНТШ ЬХХУЇ, 141); місц. одн.вь (у) Кобрнни 9 (1401 
АкВАК III, 2; 1465 АкВАК III, 4); иа (в) Кобрини 2 (1454 
АЗ III, 10); вь Кобрьіню 1 (1401 АкВАК III, 2). 
КОБРЬІНЬСКАА див. КОБРЬїНСКАЯ. 
*КОБУЧЬ ч. (І) (назва земельної ділянки у Волинській 

землі): я Любарть Кгедеминовичь, Лункий и Володимер- 
ский князь... записаль есми и даль село своє Рожьісче 
святому Иоанну Богослову... з... бобровьіми гоньї... про- 
тивь острова Кобуча (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 1—2). 
ФОРМИ: род. одн. Кобуча (1322 АрхЮЗР 1Ш, 2). 
*КОБТ>ЛА 1 див. * КОБЬІЛА2. 
*КОБЬЛА2 див. КОБЬІЛА 3. 
* КОБОЛИ див.* КОБЬІЛЬІ1. 
КОБЬЛЇЄИ ВИШНЬІИ мн. (2) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): Ино ми видввши их доброую волю 
и токмєжь и заплатоу, а ми такожє єсмо дали и потвер¬ 
дили тое вишеписанноє село Вишнїи Кобьлїєи (Сучава, 
1467 ВВ II, 122—123). 
ФОРМИ: наз. Кобьлїєи Вкшньїи (1467 ДО І, 122); знах. 

Вишнїи Кобьлїєи (1467 ДО І, 123). 
* КОБЬІЛА1 ж. (20) кобила (19): о(т)дьлили вольчка 

о(т) себе дали ему село... а шисть кобьіль (Вишия, 1393 
Р 52); а кто идєт до ливова, на головномь мьіть, оу сочавь... 
от кобильї по тест гроши (Сучава, 1456 Сові. II, 788—789); 
прАчтє и милоуитє кони и кобили и овци и свини и оусє 
товар коулко ест (Торговище, 1481 ДО II, 358); 
кобьіла стальная (і) стадна кобила, конематка: 

И уделил ему пань Борьсань... своего стада пять кобьіль 
стадьньїхь, а дьва конь (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 
193). 
ФОРМИ: род. одн. кобьільї 6 (1408 Сові. II, 631, 632; 

1434 Сові. II, 669; 1456 Со5/. II, 789; 1460 ДО II, 275); 
кобили 2 (1434 Сові. II, 668); знах. одн. зам. род. от кобьі- 
лоу 1 (1460 ДО II, 273); наз. мн. кобили (1466 ДО І, 96); 
род. мн. кобьіль, кобил (1393 Р 52; 1456 Сові. II, 790; 
XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193; 1460 ДО II, 274); знах. мн. 
кобили 2 (1408 Сові. II, 632; 1456 Сові. II, 790); кобили 
2 (1434 Сові. II, 669; 1460 ДО II, 274); кобили 1 (1481 ДО 
II, 358). 

* КОБЬІЛА 2 ж. (5) (назва потоку у Молдавському князів¬ 
стві): А хотарь томоу сєлоу Сєливєстрїи, оба коути, оу 
Кобьілє, да єст сь вьсьми старими хотари (Сучава, 1481 
ДО І, 249); и продала свою отниноу от оурика отца єи Дра- 
гомира, єдино село на имь ЧєрєтїАни оу Кобьлє (Сучава, 
1491 ДО І, 456). 
ФОРМИ: род. одн. Кобилє, Кобьлє (1481 ДО І, 248, 

249; 1491 ДО І, 456). 

КОБЬІЛА3 ж. (4) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): гвмь мьі видввшє єго правою и вьрною слоужбою до 
на(с)... дали есми ємоу... єдно мвсто мєждоу лєоуринцємь 
и бьксьнєщь и повніше кобьіла (Васлуй, 1436 Со5/. 1, 444); 
И оуставшє наши слоуги Пєтрь и брать єго Іон и заплатили 
оуси тоти вишєписанїи пиньзи... оу роуки Драголє, дочка 
Драгомира от Кобьлє (Сучава, 1491 ДО І, 456). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. повніше кобила (1436 Сові. 

І, 444); род. одн. Кобьлє (1491 ДО І, 456). 
КОБЬІЛЇА ж. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві) \ ть(м) мьі видьвши и(х) правую и вьрноую слоужбоую 
до на(с)... дали и потвердили есми и(м)... села на имь онє- 
щи ... и кобьілїА (Сучава, 1456 Сові. II, 568—569): Ино 
ми видввши мєжє ними доброє их воли... а ми... и от нас 
есми дали и потвердили слоузь нашємоу паноу КозмБ 
оушарю тое вишеписанноє село КобьілїА на Днистри {Су¬ 
чава, 1482 ДО І, 262). 
ФОРМИ: наз. одн. кобилі А (1456 Сові. П, 569): зам. 

знах. дали село Кобилі А (1482 ДО І, 262). 
* КОБЬІЛЬІ1 мн. (8) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): твмь мьі виднвшє и(х) правою и вБрною служ¬ 
бою до нас... дали есми имь... и(х) отнина, гдє домь дра- 
гомировь на кобьіл А (х) (Васлуй, 1437 МіН. 202—203); а ми 
такождєрє и от нас єсмьї дали и потвьрдили слоузь нашє¬ 
моу Томи тое прАдрєчєноє село оу Кобьлєх (Сучава, 1494 
ДО II, 36). 
ФОРМИ: місц. на Кобилє(х), Кобьлєх 6 (149і Сові. О. 

37; 1494 ДО II, 34, 36); на кобилА(х) І (1437 МіН. 203); 
зам. род. от кобьілєх І (1472 ДО І, 169). 
Див. ще КОБЬІЛА. 
КОБ Ь1Л Ь1 2 див. КОБ ЬІЛ ^. 
КОБЬІЛЧИНА ж. (1) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): тьмь ми видьвшє ... єго правою и вьрною слоуж¬ 
бою до на(с)... дали есми... села на днистри... и на оустие 
кобилчина (Сучава, 1447 Сові. II, 273). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. кобилчина (1447 Со5*. II, 

273). 
*КОБЬ1ЛЧИНИ див. *КОБЛЬЧИНИ. 
КОБЬІЛ'Й, КОБЬІЛЬІ, КОБЬЛЄ с.у невідм. (5) (назва 

місцевості у Молдавському князівстві): твмь мьі... вьдьвшє 
єго правую и вьрною слу(ж)бою до нась... дали єсмн ему 
оу нашєи зємли оу молдавскои красньш потокь што на 
кобьільї (Сучава, 1403 Р5 338); тьмь ми видьвшє правоую 
и вьрноую єго слоужбоу... дали єсмьї ємоу... осємь сель 
на имА роз(к)а пєтрь на кобьіль (Сучава, 1436 Сові. І, 488). 
Див. ще * КОБЬІЛЬІ1. 
*КОБЬ1ЛАНЬ1 мн. (1) (назва села у Польщі, пор. Ко- 

Ьуіапу): а при то(м) свьдци бьіли кнАзь Ань арцибискупь 
льв(овс)ки па(н) м**жи(к) из дуброви (домарать с ко)би- 
лАнь па(н) обцкии (Медика, І415 Р 87). 
ФОРМИ: род. (ко)билАнь (1415 Р 87). 
КОБЖЛЄ див. КОБЬІЛА. 
*КОВАЛЕВЬ прикм. (1): Биль намь чоломь окол<ь>- 

ничьій Смоленьскій... и просиль вь иась вь Смоленскомь 
повете, вь Катане кой волости, села, на имя Давьідкова 
Сковородина... а Деменьтисова Ковалева (Вільна, 1499 
РИБ 776). 
ФОРМИ: род. одн. с. Ковалева (1499 РИБ 776). 
* КОВАНИЙ прикм. (2) з кованою оправою; (про ікону) 

з окладом чеканної роботи: засталн єсмо оу стго спса на 

красно(м) Д икони кованьі(х)... єваньгєльє кованоє 
(б. м. н., 1429 Р 114). 
ФОРМИ: знах. одн. с. кованоє (1429 Р 114); род. мн. 

кованьі(х) (1429 Р 114). 
КОВАСНА ж. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

ми алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє дали 
єсми монастирю нашємоу о(т) ньмца... о(т) нашєи брани- 
щи о(т) бохотинь, а на имБ... ковасна, єь вьсБми єЖ обрь~ 
шїи (Сучава, 1454 Сові. II, 501). 
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ФОРМИ: наз. одн. ковасна (1454 Сові. II, 501). 
КОВЄНСКИЙ, КОВЄНЬСКІИ прикм. (3) (пор. Ковень 

у Троцькому воєводстві): нашимь намьєтникомь ковєн- 
скому вилкомирскому оутєнскому (Перемишль, 1447— 
1492 ЛКНКВ); А при томь нашємь єднаньи бьіли: кнАзь 
Михайло Олександровича.. а маршалок королєвь пан 
Юрьий Пацєвичь намьстник ковєнский (Вільна, 1482 АЗ 
І, 80). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Ковєньскій 1 (1451 АкЮЗР II, 

106); ковєнский 1 (1482 АЗ І, 80); дав. одн. ч. ковєнскому 
(1447—1492 ЛКНКВ). 

*КОВОРЛОУИСКЬ1И див. коврьлоуискїи. 
*КОВРЬЛОУИ див. *КОВОУРЛОУИ. 

КОВРЬЛОУИСКЇИ прикм. (4): а мьі єсми дали... стє- 
фаноу воєводи, о(т) нашєи очєзньї (!), державу на имь, 
городь кєлїю и с мьіто(м)... и млиньї коворлоуискьш (Су- 
чава, 1435 Сові. II, 682); тьмь мьі видавши єго правоую 
и вьрноую слоужбоу до на(с)... дали и потврьдили єсмо 
имь... половина о(т) млино(в) наши(х) коврьлоуиски(х), 
на проутЬ (Сучава, 1448 Сові. II, 323—324); 

озеро Ковоурл оуискоє (1) див. ОЗЄРО; 
я з є р ь коврьлоуискїи (1) див. *ЯЗЄРЬ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. коврьлоуискїи (1448 Сові. II, 324); 

наз. одн. с. зам. род. половина озера Ковоурлоуискоє 
(1468 ВБ І, 130); род. мн. коврьлоуиски(х) (1448 Сові. II, 
324); знах. мн. ч. коворлоуискьіи (1435 Со5/. II, 682). 
Пор. * КОВОУРЛОУИ. 
* КОВОУРЛОУИ ч. (4) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): тьмжє мьі видьвшє... єго правою и вьрною слоуж- 
бою до на(с)... дали єсми ємоу оу нашєи зємли, оу молдав- 
скои, села на коврьлоую (Сучава, 1448 Сові. II, 355); мьі 
стєфа(н) воєвода... знаменито чини(м)... ожєтоти исти(н)нїи 
наши слоуги... жаловали єсми и(х) особноюнашєю мл(с)тїю 
и дали и потврьдили єсми и(м) оу нашєи зємли... села... 
на ковоурлоуи (Сучава, '1491 Со5^. 5. 153). 
ФОРМИ: місц. одн. на ковоурлоуи 2 (1468 ВБ І, 130; 

1491 Сові. 3. 153); на коврьлоуи 1 (1448 Со5/. II, 324); 
на коврьлоую 1 (1448 С05/. II, 355). 

*КОВОУРЛОУИСКИИ див. КОВРЬЛОУИСКЇИ. 
КОГАНОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіль... 

Мордвинь Когановичь (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2). 
ФОРМИ: наз. одн. Когановичь (1401 АкВАК III, 2). 
*КОГОЛЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): и(н)и никто да нєсмьєть тьі(х) монастирски(х) 
люди о(т) зви(жи)нци и о(т) коголєщи... соудити ани гло- 
боу ис ни(х) брати (Сучава, 1467 МіН. Бос. 125). 
ФОРМИ: род. коголєщи (1467 МіН. Бос. 125). 
*КОДЄНСКИИ прикм. (4)()кодєнская дорога 

(2) (назва дороги у Київській землі): а о(т) кодє(н)скоє до¬ 

роги по(дь) кодню по вєликоую роудоу (б. м. н.. бл. 1458 
Р 168); к о д є н с к а я руда (2) (назва місцевості у 
Київській землі): а тая зємлА пошла харько(в)ская по ко- 
дє(н)скоую роудоу за трибьсовь (б. м. н., бл. 1458 Р 
167). 
ФОРМИ: род. одн. ж. кодє(н)скоє (бл. 1458 Р 167, 168); 

дав. одн. ж. кодє(н)ской (бл. 1458 Р 168); знах. одн. ж. 
кодє(н)скоук> (бл. 1458 Р 167). 
Пор. *кодня. 
*кодня ж. (2) (назва містечка у Київській землі) 

Кодня: та(м) г(с)дрю нашємоу по вольі(н)ци по ивницькоую 

дорогоу... а о(т) кодє(н)скоє дороги по(дь) кодню по вєли¬ 
коую роудоу (б. м. н., бл. 1458 Р 167—168). 
ФОРМИ: дав. одн. кодии (бл. 1458 Р 168); знах. одн. 

кодню (бл. 1458 Р 168). 
*КОЖА ж. (35) шкіра: а у которомь торгу имєть купити, 

тамь имєть дати ... оть сто кожи воловьіхь дєсАть гроши 
(Сучава, 1408 Сові, II, 632); И они передь нами повьдили, і 
штожь деи и передь тьімь здавна тьш кожи мальїе неварун- ! 

ковьіе телятиньї, бараниньї, козлиньї шевци купують 
(Луцьк, 1495 АЛМ 88—89). 
ФОРМИ: род. одн. кожи (1408 Сові. II, 632; 1434 Со5/. 

II, 669); род, мн. кожи 16 (1408 Сові, II, 631, 632; 1434 
Сові. II, 668, 669; 1456 Сові. II, 789, 790; 1460 ВБ 
II, 273, 274); кожь, кож 8 (1456 Сові. II, 790; 1460 ВБ II, 
273, 275; 1495 АЛМ 88, 89); кожїн 2 (1434 Сові. II, 668, 
669); знах. мн. кожи (1495 АЛМ 88, 89). 

*КОЖДЬїИ займ. (36) 1. (будь-який з даного ряду) 
кожний (29): а записала єсми подуши его князя небощика... 
кь манастиру светого Спаса вь Кобрьіню село Корчичи... 
ижь бьі себь дер жаль попа, ижь бьі кождого дня не вмеш- 
кала Божая служба (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); А іако 
сіаіето і сіаіезгто іети іЬиіи пазги сіісііпи... у г туЛют... 
осі кохсіоко тога ро Ьгозік (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 
З—4); мьі великий князь Швитрикгаил... чинимь знаме¬ 
нито и даемь ведати симь нашимь листомь кождому доб¬ 
рому... хто на н возрит... иже видев... службу... нашого 
вьрного слуги пана Йвана Мукосьевича, и мьі..„ даемь 
и дали есмо и записали за его вьрную службу села (Луцьк, 
1430 АрхЮЗР 8/IV, 7—8); Про (т)о нагорожаючи Ємоу 
Самомоу... си(м) Листо(м) моимь Надаю... Городища... 
и(з) ихь Прилє(г)лостАми Ко(ж)доє до себе Широко(ст) 
Маючиє (Прилуки, 1459 Р 171); Казимирь... король поль- 
скій... Чинимь знаменито и даемь вьдати кождому добро¬ 
му... кому то его потребизна будеть вьдати (Вільна, 1492 
АЛМ ЗО); Про то господарь нашь великий князь Алєк- 
саньдро всказаль... абьі єси зь єго милост(ью) оутвєрь- 
дилься... и бьіль бьі твоя милость зь нашьімь господарємь 
зь єго милостью вь добромь прьіятєльствє за одинь на кожь- 
дого єго милости нєпрьіятєля (Троки, 1494 ВБ II, 387); 

будь-який, всякий (1): а заплативши заруки, прєдся 
сєс лист мои прьі моцьі заховай бьіти маєт в кождого права 
(Володимир, 1475 .45 !, 72). 

2. (з прийменником бєзь) жодний, ніякий (1): Жаловаль 
намь Михайло Петругь на Богдана Сопьжича, рекучи: 
увязаль ся вь люди мои отчиньш тьіми разьі безь кождого 
права (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 

3. (у знач, іменника) кожний (5): мьі велики князь 
Швидрикгяль руски и иньїхь, чинимь знаменито симь 
нашимь листомь кождому... хто на него возрить... ижь 
видьвь и знаменавь службу, намь вьриую... пана Богуша 
Оверкича Тимоха... мьі... его... прьшмуемо и прьіяли ес¬ 
мо... зь ласкн нашое надаємо волности в(шеля)коь (Луцьк, 
1438 Р 140); Я князь Константьінь Ивановичь Озтрозкій... 
чиню знакомито симь моимь листомь кождому, кому буде 
потреба его видьти... штожь придаль єсми и записаль зь 
вьіслуги своее... двь копь грошей (Вільна, 1499 АСД VI, 
2—3). 
ФОРМИ: род. одн. ч., с. кождого, кожьдого, коісІоЬо 

(1401 АкВАК III, 2; 1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 1475 АЗ І, 72; 
1498 АЛМ 169); дав. одн. ч. кождому, кожьдому (1430 
АрхЮЗР 8/^, 7; 1438 Р 140; 1444 АрхЮЗР 1АЧ, 7; 1451 
АрхЮЗР 8/IV, 16; 1464 АЗ І, 57; 1470 АЗ І, 64; 1475 АЗ 
І, 72; 1487 АЗ І, 87; 1492 АЛМ ЗО; 1499 АСД VI, 2 і т. ін.); 
знах. одн. ч. кожьдьіи 4 (1487 РИБ 227; 1488 РИБ 222; 
1489 АМВ); кожьдого 1 (1494 ВБ II, 387); наз. одн. с. 
Ко(ж)доє (1459 Р 171). 
Див. ще КАЖДЬІИ, *КАЖНЬ1И, *КЬЖДО. 
*КОЖИНЬ прикм. (1): тА(м) мьі видьвш(є> и(х) правоую 

и в'Ьрноую слоужбоую до на(с)... дали єсми и(м) оу нашєи 
зємли, села на имь кьлимьнєщи... и... брощьни, гдє є(ст) 
домь кожи(н) (Сучава, 1448 Сові. II, 316). 
ФОРМИ наз. одн. ч. кожи(н) (1448 Сові. II, 316). 
Пор. КОЖ'Б. 
ІКОЖИЄМ (БОЖЬЄМ) (1): по кожиємь (І) нарожєниємь 

(Краків, 1491 КЕ). 
Див. БОЖЇИ. 
! КОЖОКАРЬ див. *КОЖУХАРЬ. 
* КОЖОХАРЬ див. * КОЖУХ АРЬ. 
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■*КОЖУХАРЬ ч. (3) кожухар, кожушник: и варе ку|л)ко 
кожохари соу(т) оу тьї(х) се(л) или бу(д) какии мастєрьі 
щобьі монастирю бьі(л) то(т) вє(с) прихо(д) (Поляна, 1448 
ОІК«А» 491); а тако(ж) тотьі люди да имаю(т) слободу, 
или мастровє (!) иму(т) бьі (!) или кожухари ... да не да(ст) 
тьі(х) люди ни да(н), ни посаду (Сучава, 1453 Соз/. II, 
161). 
ФОРМИ: наз. одн. ! кожокарь (1448 ДГПР); наз. мн. 

кожохари 1 (1448 491); кожухари 1 (1453 Сові. 
II, 461). 

*КОЖУХЬ ч. (3) кожух, шуба: Отписую Пречистой 
до Печерского монастьіра панцьір и кож> х куний (б. м. н., 
XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29); продал єсми тоє имєнє Дажєв... 
за двєстє коп широкихь грошей монети чєскоє и за кожух 
бобровьій сукномь порьпрьіяномь крьітьій (Володимир, 
1475 АЗ І, 72). 
ФОРМИ: знах. одн. кожух П475 АЗ І, 72: XV ст. 

АрхЮЗР 8/IV, 29). 
*КОЖЧИЧИ мн. (І) (назва маєтку у Віленському воє¬ 

водстві): Биль намь чоломь бояринь нашь Ивашко Поло- 
зовичь и поведиль передь нами, штожь кнехиня (зіс! — 
Прим, вид.) Семеновая Алексаньдровича, кнегиня Маря 
Пинская и сьтнь ее, князь Василей Семеновичь, за его 
служьбу дали ему... в Кожчичох две дворище на пашню 
(Городно, 1497 РИБ 683). 
ФОРМИ: місц. в Кожчичох (1497 РИБ 683). 
ЇКОЖІИНО див. КОЖЮШНО. 
*КОЖЬДЬІИ див. *КОЖДЬ1И. 
КОЖг£ ч. (3) (особова назва, молд., слав, кожа): мьі илїа 

воєвода... чини(м) знамєн(ито)... ожє тотьі истинньї слуги 
наши пань сана рошка граматикь и брать его кожь пьтру 
служили намь право и вьрно (Васлуй, 1439 Соз*. II, 51); 
єшє два цигани... и єди(н) татари(н), иа имь кожь ись 
чєль(д)ю (Сучава, 1453 Сові. II, 445). 
ФОРМИ: наз. одн. кожь (1439 Сові. II, 51; 1448 Сові. 

II, 316; 1453 Сові. II, 445). 
КОЖЮШНО ч. (2) (особова назва): а при то(м) бьі(л) 

боАрє бра(т)ша минигаило кнА(з) юрьи кожшно (так.— 
Прим, вид.) иванови(ч) (Молодечно, 1388 Р 44); пєрвьш 
поручни(к) кнА(з) михаило євнутєви(ч)... кнА(з) юрьи 
кожюшно (б. м. н., 1392 Р 46). 
ФОРМИ: наз. одн, кожюшно (1392 Р 46); ! кожшио 

(1388 Р 44). 
* КОЗА ч. (1) (особова назва): а на то є(ст)... вьра пана 

кози (Сучава, 1432 ДГВІН). 
ФОРМИ: род. одн. кози (1432 ДГВІН). 
*КОЗАЄЩИ мн.( 1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тьмь мьі видьвши его правоую и вьрноую слоужбоу 
до на(с)... дали и потврьдили єсмо имь... єдна пасика... 
проти(в) козаєщи, гдє бьіла пасика рошкова (Сучава, 1448 
Со5*. II, 323). 
ФОРМИ: род. козаєщи (1448 Со5/. II, 323). 
*КОЗАНЧА ж. (1) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): тьмь ми, видьвши є(г) правоую и вирноую слоуж¬ 
боу д(о) на(с)... далї и потвєрдил(и) єсми ємоу... село его... 
на имь Корчєщїи на Козанчи (Сучава, 1457 и’КР). 
ФОРМИ: місц. одн. на Козанчи (1457 ИКР). 
КОЗАРЄВЦИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тьмь мьі видввшє его правоую и вьрноую слоуж¬ 
боу до на(с)... дали єсмьі ємоу... села на имА козарєвцн 
и ползаловци (Сучава, 1431 Сові. І, 317); тьм (зіс.— Прим, 
вид.) мьі видьвшє правоую и вьрноую и(х) слоужбоу до 
на(с)... дали єсми и(м)... села на имь боучоумьнїи... и на 
ревти козарєвци (Сучава, 1439 Со5*. II, 41). 
ФОРМИ: наз. козарєвци (1431 Сові. І, 317; 1439 Сові. 

II, 41). 
Див. ще КОЗАРОВЦИ. 
КОЗАРИН див. КОЗАРИНЬ. 
КОЗАРИНОВАЯ ж. (1) (особова назва): на тьіх же Гор- 

ках и на половини Олеска маеть дядиная моя пани Козари- 

новая — сто гривень на половини Горокь (б. м. н., XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 28). 
ФОРМИ: наз. одн. Козарииовая (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 

28). 
*КОЗАРИНОВЬ прикм. (1): и о(н) пєрє(д) нами повь- 

ди(л) што(ж) тоє вьішєписаноє село сомино дєржа(л) хоза¬ 
рини) а послЬ того козарчна дєржа(л) братаничь козари- 
но(в) тишко (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. козарино(в) (1499 ГОКІР). 
Пор. КОЗАРИНЬ. 
КОЗАРИНЬ, КОЗАРИН, КОЗАРЬІН, КАЗАРИНЬ, КА¬ 

ЗАРМИ ч. (18) (особова назва): А при томь бьіли сведьки, 
наша верная рад(а): владьїка луцкий Феодосий... пан Ко- 
запин (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/IV, 8); Би(л) на(м) чоло(м) 
дворяии(н) на(ш) ивашко русиновичь и проси(л) в на(с) 
оу воло(ди)мирьско(м) повьтє села на имА сомина кото- 
роє(ж) дєржа(л) зємАни(н) воло(ди)мирьски(и) на имА ко- 
зари(н) (Вільна, 1499 ГОКІР). 
ФОРМИ: наз. одн. Козаринь, Козарин, козари(н) 11 

(1438 Р 139; 1444 АрхЮЗР 1/УІ.8; 1445 Р 151; 1445—1452 
АрхЮЗР 8/IV, 13; 1446 АЗ І, 43; АЗ III, 5; 1499 ГОКІР); 
Казарин, Казаринь 4 (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1443 Р 145; 
1451 Р 156; XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28); Козарьін 1 (1447 
АрхЮЗР 8/IV, II); род. одн. козарива (1499 ГОКІР). 
КОЗАРОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тьмь мьі видьвши єго правоую и вьрноую службоу 
до на(с)... дали єсмьі ему... села... на имА проколинци.л 
и козаровци (Васлуй, 1436 Сові. І, 459). 
ФОРМИ: наз. козаровци (1436 Сові. І, 459). 
Див. ще КОЗАРЄВЦИ. 
КОЗАРЬІН див. КОЗАРИНЬ. 
! КОЗЄНИ (КОРЄНИ) див. КОРЄНЬ. 
*КОЗЄНАТА ч. (1) (особова назва): Мьі болєславь инако 

швитрикгаило... знаємо то чини(м)... ажє даровали єсмо 
и даємь слузь нашєму Юрко ви козєнДти на своємь сель 

на хватовцєхь Н копь рускои личбьі краковскои монБтм 
(Коломия, 1424 Р 102). 
ФОРМИ: дав. одн. козєнАти (1424 Р 102). 
*КОЗ€ЧИЧЬ ч. (2) (особова назва): а при то(м) бьі(л) 

вл(д)ка лоуцкии никифо(р)... кнзь в аси лей козєчи(ч) 
(Луцьк, 1467 СП № 13); а при то(м) бьі(л) вл(д)ка лоуцкии, 
никиборь... кнА(з) василєи козєчи(ч) (Луцьк, 1490 Пам). 
ФОРМИ: наз. одн. козєчи(ч) (1467 СП № ІЗ; 1490 Пам.). 
*КОЗИИ прикм. (4) (?) (1): ачбьі єсмо козь записьі с ко- 

торьі(м) коли члонко(м) оучинили кторьіА бьі проти(в) прє- 
рєчєно(м) господарьви нашєм(у), королеви... бьі могли 
бьіти тотьі всА... ни во што обєртає(м) (Хотин, 1448 Со5*. 
II, 734); 
О пасика козиА (1) див. ПАСИКА і; п о т о к ь 

к о з ї и (1) див. *ПОТОКЬ 1\ р о у д а к о з ї я (1) див. 
*РОУДА2. 
ФОРМИ: род. одн. ч. козїА (1455 Сові. II, 559); наз. 

одн. ж. козиА (1462 Сові. О. II; 1488 ДГСПМ); знах. мн. ч. 
козЬ (1448 Соа*. II, 734). 

*КОЗИй МИСТРЬ ч. (І) (особова назва, пер. стч. тізіг 
когіеЬотІека «виробник, продавець лікувальних мастей»): 
Се я Янь, иначей Корьива Ядукговичь, продаль есмьі... 
земльюсвою питомую... которуюжто землью купиль єсми 
бьіль у Бартоша прозвищом Козего Мистра (Вільна, 1451 
АкЮЗР II, 106). 
ФОРМИ: род. одн. ч. КозегоМистра (1451 АкЮЗРII, 106). 
КОЗИКА ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли наша 

вьрная рада кнАзи и панове... кнАзь Оєдорь позика пань 
Сємашко єбифановичь (Луцьк, 1455 Р І5І). 
ФОРМИ: наз. одн. козина (1445 Р 151). 
* КОЗИНА ж. (1) вичинена козяча шкура: Жаловали 

намь вси шевци Луцкіе на мьщань... Луцкихь, штожь 
ден они купують вь мьстБ кожи мальїе неварунковьіе теля- 
тиньї, бараниньї, козиньї (Луцьк, 1495 АЛМ 88). 



козинский — 486 — колєшєвци 

ФОРМИ: знах. мн. козиньї (1495 АЛМ 88). 
Дав. ще * КОЗЛИНА. 
КОЗИНСКИЙ, КОЗИНЬСКИЙ ч. (2) (особова назва): 

а при {томь) (вориг. а при мл бьіли.— Прим, вид.) бьіли.. 
пан Гринко Козинский хоружий луцкий, пан Зброх Гулє- 
вич (Луцьк, 1494 АЗ І, 102). 
ФОРМИ: наз. одн. Козинский, Козиньский (XV ст. 

АрхЮЗР 8/IV, 195; 1494 .45 І, 102). 
*КОЗИНЬ ч. (4) (назва селища"у Волинській землі): 

на Гнидовб не надобе мьіта давати... вь Козинб не надобе 
(Степан, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. вь КозинБ (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
КОЗИНЬСКИЙ див. козинский. 
козїя ж. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 

а пасика щобьі бьіла о(т) страни козїю кь вєлїкои той гороу 
и да осадить со6б люди, колко оузмогоуть осадити до той 
пасикоу (Сучава, 1454 Сові. II, 501); а хота(р) до обрьшїє 
а о(т) толб на козїю кь вєлїкою гороу (Корочин Камінь, 
1458 МіЬ. Дос. 122). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. знах. козїя (1458 МіН. Иос. 

Ї22); знах. зам. род. о(т) страни козїю (1454 Сові. II. 
501). 

*КОЗЛИНА ж. (2) вичинена козлча шкура: И они пе- 
редь нами повбдили, штожь дей н передь^'тьімь здавна тьіе 
кожи мальїе неварунковьіе телятини, бараниньї, козлини 
шевци купують (Луцьк, 1495 АЛМ 88—89). 
ФОРМИ: знах. мн. козлини (1495 АЛМ 89). 
Див. ще *КОЗИНА. 
КОЗЛОВСКИЙ, КОЗЛУВЬСКИИ, КОСЛОВСКИЙ ч. (3) 

(особова назва): а при томь бьіли наша вБрная рада... 
лань бєдко колодАзкии, пань Фєдко козлувьскии (Луцьк, 
1445 Р 151); а се я Хвєдко Кословский... свєтчю... иж... 
продал єсми село своє Стоупно (Луцьк, 1474 АЗ І, 69), 
ФОРМИ: наз. одн. Козловский 1 (1470 45 І, 65): козлувь¬ 

скии 1 (1445 Р 151); Кословский 1 (1474 45 І, 69). 
КОЗЛОВЬ ч. (1) (назва села у Подільській землі) Козлів: 

Мьі кн(з)ь швитригаило г(с)дрь подолскои зм(л)и знаме¬ 
нито ч інимь... ажє дали єсмо слузБ нашьму (1) радєви и 
дбтємь... сьло (І) козловь (Ольховець, 1445 СРК 135). 
ФОРМИ: наз. одн. козловь (1445 СРК 135). 
КОЗЛУВЬСКИИ див. КОЗЛОВСКИЙ. 
КОЗМА, КОЗМ'Й ч. (92) (особова назва, гр. Костра?) 

Кузьма: мьі алєксандрь воєвода... знаємо чинимь.-. ожє 
тота истиннаА маиколА...сь своими сньї, сь козмою и сь 
сьіною... тАгали на влада и на крьстю (Баня, 1418 Сові. 
I, 126—127); И оуставшє паши слоуги Козма и брат єго 
Влад... та заплатили оуси тотьі вишєписанїи пинбзи (Су¬ 
чава, 1495 ВО II, 74). 
ФОРМИ: наз. одн. козма 20 (1428 Со5/. І, 202; 1433 Сові. 

II, 650; 1449 Сові. II, 386; 1452 Со5*. II, 422; 1456 ЗСФ; 
1462 Сові. О. 11; 1471 ВО І, 164; 1475 ВО І, 205; 1483 
ВО І, 269; 1495 ВО І!, 74 і т. ін.); козмб 2 (1453 Сові. 
II, 458; 1486 ВО І, 289); зам■ род. вБра пана козма 5 (1436 
ВАМ 29; 1439 Сові. II, 52; 1442 Сові. II, 93; 1455 Сові. 
II, 550; 1457 ВИ її, 258); зам. дав. Козма 1 (1481 Вй 
II, 358); зам. знах. убили того козма 1 (1487 ВО І, 312); 
род. одн. козми 31 (1432 Сові. І, 331; 1436 Сові. І, 482; 
1437 Сові. І, 530; 1439 Сові. II, 32; 1440 Сові. II, 65; 1442 
Сові. II, 88; 1443 Сові. II, 138; 1446 Сові. II, 238; 1452 Сові. 
II, 432; 1457 ВО І, 4 і т. ін.); козми 21 (1435 0//?«Л» 465; 
1438 Сові. II, 8; 1443 Сові. II, 149; 1453 0//?<о4» 503; 1454 
Сові. II, 501; 1455 Сові. II, 564; 1456 Со5^. II, 569; 1462 
Сові- О. 10; 1487 ВО І, 312 і т. ін.); козмб 2 (1438 Сові. II, 
27; 1448 Сові. II, 306); дав. одн. козмБ 6 (1454 Сові. II, 509; 
ПГПММ; 1479 ВО І, 228; 1482 ВО І, 262; 1486 ВО І, 290); 
Козми 2 (1495 ВО II, 74); ор. одн. козмою (1418 Сові. І, 127). 
КОЗМИН прикм. (1): И такождєрє щоби єстє знали, ажє 

Солтан, брат Козмин, а он єст сь мною жив (Торговище, 
1481 ВО II, 358). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. Козмин (1481 ВО II, 358). 
Пор. КОЗМА. 
*КОЗМИНЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): а пак оу Черновской волости $ црьков оу Козмин 
с попом (Сучава, 1490 ВО І, 419—420). 
ФОРМИ: місц. одн. оу Козмин (1490 ВО І, 419). 
Див. ще *КОЗМИНОУЛЬ. 
* КОЗЛІ И Н О У Л Ь ч. (І) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): и єщє єсми дали и потврьдили томоу нашємоу сто- 
моу монастироу о(т) поутнои наше питомоє село на 
имб козминоу(л) оу черновской волости (Сучава, 1488 
ДГСПМ) 
ФОРМИ: наз. одн. козминоу(л) (1488 ДГСПМ). 
Див. ще * КОЗМИНЬ. 
КОЗМИЦА, КОЗМИ Ції ч. (18) (особова назва, молд., 

пор. Козма) : а на то є(ст)... вБра пана козми(ца) (По¬ 
ляна, 1448 Сові. II, 365—366); А хотар Микоулєщєм коуда 
им хотарил пан Албоул... и пан Козмица (Сучава, 1461 
ВО І, 45). 
ФОРМИ: наз. одн. Козмица 6 (1458 ВО І, 19; 1459 ВО 

І, 32, 36; 1460 ВО II, 276; Сові. 3. 34; 1461 ВО І, 45); коз- 
мицБ 2 (1452 Сові. II, 422; 1460 ВО І, 41); зам. род. вБра 
пана козмица, козми(ца) 2 (1448 Сові. II, 366; 1460 Сові. 3. 
41); род. одн. козмици, ко(з)мици 9 (1458 ВО 1, 20, 25; 
1459 ВО І, 28, 34, 36; Сові. 3. 22; 1460 515); ! коз- 
миць 1 (1458 ВО II, 262). 

* КОЗМИ ШЬ ч. (1) (особова назва, молд.. пор. Козма): 
а на то є(ст) вБра... пана козмиша (зіс.— Прим, вид.) 
(Сучава, 1453 Со5/. II, 462). 
ФОРМИ: род. одн. козмиша (1453 Сові. II, 462). 
КОЗМИ див. КОЗМА. 
* КОЗЬРЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі стєфа(н) воєво(д)а... знаменито чини(м)-.- ожє 
прїидошА прє(д) нами... живєрть и рома(н) о(т) козьрєщи... 
и продали свою правою о(т)ниноу (Сучава, 1479 Сові. 3. 98). 
ФОРМИ: род. козьрєщи (1479 Сові. 3. 98). 
КОЙКА ч. (1) (особова назва, молд., пор. Костантьінь): 

И такождєрє єсми дали и потврьдили той свАтои нашєи 
црькви... татарє на имб Бачюл сь чєлбдєю, и Койка сь 
чєлбдєю (Сучава, 1488 ВО 1, 342). 
ФОРМИ: наз. одн. Койка (1488 ВО 1, 342). 
*КОИЛИКИКОВИЧЬ ч. (І) (особова назва): пєрвьш 

поручни(к) кнА(з) михаило євнутєви(ч)-- дмитриєви(ч) мо- 
нивидь коиликикови(ч)и (б. м. н., 1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. мн. коиликикови(ч)и (1392 Р 47). 
КОЛА ч. (9) (особова назва): а ту дБднину пань кола 

вольнь продати или замБнити (Галич, 1409 Р 74); Мьі ми- 
халь бучацкьш па(н) и ст(а)роста галицкьш и кола судья 
галицкьій дбдичь з далєова вьізнавамьі то и зємлАни иж(ь) 
та(к) єсмо то оуложили (Галич, 1435 Р 134). 
ФОРМИ: я аз. одн. кола (1409 Р 74; 1413 01 48; 1435 

Р 134); род. одн. кольї (1409 Р 74); дав. одн. колб (1409 Р 
74). 

*КОЛАНЬНЬ1И ч. (1) (закріпачений селянин без права 
виходу) коланний: Село цвє(т)ковь а в томь сєлє отамо(н) 

а два члвка оди(н) слоуга а дроуги(и) коланьньі(и) (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 90). 
ФОРМИ: яаз. одн. коланьньі(и) (бл. 1471 ЛКЗ 90). 
* КОЛОНО с. (2) (рід, покоління в родоводі) коліно: ачь 

хто мєнїтсА шлАхьтичомь тогдьі имєєть шєсть оурожєни(х) 
старьі(х) а добрьі(х) шлАтичов (І) поставить на свидє(ч)ство 
дв^ своє(г) родоу а дроу(г)и два изь дроугаго колена, а 
трє(т)ихь два сь трє(т)єго колена (XV ст. ВС 18 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. колена (XV ст. ВС 18 зв.). 
КОЛЄШЄВЦИ мн. (1) (назва села на Буковині) Кулі¬ 

шівка: тбмь мьі видбвшє єго правою и вБрною слоужбою 
до на(с)... дали єсми... села на днистри, <на) имб колє¬ 

шєвци и рьшчинци (Сучава, 1447 Сові. II. 273). 



*КОЛЄІІГЬВА — 487 — КОЛИ 

ФОРМИ: наз. колєшєвци (1447 Сові. II, 273). 
*КОЛЄІІГЬВА ж. (і) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): и мьі вндьвшє и(х) (правою и вьриою слоуж)бою 
до на(с).-. потвердили єсми имь... села... пониже колєшьвь 
гдє бьі(л) ходко и мЖчюкь (Васлуй, 1439 Сові. 11,51—52). 
ФОРМИ: род. одн. колєшьвб (1439 Сові. II, 52). 
КОЛИ, КОЛБІ (442) 1. присл. (ІЗ) (неозначений) будь- 

коли, коли-небудь (11) :пак ли бьі єго жь бь не дай хо(т)л 
бьі коли о(т)стати тонь (!) исньїи кнА(з) корибу(т)... тогда 
мьї... хочємьі єго о(т)стати (Лучиця, 1388 Р 39); гдєбьі коли 
того исного пана нашєго, наимл(с)тниишого кроль пол- 
ского, и короуньї єго, ’намБстко(м) лихоє оу волотство ра¬ 
жено, а любо молвєно и овшємь мили зь и(х) оусь(х) про- 
тивньі(х) рєчїи которьі бьі коли коу нашєи знаємости при- 
іпли оуставичнїи обьіслати и вьістєрєчи (Львів, 1436 Сові. 
II, 098); А пак привилїи Аврамово, що имал он на тоє сє- 
лз... от коупєж, а тотьі єго привилїи, ажє сь коли изьявАт, 
а они да не имают добоувати на сїє наше при вил їє николи 
на вьки (Сучава, 1493 БО II, 22); 

(у сполуч. коли ... а коли) коли... а коли, іноді... 

а іноді (2): коли имьль и тесль на нєдь(л) А коли 8 тесль 
(б. м. н., 1386—1418 Р 35); обьічаи имєю(т) лакомїи соудья 
коли за вїноу которого оубого (!) а коли шлА(х)тича за¬ 
клад) бєроуть не имєючн жадноє мл(с)ти мєжї собою то(г) 
дєлА(т) (XV ст. ВС 11). 

II. спол. (429) (зв'язує підрядні речення) 1. (приєднує 
підрядні умовно-часові) коли, якщо (271) а) (у препозиції) 
(162) (із співвідносним словом в головному реченні) (ЗО): 
коли вси бо Ар є и зємлАнє боудуть городь твердити, ТОГДЬІ 
тии люди тако же имбють твердити городь смотричь (Смот- 
рич, 1375 Р 20); а о слоужбоу коли на воиноу пооити (!) 
тогдьі А имаю за- пана дробьіша застоупати (Острог, 1458 
ОЖДМ); Нижьли коли мьї сами где своєю головою потяг- 
немь, тогдьі онь сь нами тамь маеть поити подле обьічая 
(Судомир, 1488 РИБ 424): Коли (ж) кмє(т) б^дє(т) ранє(н) 
до крови... тогдьі емоу прїидєть двє часті за раньї а трєтєя 
часть с^доу (XV ст. ВС 29); А пак коли оусхочєт наиясньи- 
шїи Влади слав, крал оугрьскїи и чьскїи... и... Ян Олб- 
рахть, крол полскїн... и оучинАт воиска и... поидоут... 
на тоурєцкого чьсарь и на єго зємли, и тогди наиясньишїи 
Владислав... имал бн пройти чєрєс Басарабскоую землю 
(Гирлов, 1499 В О II, 423); 

(без співвідносного слова в головному реченні) (51): также 
коли ми бгь поможє(т) ку моєи отнинь буду господарємт> 
и воєводою, оу зємли валаскои, слубую и сєи листь на себе 
даю, ажє хочю тьімь лєпби служи(т) нашєму милому 
г(с)дрю, кролю пол(с)кому (Берестя, 1400 Сові. її, 619); 
коІігЬу піпесгу іоі \уазх розої іесЬа! сгегег пазгиіи гешіи 
к піеши, їй Дієш Ьу тНіезіе тпоЬо зепісіа ираїо (Липнишки, 

1433 ЗНТШ ЬХ}^І, 140); но коли пань дробьішь ставь 
завить (!) но покоуль вода сА взольєть пото(л) пань дро- 
бьі(ш) маеть сьножатими своими о(т)мьнити волбьірєвцє(м) 
(Острог, 1458 ОЖДМ); Про тожь, коли она его вь тое 
именье приняла за сьіна место... а онь кь тому именью 
близшій (Краків, 1489 РИБ 438); коли похочєть Стєфань 
воєвода... своихь пословь послати до свата своєго... абьіх- 
мо єго посломь давали добровольноє проєханьє (б. м. н., 
1496 БО II, 405); 

(у сполуч. а коли, але коли, и коли) а коли, 
але коли, і коли (64) (із співвідносним словом в головному 
реченні) (19): а коли оухоть(т) ввігнати вольї о(т) нашє(і) 
зємли до оугорь, тогди имають платити о(т) каждого вола 

по В гроти (Васлуй, 1449 Сові. II, 743); а коли на во(и)- 
ноу ходять тогдьі подьімьщиньї не дають (б. м. н., бл. 1470 
ЛКЗ 90); И коли нам богь поможєт та добоудєм зась нашю 
очизноу землю молдавскоую, а тогди нам, Стєфаноу воє¬ 
воді, да ест слободно и доброволно... вьити ис их милости 
зємлАх (Гирлов, 1499 ВИ II, 422); 

(без співвідносного слова в головному реченні) (45): а коли 
которьш торговець поидєть торговать ис торунА чєрєс бє- 
рєстиє до лучьска без пєчали будтє (б. м. н., 1341 Р 2); 
а коли которьш господарь имь (поруши)ть без виньї ихь 

таковьш штобьі бьіль проклАть о(т) га ба (Сучава, 1407 

Сові. І, 57); а коли б(г)ь дасть спусть будєть и я дамь на 

прч(с)тую бо(г)мтрь дєсАтую бочку ис того Става (Луцьк, 
1445 Р 150); а коли наза(д) оусхочє(т) поити до зємли мо(л)- 
давскоєи имає(т) поити доброволнє сь своєю панею (Сня- 
тин, 1454 Р 163); а коли мьї не боудє(м) с тоє зємли дани 

полни(ти) на црквь бжїю и є(г) мл(с)ти архимандритоу тоую 
землю о(т) на(с) о(т)нА(ти) и да(ти) комоу є(г) мл(с)ть з во¬ 
ли (т) (б. м. н1498 ЧІАФ); 

(сполучник «коли» повторюється перед двома і більше 
супідрядними реченнями) (17): а тако(ж) коли коро(л) 
єго мл(с)ть то(т) будє(т) оу корунА, а либо иншїи коро(л) 
єго мл(с)ть будєть оу корунА, тог(д)ьі, коли коро(л) єго 
мл(с)ть на(с) обьішлє(т) на го(д)бномь мьстци, имаємь 
хо(л)довати кролєви єго мл(с)ти по(л)скому (Серет, 1445 
Сові. II, 729); А оть мене коли змольїшь и оть слоугь моихь 
твоимь оулоусомь коли шкода станєть оть правоє роуки 
або оть лєвоє або коториє подле мене стоАть оть братьи(и) 
мои о(т) дєтє(и) мои(х) твоимь людємь коли шкода станєть, 
а о томь дєлє коли А боудоу вєдати и тобє коли рать свою 
поущоу... я ихь только боудоу не казнити (б. м- н., 1484 
ЯМ); 

б) (у постпозиції) (98) (без співвідносного слова в голов¬ 

ному рванні) (82): А па(н) птрь влодковичь дьдичь схар- 
биновскии ... свЬдчю... тьім то листомь каждому добромоу... 
коли буде того листу ко(м)у потрєбизна ажє миха(л) гра- 

бовєцкии а па(н) птрашь пиликовичь просили кролА о гра¬ 
ницю промєжи грабовцА а тисмАнча(н)ь (Галич, 1404 Р 
67—68); а в олень отьдати, и заменити, и продати, коли 
хотя и по души отьдати (Луцьк, 1452 АрхЮЗР 8/IV, 61); 
Мьї Іо Стєфан воєвода... знаємо чиним... вьсАм... коли 
комоу потрєбизна боудєт яко... крал... нам вьси мєрзАч- 
кьі... отпоустиль, и покоуи... оставиль (Гирлов, 1499 БО 
II, 419); 

(у сполуч. коли... ащє) якщо, коли (14): мьї Стєфан 
воєвода... чиним знаменито и сим листом... коли того ко¬ 
моу ащє потрєбизна боудєт ожє прїидє прьд нами... пан 
Ивоул Солка... и дал Ивоул Богданоу... єдио привилиє... 
на три села (Сучава, 1461 ВО І, 44—45); мьї Стєфан воє¬ 
вода... чиним знаменито и сим листом нашим... коли жє 
того ащє комоу потрьбизна боудєт, ожє тот истьінїи слоуга 
наш БорчА... слоужил нам правою и вьрною слоужбою 
(Васлуй, 1487 ВО II, 112); 

(у сполуч. але коли) але коли (2): а на перевози от 
воза, илї от нємєцких илї от ормєнских, по чєтири гроти, 
але коли имоут возити поромомь (Сучава, 1456 Сові. II, 
790); а на пєрєвозьі от воза, или от нємєцкьіх или ормєн- 
скьіх, по чєтири гроши, але коли имоут возьітьі поромом 
(Сучава, 1460 ВО II, 275); 

в) (в інтерпозиції) (П): а о цєци(н) и о хмєлєвь, коли 
нашь г(с)дрь будєть, оу своєго г(с)дрА и в нашє(г) кролА, 
влодислава поліського, о то (є) и маеть намилвити (!) и об- 
ровнати, подлугь кролєвьі воли (б. м. н., 1395 Сові. II, 
610); уставлАємь ижє ка(ж)дьі(и) рьїцєрь алюбо простьі(и) 
зємлєнїнь коли хоругьви по(д)нєсоуть што (!) умєль своєго 
мєстца стєрє(ч) а хороугвї своєи бороніть (XV ст. ВС 10 зв.); 
а нєзасєдєльїи коли оусхотя(т) о(т) нє(г) про(ч) поити, ка(к) 
в зє(м)ли обьічаи єсть, вьіхо(д) о(т)да(в)ши вол но ємоу пои¬ 
ти гдь хочє(т) (Луцьк, 1490 Пам.). 

2. (приєднує підрядні часові) коли (140) а) (у препозиції) 
(83) (із співвідносним словом в головному реченні) (15): ко¬ 
ли ж то пришєдши прєд наше обличє слуга нашь вьрньш 
ходко бьібєлскьш, и оуказал єсть кнАзАльвовьі листьі... 
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югдьі пожадал єсть, оу нас слуга нашь вьрньїи ходко 
бьібєлскьш, абихом потвердили кнАзА львовьі листьі (Су- 
домир, 1361 АСЕ 6); коли чоловбкь то(т) обвинєньїй до- 
мовь приьдє приБдє(т) (так.— Прим, вид.) тогдьі по єго 
оуьханьБ третин дн(с)ь право має(т) бьіти (Галич, 1435 
Р 134); а бори(с) рє(к) коли(м)сА з гльбомь зьє(д)на(л) 
то(г)дьі тьіи записьі гльбу о(т)да(л) (Вільна, 1495 ВМБС); 

(без співвідносного слова в головному реченні) (35): Сє же 

коли сна моєго изьємльтсА (так.— Прим, вид.) валфромья 

а по єго животе кого бь избьрєть (так.— Прим, вид.) 

и стьіи никола тому все (то) што к цр(к)ви прєдаль єсмь 
и своєю братиєю (б. м. н., бл. 1350 Р 8); коли пак стала 
валка оу зємли и они пошли под лєс к Ступну на рєчкоу 
на Любов (Ступно, 1444 АЗ І, 42); коли кн(А)зю Семену 
спустити вьішнїй ставь, а в тотжє час кн(А)зю Василью 
спустити свой ставь нижній (Луцьк, 1463 АЗ І, 55); А тако 
ажє коли мьі послали наши вирньї боАрьі... до господарь 
нашєго кроль єго мнлость, а... крол... просил нас... абьі- 
хом простили пана Михайла логобєта (Сучава, 1468 ІЮ 
II, 305—306); ино коли хто по нашомь животе сь насльд- 
никовь нашихь будеть тое имЕнье Здетелю держати, и они 
мають тьіе две копе грошей давати (Вільна, 1499 АСД 
VI, 3); 

(у сполуч. а коли, із співвідносним словом в головному 
реченні) а коли (7): а коли пань Петрь Бзлиль (І) по тьімь 
именямь, тогдьі намЕстникь мой нежаловаль на пана Пет¬ 
ра (Вільна, 1498 АЛМ 163); А коли се прилоучит нбкото- 
раа знаменита А кривда а низгода межи старостами, тог- 
дьі мьі имаєм дати знати кролєви єго милости (Гирлов, 
1499 ВИ II, 424); 

(у сполуч. а коли, але коли, и коли, без співвід¬ 
носного слова в головному реченні) а коли, але коли, і коли 
(26): а коли мирь станєть юрью кнАзю города лишитисм 
(б. м. н., 1352 Р 6); и коли есмо проихальї черезь лісь 
Почапинскии до дольїни Кобельїка... ажь тамь есмо... 
застали боярь Хмельницкихь (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 
7); а коли стадо Глушнцкое гонять у волость вь Дубро- 
веньскомь пути, и они вь тьіхь селехь ночь ночоють (І) 
(Вільна, 1499 РИБ 776); 

б) (у постпозиції) (38) (із співвідносним словом в голов¬ 
ному реченні) (4): а тоти єго привилїє, що имал, оуси 
ємоу пахорили вь домо(у) Роусо(у)лов от Флорещи, тогди 
коли погорили и привилїє пана Влаикоула, оуика нашєго 
(б. м. н., 1472 ВО 1, 177); а боудє(т) имь тая рє(ч) обнов¬ 
лена тогди они мають о(т)повєдати ка(к) и тогди коли били 
позваньї пєрвоє кь правоу (XV ст. ВС 33); Я ещо тогди 
и дочки вь нее не поняль, коли тоть листь взяла теща моя 
вь короля е. м. (б. м. н., 1498 АЛМ 169); 

(без співвідносного слова в головному реченні) (34): а города 
луцьска блюсти ми а ником-у не дати алижь осподарь мо (1) 
великий король возмєть коли оусхочєть (б. м. н., 1386 Р 

ЗО); а писань листь оу коломьш оу тнжьднь по стмь ми- 

хаилЕ коли сА пишєть подь летьі ржства хва¥=аль(т) и т 
лб(т) и дєвАносто лб(т) и осмоє лб(т) (Коломия, 1388 Р 
57—58); а привїлїє що има(л) на тє(х) сєла(х) и на озера 
они ємоу покради (і) коли єм до(м) злодьи покрадили (Су¬ 
чава, 1459 Сові. 3. 22); и надто маю свбтки люди добрни, 
которни ж при том били, коли они мне тое имбнє продали 
вечно и непорушно (Луцьк, 1491 АЗ І, 94); и листь єсми 

на то г(с)дра королА єго млсти мбль але ми на москвє взА(л) 
коли бьі(л) єсми по(и)мань (Вільна, 1495 ВМБС)\ 

в) (в інтерпозиції) (19): и тБ(ж) имь тая люба била 
новина которая на(м) тогдьі коли есмо єхали з великого 
литовьского кнзьства бьіла повьдєна (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКВВ); а иа той чась, коли ся есмо мБняли, 
Ивачевский ставь бьіль не заставлень (б. м. н., 1473 
АрхЮЗР 8./ІУ, 102); а па(к) привилїє, що имали слоуга 

на(ш) (моуша и) калина... о(т) илїяша и о(т) стєфана воє- 
водовє, коли били оу миру, на тоє половини о(т) рьшкани, 
а они дали оу ру(к) слузЕ нашєму глигорови (Сучава, 1500 
Сові. 3. 234). 

3. (приєднує підрядні умовні) (3) (у препозиції — у спо¬ 
луч. а к о л и, із співвідносним словом в головному реченні) 
а якщо (1): а коли жь такьіи боудь(т)... тогдьі ємоу мо(л)- 
чаньї твори(м) на вєкьі вечньіи (XV ст. ВС 35); 

(у сполуч. а коли, але коли, без співвідносного 
слова в головному реченні) а якщо, але якщо (2): але коли 
боудєт намь надоби илї соукно илї инаА торговлА... а мьі 
а либо наши мьітници абьі торговали (Сучава, 1456 Сові. 
II, 791); але коли боудєть намь надобьі или соукно или 
ииаА тор гов ле... а мьі алибо наши мьітници абьі торговали 
(Сучава, 1460 ВИ II, 275). 

4. (приєднує підрядні пояснювально-причинні) ос¬ 
кільки, тому що (12) а) (у препозиції) (8) (із співвідносним 
словом у головному реченні) (3): колижь межи рожаємь 
людьскимь ничого нє єсть пилнишєє, нижьли памяти по- 
трєбизна єсть... протожь мьі иляшь воєвода... знаменито 
чинимо оурАдомь... пану нинєишєму владисла(в) ... тому 
нстино(м) королеви... у дєрьжанїє и триманїє на вБки веч- 

ньія слоубоуємьі (Львів, 1436 Сові. II, 706—707); Коли ж 
всєго прирожєня постат своєго пєрєдкоу виде на бьіванна 
наслАдовати, про тож и мьі... от родитєлєв наших обьічаєв... 
отстоуповати нє имаємо (Сучава, 1462 ВИ II, 283); 

(без співвідносного слова в головному реченні) (5): коли 
жь вєлєм^Яжнїи илїашь воєвода... пану владиславови, кро¬ 
лю по(л)скомоу... голдь вьірности... є(ст) оучини(л)... МЬІ 
такожє ижє повьінни єсмьі єго воли пристати (Львів, 1436 
Сові. II, 701); Коли ж... оумьісль и злость и(х) є(ст) на 
то какьбьі христїяиьство обажїли... штобьі нї одньїи... 
оу нашои зємли нашомоу хрїстїанинЛ пЕнєзєи бьі нє до- 
ва(л) (І) (XV ст. ВС 39 —39 зв.); коли тому Петку а Петру 
тьш зємли Крупшовьі отчина и дьдина єсть ... и мьі тьіи 
зємли Петку а Петру присудили (Вільна, 1495 РИБ 602); 

б) (у постпозиції—без співвідносного слова в головному 
реченні) оскільки (2): Раистрь кни(г) прьвьі(х) правьі(х) 
кролА казимєра о оуставлєни(и) пра(в) коли (ж) всА права 
то єсть прьвоє (XV ст. ВС 5 зв.); 

в) (в інтерпозиції) (2): а пакь мьі тое село ихь коли жь 
воньї и теперь его держить при нихь тьімь способомь 30- 
ставляемь (Троки, 1498 ГВКОО). 

5. (приєднує підрядні додаткові) коли (3) (у постпози¬ 
ції — із співвідносним словом у головному реченні) (2): И ми 
питали Сопеги: свбдомь ли онь того, коли тоть листь брали 
вь небощика короля е. м. (б. м. н., 1498 АЛМ 169); 

(без співвідносного слова в головному реченні) (1): Тег 
]е5І1іЬусЬгезі^апіп паЬаЬаІ... о газіа^и... па іи]и ізіпиіи 
газіадми... та)еГ ргізіаЬпиіі, )ако пе \\гес!а1 коїі їети 
^кгасіепо, аЬо кЬ^аНот тіаіо (Луцьк, 1388 ЕРБ 104). 
КОЛИ БЬІ спол. (28) (зв’язує підрядні речення) 1. (при¬ 

єднує підрядні умовні) якщо б, коли б а) (у препозиції) 
(23) (із співвідносним словом у головному реченні) (6): а тижь 
коли бьі которьій нєприДтєль своєю силою облогло тото 
исньїи гро(д) галичь тогда тото исньїі воєвода и бра(т) єго... 
имають... того исного города боронити (Луцьк, 1388 Р 
37); а такьжє коли бьіхомь имь жольду нєпоплатили и 
щькодь тогдьі имь поволєваємь (!)... намь лаАти нашихь 
купцєхь (Сучава, 1433—1443 АРМ)\ 

(без співвідносного слова в головному реченні) (6): ино 
коли бьі... воитє (І) с того свьта сшєддь (І) ано на єго дети 
сулимовь има сполна спасти (Львів, 1412 Р 81); Коли 
бмсА то деяло около свАта нарожБнья бо(ж)єго оужє про- 
миноулого... ижбьіхо(м) длА того о(т)сюль пєвньш пани 
радьі кролє(в)ства к на(м) до Литвьі призвали бьіли (Брест 
Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ а тако(ж) коли бьі вьі- 
шо(л) андрєи тру(ш)кови(ч) или боу(д) какьш шкодни(к) 
покутскьі до нашєи зємли, а мьі што бьіхо(м) и(х) вьідали 
(Банилів, 1455 Сові. II, 770); 
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(у сполуч. а к о л и б ьі) а якщо 6(11) (без співвідносного 
слова в головному реченні) (7): а коли бьіхомь противь тому 
мольви(л) то бихомь мольвили противь нашєи чти (Сучава, 
1433—1443 АРМ)\ А коли би кн<А)зь Василєй не спустиль 
своєго ставу в тот час коли кн(А)зь Сємєнь спустить, а бьіла 
бьі шкода кн(А>зю Семену, и кн(А)зь Василєй имаєть шкоду 
заступить (Луцьк, 1463 АЗ І. 55—56); а коли бьі обидва 
змерли а не зостанеться ни по одномь сьіновь... то тое село 
Осекрово на нась прийти будеть (Троки, 1498 ГВКОО); 

(із співвідносним словом в головному реченні) (4): а коли 
бьі бьіла оть нькоторьіхь нашихь непріятелей налога на 
нашу землю Перемьіскую, тогдьі имаєть слуга нашь Бв- 
дунь... самь своимь животомь полатати... на обороньня 
нашей земле (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); а коли бьіх мо 
хотВли тое узрушити, тогдьі бьіхмо имвли первои (госпо¬ 
дарю) королю положити триста золотьіхь угорьскихь 
(б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/1У, 102); 

б) (у постпозиції — без співвідносного слова в головному 
реченні) (2): а по его животв вь жоньї его и вь дВтей нихто 
не мьль того имвнія вві купати, кижли отець нашь е. м., 
коли бьі его ему потребь (Кам’янець, 1494 АЛМ 54); А та¬ 
кож мьі... ани жаднои радї ани помочи Тоурком не имаем 
дати, вьньвши коли бьі нькотораА моц або сила тоурєцкого 
чьсарь... припіл а бьі (Гирлов, 1499 БО II, 423—424); 

в) (в інтерпозиції) (2): мьі алєксандрь воєвода... чи- 
нимь знаменито... ажє хотАчи... владиславови... королю 
поле кому... оуказати... наше листьі... которьіми сА єсмьі 
ему записали... иже бьіхомь николи не имвли противь 
ему бьіти... але бьіхомь ему и его корунв помагали коли 
бь? того трьба, бєзо лети и без хьітрости (Дольиий Торг, 
1411 Сові. II, 637); Вьізнаваємь... и(ж)... хотячьі пана 
михаила... намь братомь... оучинити... дали єсми ємоу 
оу ка(ж)доую его пригодоу... коли бьі ся ємоу пригодило 
вьіти ись зємли мо(л)давскоєи пєрє(д) каки(м) натискомь 
оу снятинв оу горо(д) мєшканє сь єго панею (Снятин, 1454 
Р 162—163); 

{у сполуч*. колко кр от коли б ьї): скільки раз, 
коли б (1): Тиж от сєго часоу... слюбоуєм томоу паноу 
Казимироу кролю... противко каждомоу нєприатєлєви их 
пристати и помагати... колко крот коли бьі бьіло потрєбиз- 
на (Сучава, 1462 БО II, 284). 
КОЛИКО (18) (цел. колико) І. займенниковий числ. (4) 

(неозначено-кількісний) скільки-небудь (і): колико возовь 
пошлю(т) о(т) ньмєцкого монастьірв или по рибоу или 
по мє(д)... щобьі о(т) ни(х) нигдє не оузьли мьіта по нашєи 
зємли (б. м. н., 1429 ВїркАь 455); 

декілька (1): и тими рази тьіє мєщанє вроуцькиє... шєсть 
ихь... просили нась абьіхмо єщо имь тьіє ко(р)чмьі на ко¬ 
лико годо(в) продали (Краків, 1489 АКВ); 

трохи (1): Се азь... Игнатїє, рєкомїи Юга, великій ви- 
стьрникь Іо(а)на Стєфана воєводи, ожє... кь свАтомоу 
мветоу... иже на Поутнои, дали єсми... єдии виноград 
близь винограда монастирьскаа оу Хьрьлов, и полю ко¬ 
лико (1) (Путна, 1476 БО І, 215); 

(означає велику кількість чого) скільки (І): Колико то 
гробовь а вси тьш жили на еємь еввтв а пошли вси кь 

боу (Київ, 1446 Я 154). 
II. числівниковий займ. (14) (у відносному значенні — 

зв'язує підрядні речення) 

1. (приєднує підрядні міри і ступеня) скільки (12) 
а) (у постпозиції — без співвідносного слова в головному 
реченні) (11): а хотарь єи долоу нистро(м)... на устиє за- 
горньи ись вьевми грьлами колико оупадаєть оу загорнви 
(Нямп, 1456 ОІЯ«Ау> 511); а мьі такождєрє и от нас єсмьі 
дали и потвьпдили слоузв нашємоу вьрномоу паноу Жоуп- 
жоу гоумєнникоу тоую прАдрєчєнноую трєтоую част села 
от Бьєшєщи, от колико ест част Оани Бьєшєскоула (Су¬ 
чава, 1499 БО II, 135); 

б) (в Інтерпозиції) (І): а Тоурком, колико боудоум 
мочи, бьіти им нєпрїятєли (Гирлов, 1499 БИ II, 424). 

2. (приєднує підрядні часові — у препозиції) скільки 
раз (2): (із співвідносним словом у головному реченні) (1): 
колик<о> сА при годить ижь поидєть к(то> за свовмь зло- 
двємь горАчи(м) пьіто(м) ... а которого чоло(вВк)а обви¬ 
ни^) злодвА своєго оу (сель) тогдьі право єму маєт(ь 
бьіти трє)тии дн(с)ь по єго оув(х>а<ньВ) (оу сє)ло бє(з) 
о(т)волокьі (Галич, 1435 Я 134); 

(без співвідносного слова в головному реченні) (1): и пак 
колико бєеєдє имахмо кь вашєи милости, а мьі по рвдоу 
вьсє кь ним разброихмо (Дольний Торг, 1475 БО II, 336). 
Див. ще КОЛКО1, КОБК1, 5КОІЖО. 
КОЛИЧЬ ч- (3) (особова назва): а тому евбдци па(н) 

Ань количь, па(н) волкань оугорницкии (Галич, 1404 Я 
68); тьм (зіс.— Прим, вид.) мьі видввшє правоую и вьрноую 
их слоужбоу до на(с)... дали єсми и(м) оу нашєи зємли 
молдавскои села на имв боучоумвнїи... и гдє бьі(л) михаило 
количь (Сучава, 1439 Сові. II, 41). 
ФОРМИ: наз. одн. количь 2 (1404 Я 68; 1436 ОІД«А» 

469); количь 1 (1439 Сові. її, 41). 
! КОЛЇ (ТОГДЬІ) (1): прото(ж) рєкьі тєкоу(т) мєжї 

имєньи а ка(ж)ньіи имєєть свои бьрє(г) а коли(ж) тая рєка 

оучини(т) собє иноудьі бєрє(г) а нє члвчьимь оучєнїємь (І) 
але своєю сілою а колї пєрвєишая тоуть имаєть битї 
правая гранїца (XV ст. ВС 10 зв.). 
Див. ТОГДЬІ. 
*колки мн. (2) (назва містечка у Волинській землі) 

Колки: а покинувьши гостинець Ольїшский вь право... 
поехати гостинцомь, которьій идеть до Колковь (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); Я Семень с колковь ... уписаль 
єсми вь домь Пречистой Богоматери Печерскому мона- 
стьіру родители наши (Київ, 1398 ДГПМ). 
ФОРМИ: род. Колковь (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1398 

ДГПМ). 
коькі займенниковий числ. (1) скільки, скільки раз: 

а і ту к туазгоу тіїозіу коїкіг сіє) ргукагу^аіі, ргозіа 
шеїті, згїоЬ і ^азга тіїозі розіо1^ к пети пезіаіі (Лип- 
нишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140). 
Див. ще КОЛИКО, КОЛКО1, 5КОЬКО. 
КОЛКО1. КОЛЬКО, КУЛКО (70) 1. числ. (10) 1. (не¬ 

означено-кількісний) декілька (2): А што есмо того Еська 
Рабеевича сь Нисаномь смотрели... остуньбретьі и при¬ 
судили ему, тому Еську, на Нисане колько стуиьбретовь 
(Краків, 1489 РИБ 432). 

2. (питальний) скільки (8): О иамєтномг (!) ко(л)ко 
гро(ш)и имать брать (XV ст. СЯ 9). 

11. числівниковий займ - (60) (у відносному значенні) (при¬ 
єднує підрядні речення) 1. (міри і ступеня) скільки (52): 
а) (у постпозиції) (49) (без співвідносного слова в головному 
реченні) (ЗО): а львовчАнє што нмуть принести сами изь 
угорь еєрєбро жьжєноє, оть того еєрєбра што бьіхомь мьі 
купили собв колко будєть иамь надобно (Сучава, 1408 
Сові. II, 632); а пак хотар пустини що по той сторони Под¬ 
рати... да єст колко оузмогоут оживати досит (Сучава, 
1492 БО І, 510); 

(із співвідносним словом або узагальнюючим займенником 
у головному реченні) (19): а кто нє идеть на бвльш городь, 
толко имєть дати на тАгАнАкАчю колко у бвломь городв 
(Сучава, 1408 Сові. II, 631); а маю(т) они только жь 
ко(р)чомь мети колько пєрєдь тьімь бьівало (Краків, 1489 
АКВ)\и дали и потврьдили єсми томоу свАтомоу нашємоу 
монастироу от Поутнои... оуси црькви и с попи колко 
соут оу оусих селах (Сучава, 1490 БО І, 419); 

б) (б інтерпозиції — з узагальнюючим словом у голов¬ 
ному реченні) (3): и варе кто имє(т) звати или о(т) чужєи 
зємли... или о(т) нашєи зємли, а тоти люди оуси кулко 
иму(т) бьіти, оу тоту монастьі(р) да є(ст) и(м) слобо(д)но 
орали (зіс.— Прим, вид.) соби и жито сїали (Сучава, 1453 



! КОЛКО — 490 — *КОЛОДАЗЬ 

Созі. II, 461); вси королєвє и вси хрєстияньскии господа¬ 
реве, колько ихь суть... єднаються... напротивь погань 
(б. м. н., 1498 ЕЮ II, 410). 

2. (додаткові) скільки .(8) а) (у препозиції—із співвіднос¬ 
ним словом або узагальнюючим займенником у головному 
реченні) (5): а што коли идєть изь зємли чєресь сочавьі на 
сирАгь, колко давали на сочавь половина оть того мита 
ймуть дати на сирАгь оть оусєго и оть кожи и оть волньї 
и оть овчини (Сучава, 1408 Со$і. II, 632); А што коли идєт 
ис нашєи зємли чєрєс Соучавоу на Серет, та колко мита 
давали оу Сочавь, того половина имають дати оу Сєрєти 
от оусєго (Сучава, 1460 ВО II, 275); и о колко зємли оне 
с паном Янчинским спор мели, и я есми того половину 
отехал (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119); 

(без співвідносного слова в головному реченні) (2): а колько 
ихь не било, што ихь Камєньчанє оузАли, и ми давали 

за тоую к паробьковь за пАть подєвАти тисАчь (б. м. н., 
1481 ВИ II, 365); 
б) (у постпозиції — без співвідносного слова в головному 

реченні) (1): Му 2 кпіагіеш Згм^ІігукНауІот регетігуіа 
песЬосгет беггаї гапіиг тіїозі заті \гес1аіе Іе, зкоіко 
ргузіак 5г\уЦгукЬау1о... ізіотії (!), коїко рак Ьгаїи пазхети 
рокоупіки... ргузіасЬ ігіотіі (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 139). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. по... колку днєи (ХУ ст. ВС 31). 
Див. ще КОЛИКО, КОЬКІ, 5КОЬКО. 
!КОЛКО2 <ТОЛКО> (1): Тє(ж) гдь колї соуть двори 

наши далека тогдьі землАнА (!) наши могоугь заклади бв- 
роучи запира(т) оубороу старостїнЖ а то слоужєбникомь 
которо(г) слоужєбнїка нихто не стави(т) ко(л)ко (!) староста 
и є(г) соуди(т) (ХУ ст. ВС 34ї. 
Див. ТОЛЬКО3 2. 
*КОЛКОВЬСКИЙ прикм. (1) Огости нець Кол¬ 

ко в г с к и й див. * ГОСТИНЄЦ1»; 
ФОРМИ: знах. одн. Колковьский (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2). 
Пор. * колки. 
КОЛКОКРАТ числівниковий займ. (1) (стч. коПкокгаІ) 

(у відносному значенні ) (приєднує підрядні часові —у пост¬ 
позиції) скільки разів: а то все вьішє писаноє даємь ємоу 
до є(г) живота ко(л)кокра(т) би ся ємоу пригодило вити 
ись зємли мо(л)давскоєи (Снятин, 1454 Р 163). 
Див. ще КОЛКОКРОГЬ. 
кол ко КРОТЬ, КОЛ КО КРОТ числівниковий займ. (3) 

(стп. коїікгос) (у відносному значенні) (приєднує підрядні 
часові —в інтерпозиції) скільки разів (2): вь всеи покори 
и почєсгьнос(т)и оучинили є(с)ми кь сєи слоужбь томоу 
исномоу паноу нашємоу... владиславоу, кролєви... колко- 
кро(т) боудє(т) потрьбизна, на вькьі вьчнїи часи (Львів, 
1436 Созі. II, 698); 

(у сполуч. колкокрот коли б ЬІ— у постпозиції) 
(І): Ти ж от сєго часоу и на потоум далщїи часи слюбоуєм 
томоу паноу Казимироу... противко каждомоу нєприатє- 
лєви их пристати и помагати... колко крот коли би било 
потрєбизна (Сучава, 1462 ВО II, 284). 
Див. ще КОЛКОКРАТ. 
* КОЛ НО с. (1) (назва міста у Польщі, пор. Коїпо): Ми 

воицєхь з бжиєи мл(с)ти ярцибискупь гньздєнскии... вАн- 
дєнць сь шамотуль мєжирьцкии доброкгость с колна ка- 
мєньскии... слюбуємн... и записуємнсА стєцку воєводь 
зємль молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: род. одн. колна (1433 Р 123). 
КОЛНЯТИЧИ див. КОЛЬНЯТИЧИ. 
КОЛО1 прийм. (3) (з род.) (виражає просторові відно¬ 

шення, вказує на предмет, біля якого розташований інший 
предмет) коло, біля: ми кнА(з) фе(д)орь любортови(ч) чи¬ 
нимо то знаменито... ажє па(н) ивашко дьдошицкии ми- 
льичичь жаловаль и позваль па(н) татомира балицко(г) 
ажє ємоу побраль па(н) татомирь вєпрь оу чєрно(м) льсь 
коло тоурьи (Зудечів, 1413 Р 82—83); А тьіе, господару, 

земяне вси тоежь отьказали и тьіхь всихь новинь коло 
рачовь, коло воинина отреклися (Луцьк, 1475—1480 
АрхЮЗР 8/ІУ, 21). 
Див. ще ОКОЛО2 1. 
! КОЬО2 <?>(1): а ргуІЬот 5\шІсо^іе Ьііу (...) ІоЬу Ки- 

го\Узкі пазг рап Кусггу... у рап Зіерап Вогіголуісг (І) Уіасіі 
ко1о(...)у уппісЬ тпоЬо сІоЬґусЬ ІисЗі) Ьуіо ргу іет (Гли- 
няни, 1395* СЬ 166). 
КОЛОДА ж. (23) міра місткості рідких і сипучих тіл: 

ис тьхь трии волости и взАлн єсмьі вовса єі соть коло(д) 
вовса и шисть дєсАть колодь вовса (б. м. н., 1386—1418 Р 
35); а єщє єсмьі дали оброкь тому монастирєви из нашєго 
двора на каждьш годь цьльїи по дєсАть бочокь вина и по 
дєсАть колоди пшєничньі(х) (Сучава, 1411 МіН. АІЬ.)\ а 
идє(т) с нє(г) колода мєдоу и сь всєми пошлинами (Київ, 
1427 Р 108); и тє(ж) повьди(л) пєрє(д) нами што с того 
села сомина хоживало на(м) чотьіри колоди о(в)са (Вільна, 
1499 ГОКІР)- 
ФОРМИ: наз. одн. колода (1427 Р 108; бл. 1458 Р 167; 

бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.); род. одн. колодьі (XV ст. ИК; 1470 
ВИ І, 140); дав. одн. колодЬ (1386—1418 Р 35); знах. сдн. 
колоду (1386—1418 Р 35; бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); місц. одн. 
по колодь (1386—1418 Р 35); наз. мн. колод 2 (бл. 1471 
ЛКЗ 92 зв.; 1499 ГОКІР)', зам. род. по дєсАть колоди 1 
(1411 МіН. АІЬ.)\ род. мн. колодь, коло(д) (1386—1418 Р 
35; 1453 Соз/. II, 445; бл. 1471 ЛКЗ 92); знах. мн. коло(д) 
(1453 Созі. II, 445); знах- де. двє колодє (бл. 1471 ЛКЗ 92, 
92 зв.; 1488 УКТ). 

*КОЛОДЕЗЬ1КИ мн. (1) (назва села у Волинській землі): 
по полови не зь Любчемь грань, куди речька идєть, леси, 
урочьісчьідо Колодезьшовь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/У1, 2). 
ФОРМИ: род. Колодезьїковь (1322 АрхЮЗР 1/У1, 2)- 
КОЛОДЄН ч. (2) (назва міста у Волинській землі) Ко¬ 

лодно: а кн(А)зю Семену досталсА город Колодєн (Луцьк, 
1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Колодєн (1463 АЗ І, 54); місц. одн. 

оу колодне (1463 АЗ І, 55). 
КОЛОДЄНСКИЙ ч. (1) (особованазва): Я кнАзь Михайло 

Васильєвичь Збаражьский чиню знаменито... штожь коли 
записаль бьіль мнь дАдА мой нєбожчикь кнАзь Сємєнь 
Васильєвичь Колодєнский имьньє на имА Манєвь--- ино 
ми того имьньА отпирали дАдинаА моА... а зАть єи (Віль¬ 
на, 1482 АЗ І, 79). 
ФОРМИ: наз. одн. Колодєнский (1482 А5 1, 79). 
КОЛОДНОЄ, КОЛОДНОЇ» с. (2) (назва села у Волин¬ 

ській землі) Колодєнка: Се я Банко Скєрдьєвич сьін Джу- 
син ис Квасилова, пан холмьский чиним знаменито... иж 
я... освєцоному кн(А>зю Семену Василєвичу дьдьчу Зба- 
разкому продал есми ємоу вьчную отчизну свою... а то 
єсть на имА... Колодноє... в луцком повьтє (Володимир, 

1470 АЗ І, 64—65); мнь пноу ванкоу досталосє на мою дьл- 
ницю квасилово а... колодноь (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. Колодноє 1 (1470 АЗ І, 65); колодноь 

1 (1478 ЗРМ). 
*КОЛОДНЬ1И прикм. (1) О зємлА колодная 

див. ЗЄМЛА 3. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. колодная (бл. 1458 Р 167). 
* КОЛОДИ Я ж. (І) (назва села у Волинській землі) Ко- 

лодня: Одложили есьмо: на Гнидовь не надобе мьіта давати 
вь Колодни не надобе (Степань, 2-а пол. XV ст- АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. вь Колодни (2-а пол. XVст- АЛМ 9). 
*КОЛОДИЗЬ див. *КОЛОДАЗЬ. 
КОЛОДАЗКИИ ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли 

наша вьрная рада кнАзи и панове кнАзь ивань васильєвичь 
чєрторьійский...пань Оєдко колодАзкии (Луцьк, 1445Р151). 
ФОРМИ: наз. одн- колодАзкии (1445 Р 151). 
* КОЛОД АЗЬ ч. (6) джерело: коупиль пань пєтрь рад- 

цвовьскии дьдицтво пнєкольть... со всьмь оуєздомь того 
села и сьічємь и с колодАзємь (Перемишль, 1366 Р 12); 
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а хотарь тбмь два сєломь почєншє о(т) горБ... на колодБзи 
ивановБмь потокомь, а о(т) колодБзи прости на дБлоу 
(б. м. н., 1415 Созї. І, 121); мьі великий кнАзь Швитри- 
кайло олькирьдовичь чинимь... знаменито-.- ижь... дали 
єсмо и записали зємьлю црьковьноую ... и сєножать о(т) 
колод А. з А. до колод Аз А по оувозищБ по ДобрАньскьій путь 
(Городок, 1443 Р 144—145). 
ФОРМИ: род. одн. колодАзА (1443 Р 145); ор. одн. коло- 

дАзємь (1366 Р 12; 1378 Р 26); род. мн. о(т) колодБзи (1415 
Со8І. І, 121); знах• мн. колодАзи (1415 Сові. І, 121). 
КОЛОКОЛИНЬ ч. (І) (назва присілка у Галицькій зем¬ 

лі): возрєвшє єсмо иа на єго (так.— Прим, вид.) вБрноую 
службу... даємь ємоу и дали єсмо и оставлАємь и оставили 
єсмо ЄГО... при томь при всбмь што коли коупиль или пакт» 
о(т)мБну єсмо ємоу дали на имА... подь зудечовомь джю- 
ровь со трими присБлки колоколинь михалєвь черемхово 
(Краків, 1394 Р 54). 
ФОРМИ: наз. одн. колоколинь (1394 Р 54). 
*КОЛОКЬЛЬ ч. (І) дзвін: вь лб(т) 6849 сольянь бьі(с) 

колокь(л) сиі стму юрью при князи дмитріи игуменомь 
евьфимьемь (б. м. н., 1341 ОБРН 75). 
ФОРМИ: наз. одн. колокь(л) (1341 ОБРН 75). 
коломьіискьіи, коломьіискьі, КОЛОМЬІСКИ 

прикм. (9): а при томьбьіли свбдци пань миколаи спичникь 
воєвода снАтиньскии... воронко воить коломьшскьш рус- 
кии (Коломия, 1398 Р 57); мьі иляшь воєвода... знаменито 
чинимо... како пилни оу розюми и оу сєрдьци СВОБМ рож- 
ложивьшьі щкодьі... зємлАмь роускимь, то єсть коломьі(и)- 
скимь и снАтиньскимь волостямь, прєзь вєлєможно(г) 
алєксандра воєводу... оучинєньїБ... за щкодьі... пєрєдь 
рєчєньїхь збм(л)ь ... землю шєпиньскоую ... дароуємьі 
(Львів, 1436 Сові. II, 706—707); на которого соимоу кон- 
чанїє и дБланїє и рБжєнїє и справлєнїє ... вєлєможньї па¬ 
нове... пань Михайло Боучачскьі, воєвода Подолскьі, 
староста СнБтинскьі и Коломьшскьі... и вєлєможньї госпо- 
дарь нашь крол Казимирь... и також вєлєможньї панове 
пань Влаикоуль и пань ГоАнь... соуть сосланьї и налицєньї 
и намАнєньї (під Хотином, 1467 ВО її, 297). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. коломьіискьіи 1 (1398 Р 57); коло- 

мьіискьі 1 (1467 ВЕ> II, 297); коломьіски 1 (1454 Р 162); 
род. одн. ч.у'с. колом™ всього 1 (1455 Созї. II, 769); коломьї- 

ско(г) 1 (1454 Р 163); ор. одн. ч. Коломьіиским (1462 ВО 
II, 292); род. одн. ж. коломьіискои 1 (1457 Сові. II, 809); 
род. мн. коломьі(и)скихь (1436 Сові. II, 706); дав. мн. ко- 
ломьі(и)скимь (1436 Сові. II, 706). 
Пор. КОЛОМЬІА. 
КОЛОМ Ь! А ж. (15) (назва замку у Галицькій землі) 

Коломия: такжє слюбуємь о коломьію и о снАтинь и о 
покутєє (б. м. н., 1395 Сові. II, 610); а на(ш) господарю, 
кроль, о(т)поустиль намь тоть гнивь, що о(т)ць нашь, алєк- 
сандрь воєвода, воєваль коломьію и снбти(н) (Сучава, 1435 
Сові. II, 687); Пис(ань) оу Коломьш (Коломия, 1485 ВО 
II, 372). 
ФОРМИ: наз. одн. коломьіА (1457 Сові. II, 811); род. одн. 

Коломьіє 1 (1453 Со5^. II, 765); коломьі(и) 1 (1468 ВО II, 
302); знах■ одн. коломьію (1395 Сові. II, 610; 1411 Р 77; 
1435 Сові. II, 687); місц. одн. оу коломми (1398 Р 57; 1424 
Р 102; 1448 Сові. II, 306; 1454 Р 163; 1479 ВО II, 351; 1485 
ВО II, 372). 

*колонєвь прикм. (І) що стосується кельнського 
сукна: а мьіто имаю(т) плати (т) о(т) єди(н)о (зіс.— Прим. 

вид.) вига колонєва по ВІ гро(ш) (Васлуй, 1452 Сові. II, 
759). 
ФС)РМИ: род. одн. ч. колонєва (1452 Сові. II, /59)- 
Пор. *КОЛОНЇИ. 
* КОЛОНКИ ч. (1) кельнське сукно: а мьіто имаю(т) пла¬ 

тити о(т) одного постава колонію по ВІ гро(ш) (Васлуй, 
1449 Сові. II, 743). 
ФОРМИ: род- одн. колонію (1449 Сові. II. 743). 

КОЛОНИНЬ ч. (3) (назва річки у Галицькій землі): 
Межи тьіхь рБка колочинь дблить и о(т) рвчи (І) колочина 
прАмо попєрєкь пола болохова (Ланчиця, 1433 Р 125); 
а коли кого обвинА(т), оу нашєи зємли, того имаєть поста¬ 
вити, ку праву, оу нарочитомь мБстци... на колочини (Се¬ 
рет, 1445 Сові. II, 729). 
ФОРМИ: наз. одн. колочииь (1433 Р 125); род. одн. ко¬ 

лочина (1433 Р 125); місц. одн. на колочини (1445 Сові. 
II, 729). 
КОЛОНКО ч. (1) (особова назва): а при том бьіли свБдци, 

пан пєтрь нєоря, воєвода судомирскьш, пан яшко колочко 
маршалок королюв (Судомир, 1361 АСІ 6). 
ФОРМИ: наз. одн. колочко (1361 АСЕ 6). 
*КОЛПЬ1НИЦЯ ж. (1) (назва села у Волинській землі): 

Я, Война, пана Немиринь синь, на имя Яков, пишу сию 
духовницу своимь цельїм умом, лежа у рани на постели, 
которуюжь рану маю от Алєксандра Ладятьі, штожь ми 
ее задаль зрад не своєю рукою, засБд на доброволной до¬ 
роге у своемь имени у Колпьшици (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 27). 
ФОРМИ: місц. одн. у Колпьіници (XV ст. АрхЮЗР 

8/IV, 27). 
КОЛПЬІТОВСКИЙ ч. (1) (особова назва): А при том 

бьіл... Ивашко Колпьітовский (Луцьк, 1487 АЗ І, 86—87). 
ФОРМИ: наз. одн. Колпьітовский (1487 АЗ І, 87). 
*КОЛТОВ€ЦКИИ прикм. (1) {пор. Колтовєць у Львів¬ 

ській землі) 0> колтовєцкоє пєрєхрєстьє 
(1) (назва перехрестя у Львівській землі): А потолА заБхали 
имь по колтовєцкоє пєрєхрєстьє (Зудечів, 1411 Р 79). 
ФОРМИ: знах. одн. с. колтовєцкоє (1411 Р 79). 
КОЛЧЄЄВИЧ ч. (1) (особова назва): А сє я Нєкраш 

Колчєєвич из братьєю своєю... сьзнаваєм сим н<а)шим 
листом... иж єсмоотчизну и дєдизну свою продали ки(А>зю 
Михайлу Олександровичу (Кременець, 1497 А5 1, 112). 
ФОРМИ: наз. одн. Колчєєвич (1497 АЗ 1, 112). 
*КОЛЬБАЄВЬСКЬ1И прикм. (1) (пор. Колбаєвичи у 

Перемишльській землі) фг остиньць кольбаєвь- 
с к ьі и див. *ГОСТИНЄЦЬ. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. кольбаєвьскьіи (п. 1349 Р 3). 
КОЛЬІ див. коли. 
КОЛЬКО див. КОЛКО 
КОЛЬНЯТИЧИ, КОЛНЯТИЧИ мн. (4) (назва маєтку 

у Волинській землі): ино я... даль есми... зь моее воли, 
третюю часть того и мені я отчизньї моее Кольнятичь (Сте¬ 
пана, 1449 АЛМ 8). 
ФОРМИ: наз. Кольнятичи 1 (1449 АЛМ 8); Колнятичи 1 

(1449 АЛМ 8); род. кольнятичь 1 (1449 АЛМ 8); Колия- 
тичь 1 (1449 АЛМ 8). 
КОМАНОВ прикм. (2): мьі Стєфан воєвода... знаменито 

чиним... ожє... дали єсми... монастироу цигане... на имб: 

Лоука синь Лацков сь чєлбдєю ... и Данчюл сьтнь Команов 
сь чєлбдєю (Сучава, 1487 ВО І, 311—312); 
Кома ново сєлишчє(І) (назва селища у Молдав¬ 

ському князівстві): А тоє сєлишчє, на имб Команово сєли- 
шчє, та ис полбною... а оно абьібилоот нас оурик слоузБ 
нашєм(оу с)ими (Баків, 1462 ВИ І, 55). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Команов (1487 ВБ І, 312); наз. 

одн. с. Команово (1462 ВО І, 55). 
Пор. КОМАНЬ. 
*КОМАНОВИЧИ мн. (1) (назва тюркської народності) 

кумани: и на то ст(о)аати (!) оуси(м) розумо(м)-.. сь оусими 
своими прїАтє(л)ми, како бьі могли... оучинити на(м) ми(р) 
и покои о(т) басара(б) и о(т) оугорь и о(т) то(г) то комано- 
ви(ч) (Сучава, 1457 Сові. II, 809). 
ФОРМИ: род. команови(ч) (1457 Со5/. II, 809). 
* КОМАНОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тбмь мьі вбдбвшє єго правую и вБрну слу(ж)бу 
до нась... дали єсмьі ємоу... два сєла комановци и крьмь- 
нєшти (Сучава, 1403 Р5 338). 
ФОРМИ: знах. комановци (1403 Р5 338). 



КОМАНЧА — 492 — КОНАТИ 

КОМАНЧА ч. (2) (особова назва, молд., тюрк. Котапса, 
перс. Кегпапса«скрипка»): мьістєфа(н) воєво(д)а... знамєнї- 
точини(м)... ожє... есми потвердили монастироу нашемоу... 
цигане... на имв циганом... команча и сь чєлвдью си (Су- 
чава, 1462 Созі. В. 10—11); мьі Стєфан воєвода... знаме¬ 
нито чиним... ожє... дали есми... цигане на имв-.- Команча 
сь чєлвдєю (Сучава, 1487 ВВ І, 309—310). 
ФОРМИ: наз. одн. Команча, кома(н)ча (1462 Со5/, В. 

11; 1487 ВВ 1, 310). 
КОМАНЬ ч. (5) (особова назва, молд., тюрк. Сигнал 

«половець»): твмь мьі вьідввшє єго правою и ввпную служ¬ 
бу до на(с)... дали єсмь (зіс.— Прим, вид.) ему... села... 
негрилєщи и нвгь... пониже гдє є(ст) комань (Сучава, 
1409 Со&і. І, 64); мьі стєфань воєвода... знаменито чини(м)... 

єжє... дали є(с)ми стои цркви (!) о(т) стого монастирв... 
тоти цигани на имв хрьма(н).-. и комань (Дольний Торг, 
1458 ПГСММЦ). 
ФОРМИ: наз. одн. комань, кома(н) (1409 Сові. І, 64; 

1434 ДГСММ; 1458 ПГСММЦ)\ род. одн. комана (1438 
Созі. її, 15); знах. одн. комана (1454 ПГПММ). 

КОМАРИЧЬ ч. (2) (особова назва, молд., пор. болг. 
к&мор): твмь мьі видввшєєго правоую и вврноую слоуж- 
боу до на(с).-. дали єсмьі ємоу... на жєжїя землю осади¬ 
ти... о(т) оусти лазировьі долиньї горв по обв сторони 
до хораецєвьі(х) комаричь (Сучава, 1431 Сові. І, 317); 
мьі илїа воєвода... знаменито чини(м)... ожє... па(н) кома¬ 
ричь служи(л) на(м) правою и вврною слоужбою (Сучава, 
1438 Созі. II, 7). 
ФОРМИ: наз. одн. комаричь 1 (1438 Со5/. II, 7); залі, род. 

комаричь 1 (1431 Соз/. І, 317). 
КОМАРОВИЧИ мн. (1) (назва села у Перемишльській 

землі) Комаровичі: тогдьі мьі... дали єсмо и потвердили 
єсмо, єго правого всєго имєнїа, пєрвое, имєнєм рекучи, 
село бьібєл... а... комаровичи село (Судомир, 1361 АОЇ 6). 
ФОРМИ; наз. комаровичи (1361 А02, 6). 
*КОМЕЛЬ ч. (1) (особова назва): Ино мьі, зь ласки на- 

шое, за его службу, тьіе люди... Оедора Денковича... а 
Сидора Комеля, ему дали (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58). 
ФОРМИ: знах. одн. Комеля (1500 АЛМ вип. 2,58). 
КОМИС, КОМИСЬ ч. (313) (молд. комис, цсл. комись, 

гр. хо]ііг)д) (боярин, що відав кінним господарством молдав¬ 
ського воєводи, також титул) конюший; а на то є(ст) ввра 
нашє(г) г(с)п(д)ва Илїа воєводи и ввра ... станчоула комис а 
(Сучава, 1432 ДГВ1Н)\ а на то єсть... ввра пана пєтрика 
комиса (Ясси, 1500 Созі. 3. 231). 
ФОРМИ: наз. одн. комис, комись, коми(с), коту», ко¬ 

ші» (1436 Созі. II, 701; 1449 Сові. II, 386; 1455 Созі. II, 
769; 1459 ВВ І, 32; 1464 ВВ І, 84; 1467 ВВ І, 123; 1472 
ВВ І, 170; 1476 ВВ І, 209; 1480 ВВ І, 241; 1499 ВВ II, 444 
і т. ін.); род. одн. комиса, комис(а), коми(с), комїса 259 
(1432 ДГВІН; 1437 Созі. І, 536; 1442 Созі. II, 97; 1452 
Созі. II, 432; 1458 ВВ І, 20; 1465 ВВ І, 88; 1471 ВВ І, 164; 
1483 ВВ І, 275; 1490 ВВ І, 436; 1500 ВВ II, 175 і т. ін.); 
! кописа 1 (1486 ВС 144); дав. одн. комисоу (1460 ВВ І, 41; 
1470 ВВ І, 155; 1493 ВВ II, 22; 1497 ВВ II, і 18, 119; 1499 
ВВ II, 160). 
Див. ще КОМИСОУЛ. 
КОЛЇИСОУЛ ч. (3) (молд. комис, цсл. комись, ер. 

(боярин, що відав кінним господарством молдавського воє¬ 
води, також титул) конюший: а на то є(ст)... ввра пана 
жоуржи комисоула (Сучава, 1453 Созі. II, 446); Бомрїи 
аноумє: Тьоутоул вел. логофьт... Шандрв комисоул (Су¬ 
чава, 1491 ВВ І, 453). 
ФОРМИ: наз. одн. комисоул (1491 ВВ І, 453, 464); род. 

одн. комисоула (1453 Созі. II, 446). 
Див. ще КОМИС. 
КОМИСЬ див. КОМИС. 
*КОМЇЛОВЬ прикм. (І): а на то є(ст)... ввра пана комї- 

лова (Сучава, 1435 Созі. І, 424). 

ФОРМИ: наз. одн. ж. комїлова (1435 Созі. І, 424). 
КОМЇСЬ див. КОМИС. 
* КОМОРА ж. (3) (істч., стп. когпога, лат. сатега) 

I. державна скарбниця, казна (2): ис каждого кметА по два 
гроша широкая оу кнАжю комору давати на каждьіи рокь 
(Бохур, 1377 Р 24); Частокро(т) прїгожаєтсА и(ж) нєкото- 
рьіи... приходАть моцью на сА(д) а сїлою права о(т)водАть 
прото прїказоуємь мьі абьі того далА не бьіло а которьш 
боудєть оу томь знайдєиьі тогда вина на нихь у нашои 
коморе пА(т)на(д)цєть (XV ст. ВС 15). 

2. будинок (І): Я макси(м) харитонови(ч) горкавьі(и) 
мвщани(н) киє(в)ски(и)... прода(л) есми мВстцо своє ко- 
морноє на мвстє подлє болницкоє коморьі оринв андрвєвв 
жєнв (б. м. н., бл. 1500 ПИ № 2). 
ФОРМИ: род. одн. комори (бл. 1500 ПИ № 2); знах. одн. 

комору (1377 Р 24); місц. одн. у коморе (XV ст. ВС 15). 
КОМОРИИКЬ ч. (5) (стч. котогпїк, стп. котогпік) су¬ 

довий виконавець, возний: Колі хто нагани(т) алюбо на- 
рє(ч) сказанїю старости краковьска(г) имєєть ємоу об¬ 
кладать лоупєжмьі гор(н)остайньіми... по(д)соудькомь лі¬ 
си цами, по(д) коморьимь по шєстї грївє(п), коморнїко(м) 
по шєстї ско(т) (XV ст. ВС ЗО зв.); ОурА(д)нїші соу(д)и 
коморникьі о жало(б) мальі(х) которьіх то поклодаємь (!) 
о(т) трицати гнївень (!) ажь нїжє не (имє)ють ввньци бра(т) 
памє(т)но(г) одна два гро(ш) (XV ст. СЯ 43—43 зв.); твмь 
мьі видДвше правоую и вврноу(ю) его слоужбоу до на(с)... 
дали есми ємоу... село... прА(д) нашими паньї, на имА прА(д) 
пано(м) нАгоємь... и пань вана коморни(к) (Нямц, 1443 
Созі. II, 119—120). 
ФОРМИ: наз. одн. коморннкь, коморни(к) (1443 Созі. 

II, 120; XV ст. СЯ 43); наз. мн. коморнТкьі, коморникьі 
(XV ст. СЯ 43); дав. мн. коморніко(м) (XV ст. ВС ЗО зв.). 

*КОМОРНЇКЬ див. КОМОРНИКЬ. 
* КОМОРИ ЬІИ прикм. (2) призначений на будинок: 

Я макси(м) харитонови(ч) горкавьг(и) мвщани(н) киє(в)- 
ски(и)... прода(л) есми мвстцо своє коморноє... оринв анд¬ 
рвєвв жєнв... мнв вже максимоу и жєнв моеи и бли(ж)- 
ни(м) наши(м) не надобв того мвстца комори о (г) по(д) 
оринєю по(д)искива(ти) (б. м. н., бл. 1500 ПИ № 2). 
ФОРМИ: род. одн. с. коморно(г) (бл. 1500 ПИ № 2); 

знах. одн. с. коморноє (бл. 1500 ПИ № 2). 
* комьнєщи мн. (2) (назва селища у Молдавському 

князівстві): твмь мьі видввши єго правоую и вврноую 
слоужбоу... дали и потврьдили єсмо имь ... сєлнщє лацка 
фоуроула... и селище комьнєщє(м) (Сучава, 1448 Созі. II, 
323); Твм мьі видввшє єго правою и вирною слоужбою до 
нас... дали и потврьдили есми ємоу... селище... пониже 
Комьнєщи (Сучава, 1459 ВВ 1, 35). 
ФОРМИ: род. Комьнєщи (1459 ВВ І, 35); дав. комьнє- 

щє(м) (1448 Созі. II, 323). 
К(^ див. КОНЬ. 
*КОНАТАСОВЬ прикм. (І): мьі алєксандрь воєвода... 

чини(м) знаменито... ожє тотьі истннни тизоанє, дочка 
конатасова о(т) нвмца и сь своимь синомь (зіс.— Прим, 
вид.) лєоуринцє(м)... прода(л) єдноу боукатоу землю... 
монастирю нашемоу о(т) нвмца (Сучава, 1452 Созі. II, 
409—410). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. коиатасова (1452 Созі. II, 409). 
КОНАТИ, КОНАТЬ дієсл. недок. і док. (4) (стч. копай ,стп. 

копас) (на кого) давати показання (проти кого): Коли(ж) 
хто на соудв б^дв(т) о злодвиство алюбо о разбои обажєнь 
а єстьли што(ж) с ни(м) живеть во одномь сєлв алюбо 

к однои цркви прибвгають то(т) которьі(и) єго обади(л) 
а на нєго пото(м) не конаєть а потомь хотАбьі хотєль на 

нєго конати тогдьі оужє не имаєть мвсца жалобьі коли пвр- 
веи не кональ (XV ст. ВС 32 зв.). 
ФОРМИ: інф. конати 1 (XV ст. ВС 32 зв.); конать 1 

(XV ст. ВС 34); перф. З ос. одн. ч. кональ (XV ст. ВС 32 зв.);, 
майб. З ос. одн. конаєть (XV ст. ВС 32 зв.). 
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* КОНАТИ СА дієсл. недок. (2) (стч. копаїі 5е, ста. ко¬ 
пає 5І$) відбуватися, мати місце: А пан и господарь наш 
корол его милость и Короуна абьі нам полнили и здержали, 
подлоуг слюбов и записов штосА записовали и конали 
межи нами и межи тьіми то трима великими и королев- 
скимч чесники (Сучава, 1462 ВВ II, 292). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. сА... конали І (1462 ВВ II, 

292); сА конали І (1462 ВВ II, 292). 
КОНАТЬ див. КОНАТИ. 
*КОНАХОВИЧИ мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

а к город(у) к Вишнввцю достали сА тьіе села на имА: 
ОлєксинВць... а Конахович(и) (Вишнівець, 1481 .45 1,81). 
ФОРМИ: наз. Конахович(и) (1481 АЗ І, 81). 
*КОНВИЦА ж. (1) коновка: Почєнши где єсть голов- 

ное мьіто... от коси, и от серпи, циновии рвч(и), миси, 
конвици, по Аси покочини... а от того от оусєго щобьі пла¬ 
тили оу Сєрєти мьіто от гривноу три гроши (Сучава, 1460 
ВВ II, 273). 
ФОРМИ: наз. мн. зам. род. от конвицн (1460 ВВ II, 

273). 
КО№КАТН див. КОНДРАТЬ. 
КОНДРАТОВИЧ ч. (1) (особова назва): А при том моємь 

записном листу бьіл: от(є)ць нашь Дамїань вл(а)д(ьі)ка 
володимирскїй... а дворАнинь королеви пан Юрьий Кінд¬ 
ратович (Добучини, 1487 45 І, 239). 
ФОРМИ: наз. одн. Кондратович (1487 45 І, 239). 
КОНДРАГЬ, КУНДРАТЬ, КОІЧОКАТН ч. (12) {осо¬ 

бова назва у цсл. Кондрагь, Кодрать, гр. хобрато?, 
лат. СопсЗгаіш, Сосігаиик, ^иа<іга^;и5) Кіндрат: а на 
ть сввдци пано Ашко мазовшанинь пано мичко куликов- 
скьіи михаль жильховскьіи воїть їлвовскьіи кундрать 
(Львів, 1400 Р 61); ажь тамь есмо, при той долини Кобе- 
льїку, застальї боярь Хмельницкихь, пана Баска и пана 
Кондрата (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 1). 
ФОРМИ: наз. одн. кондрагь, КопсІгаІІі, Коньдра(т) 5 

(1401 Р 65; XV ст. ВС 20; 1413 ОБ 48); коундрать, кундрать 
2 (1400 Р 61; 1401 Р 65); дав. одн. кундратови (1401 Р 66); 
знах. оди. коундрата, кукдра(т) 2 (1401 Р 65, 66); Кондрата 
1 (1430 ГВКЛ 7). 

*КОНЄЛА ж. (2) (назва річки у Молдавському князів¬ 
стві): а хотарьі твмь сєломь... на оустїє конєльї, а оть 
оустїа конєльї вєрхомь до врьзарєва монастьірв (Сучава, 
1420 Сові. І, 135). 
ФОРМИ: род. одн. конєльї (1420 Созі. І, 135). 
КОНЄЦ1 див. КОНЄЦЬ1. 
КОНЕЦ 2 див. КОНЕЦЬ2. 
КОНЄЦН'Й див. КОНЕЧНІ. 
КОНЄЦЬ1, КОНЄЦЬ, КОНЄЦ ч. (62) 1. (межа у про¬ 

сторі) край, кінець (47): а даль єсмь и землю рольную и сь 
сБножатьми... о(т) брєховича дубья по долвшьнии коньць 
дєрєчину гайку (Казимир, п. 1349 Р 3); и дали и прило- 

жили єсмьі о(т) на(с)... стмоу монастироу о(т) нємца... 
озеро, на имв по(д) доубровка, и сь грьлою, на имб кьгш- 
чина, що єсть исвєрха, о(т) по(д) конець писка (Ясси, 1500 
Сові. 5 . 230); 

(частина місцевості) окраїна, кінець (4): а и єшє даль 
єсмь ему ловища оуюноваА ото изьбищьного пєрєвоза по- 
пєрєкь вольшиньї вєрьхнии конєць (Казимир, п. 1349 Р 
З—4); твмь мьі видєвши его правою и вврною слоужбою 
до на(с)... дали єсми ємоу... село где грабовий сидА(т) оу 
вишнїи конєць коулисєва (Сучава, 1437 Созі. І, 541). 

2. (межа часового відрізка) кінець (1): а то(т) юрєи чє- 
тьіри лєта дєржа(л) с оупокоємь не заплативши сполна пє- 
нєзєи за то дбди(ч)ство на коици чєтвєртаго лєта ть(и) 
юреи прїнєсь тьги пєнАзи да хотє(л) заплатіть (XV ст. ВС 
21зв.—22). 

3. (завершення якоїсь дії) кінець (2): Вь имА отца и сьіна 
и доуха свАтого, троицА свАтаА и нєроздвлимаА, штож 
єст добрьі початок и конєць коу каждомоу (в ориг. колж- 

домоу.— Прим, вид.) и справєдливомоу пожиткоу (Сучава, 
1468 ВВ її, 300); а хто пєрвей позваль того пєрвєй имено- 
вать а хто дроугьі(и) позовєть того оуторьш имєнова (!) 
тако(ж) и до конца (XV ст. ВС 13 зв-)Г 
конець вчинити (7), учиніть конець 

(1) а) (чому) винести рішення (щодо чого) (4): А какь дасть 
Богь будемь у вотчине нашой, у великомь княжьстве Ли- 
товьскомь... и мьі тогьдьі, доведавшися гораздь о томь, 
и тому делу конець вчинимь (Краків, 1487 РИБ 435); 
и па(н) яку(б) с пано(м) рачко(м) по(д)лу(г) тьі(х) сввтко(в) 
свєдо(ц)ства конє(ц) тому таки(и) вчинили, и тн(х) пого¬ 
ри лски(х) в то(м) оправили (Вільна, 1495 ВМЗД) б) (між 
ким, з ким о чім) дійти згоди (з ким щодо чого) (2): кн<А)зю 
Сємєноу со кн(А)зємь Васильемь бьіли рвчи перед нами, 
а конца ни одного межи собою не вчинили (Луцьк, 1475 
45 І, 70); Ино... мьі... посилали єсмо до тебе наши(х) пос- 
ло(в)... и тьі о томь с нами коньца иє вчьіниль (б. м. н., 
1496 П ДС В В); в) (чому) припинити (що), покласти край 
(чому) (2): про то(ж)... што (!) учиніть конєць жалобамь 
вьідаваємьі и оуставлАємьі права (XV ст. ВС 10). 
ФОРМИ: наз. одн. конєць 1 (1468 ВВ її, 300); зам. род. 

о(т), до конєць, конєць, конєц 13 (1414 Соз^. І, 111; 1424 
Созі. І, 182; 1446 ВВ II, 300; 1475 ВВ 1, 206; 1487 ВО 
I, 292; 1491 ВВ її, 456; 1494 ВВ II, 34; 1497 ВВ II, 100 
і т. ін.); род. одн. конца, коньца (1440 Р 142; 1475 45 І, 
70; XV ст. ВС ІЗ зв.; 1496 ПДСВВ); знах. одн. конєц, 
конєць 18 (п. 1349 Р 3; 1409 Созі. 1,65; 1424 Созі. І, 162; 
1429 Созі. І, 280; 1432 Со5*. І, 330; 1438 ВВАс 27; 1451 
Созі. її, 403; 1487 РИБ 435; 1495 ВМЗД і т. ін.); коньць, 
конєць 13 (п. 1349 Р 3; 1400 Ш/?«4» 433; 1424 Р 99; 1455 
Созі. II, 559; 1465 ВВ І, 88; 1489 ВВ І, 373; 1491 ВВ І, 
449; 1494 ВВ II, 35; 1495 ВВ 11,63; 1500 Сов*. 5. 230 і т. ін.); 
конє(ц), конєц 8 (1447 АрхЮЗР 8/Р/, 10; 1458 ВВ І, 24; 
1473 Вй І, 190; 1479 ВВ І, 221; 1490 ДГСХМ; 1493 ВВ II, 
27; 1495 ВВ II, 63; ВМЗД) \ місц. одн. оу (на) конци, коньци 
(1392 Созі. І, 7; XV ст. ВС 21 зв.). 
КОНЕЦЬ 2, КОНЕЦ прийм. (3) (з род.) (виражає про¬ 

сторові відношення, вказує на межу в просторі) кінець: 
а поля єсмь ему дали... от могильї к Стьгрову болонью ко¬ 

нєц Михалковьі нивьки (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/IV, 10); 
едучи от Бовбол... по левой руце... дуб стоит, и оттоль 
через гребли конець пропаханих нив (Володимир, 1498 
АрхЮЗР 8/IV, 120). 

! КОНЄЦЬ з див. *КОПЄЦЬ. 
КОНЄЦЬ див. КОНЄЦЬ1. 
*КОНЄЦЬПОЛЄ с. (І) (назва містечка у Польщі у пор. 

Копіесрої): мьі алєксандрь воєвода... знаменито оузАв- 
лАми... ожє до на(с) приехали соу(т) оу посо(л)ство панове., 
а на имА приехали су(т) па(н) прєдбо(р) с конєцьполА, па(н) 
єоудомирскїи и староста пєрємьішлекїи н па(н) янь кмита 
з вижнича, па(н) ливовскїи... и жадали на(с), абьгхо(м) 
имали поити пєрє(д)... корол А по(л)ского (Серет, 1453 Созі. 
II, 765). 
ФОРМИ: род. одн. конєцьполА (1453 Со5*. II, 765). 
конечно присл. (1) обов’язково, Невідклично: єстлисА 

г(с)дрь нашь помири(т) з вашєю мл(с)тью и запишє(т) тогдьі 
они конє(ч)но маю(т) потАгнути в землю г(с)дра нашого 
(б. м. н., 1496 ПДВКА 61). 
Див. ще КОНеЧН'Е. 
*конєчньіи прикм. (1) остаточний, Невідкличний: 

прото(ж) коли(ж) бЖдє(т) братїя або сєстрьі во очинє раздє- 
лєньї алюбо розно разлоучєиьі и при годите А (ж) нєкоторомЖ- 
истоєбратїи оу жалобі дбди(ч)нб Возмє(т) на сєбв соужє- 
нїє конечне потомь прїидє(т) бра(т) его а хочє(т) тоую об¬ 
новити мьі кладемь ємоу мо(л)чанїє (XV ст. ВС 22 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. с. конечне (XV ст. ВС 22 зв.). 
Конечна, КОНЄЦН'Й присл. (2) {стч. копеспе, стп. 

копіесгпіе) остаточно, невідклично: тогдьі на роцв на 

прє(д) рєчєиьімь стронамь в мєдьіцб... завите и конєчнв 

вложєньгмь намвнєнвмь здобрьгмь розмьішлєниємь... осу- 
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дили єсмьі и осужАємь аже г(с)дрь нашь кроль влодисла- 
вь... ближню єсть к тому мвсту к тичину... нижли тьш 
пани Адвига и єи дввка алжбвта (Медика, 1404 Р 70); а тьіе 
землн продаль есми?,= конецнв со вс'Ьми ужитки, которьіе 
нинвчи суть или напотомь могуть бьіти (Вільна, 1451 
АкЮЗР II, 106). 
Див. ще КОНЄЧНО. 
конно присл. (1) кінно, на конях: нехай оньї тьіе 

земли свои держать ... а намь службу земскую служать 
конно, збройно (Мозир, 1498 ГВКЛ 22). 

*конньіи прикм. (І) кінний: Твжь оуставлАємь хто 
имаєть ста(д) конная алюбо жєрєбАчья имаєть по(д)сторо- 
жє (!) паствить о(т) юрьєва днА до мїхаилова днА (XV ст. 
ВС 37 зв.). 
ФОРМИ: знах. мн. с, конная (XV ст. ВС 37 зв.). 
*коновици мн. (1) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): твмь мьі видввшє єго правою и вврною службою 
до на(с)... дали же и потвердили єсми право ввриоєєго вьі- 
служєиїе... и... колко вьзможєть собв села и при куткьг 
осадити на коновицє(х) (Васлуй, 1436 ВІК«.Аь 469). 
ФОРМИ: місц. на коновицє(х) (1436 469). 
*конокормци мн. (1) феодально залежні селяни, що 

доглядали королівські кінні стада: а в конюхи и в коно- 
кормци наши оу басови оу ко(ет)ковчи... пану чусє не на- 
добє оуступати сА (Луцьк, 1434 Р 128). 
ФОРМИ: знах. конокормци (1434 Р 128). 
*кононовь прикм. (1): Твм мн видВвшє єго правою 

и вврною (в о риє. и вврною повторено.— Прим.. вид.) 
слоужбоу до нас... дали и потврвдили єсми ємоу... се¬ 
лище що бьіло Кононово на Рєбричи (Сучава, 1459 ВИ 
І, 27). 
ФОРМИ: наз. одн. с. Кононово (1459 £Ю І, 27). 
Пор. *КОНОНЬ. 
*КОНОНЬ ч. (1) (особова назва, гр. КсЬусоу) Кокон, Ко- 

наш: Сє А кнзь долголдать долголдатови(ч)... даю о(т) 

своєє вьіслоуги... стмоу николє поустьіньскомоу... тоую 
зє(м)лю на имА то(л)столвсьско(г) конона (Київ, 1427 Р 
108). 
ФОРМИ: род. одн. конона (1427 Р 108). 
*КОНОПЛЯ ж., зб. (1) конопельник: а хота(р) той по¬ 

ловина село о(т) а(н)дрв почє(н)шє... по вишє конопли, 
та о(т) тол в иа виногра(д) (Сучава, 1488 Сові. 5. 127). 
ФОРМИ: род. конопли (1488 Соз/. 5. 127). 
*КОНСТАНТИНОВЬ прикм. (1): А далей Борись при- 

мовиль ку чети двду, и отцу, и матцв князя Константи- 
новои и широко о томь передь нами межи собою розмовля¬ 
ли (Вільна, 1495 АЛМ 83). 
ФОРМИ: дав. ж. Константиновои (1495 АЛМ 83). 
Пор. КОНСТАНТЬІНЬ. 
КОНСТАНТьінь, костянтинь, костантин, кос- 

ТЄНТИНЬ, КОСТЄНТИНЬ, КОСТЄНТИН ч. (36) (осо¬ 

бова назва, гр. Ксоуатаутіуод) Костянтин: А на тоє єсми 
село ПьАн ки(А>зєм их м(и)л(о)сти кн(А)зю Михайлу 
а кн(А)зю КостАнтину Ивановичомь листь мой дала (Ост¬ 
рог, 1481 АЗ І, 77); Я князь Константьінь Ивановичь 
Острозкій... чиню знакомито... штожь придаль єсми и за- 
писаль зь вислуги своее... на соборную Церковь на Пре¬ 
чистую Богоматерь у Вилни... двв копв грошей (Вільна, 
1499 АСД VI, 2—3). 
ФОРМИ: наз. одн. КостАнтин, Костянтинь 6 (1491 АЗ 

І, 94; 1495 АЛМ 83, 84); Костєнтин, Костєнтинь, Костєн- 
тинь 6 (1487 АЗ І, 86; 1488 АЗ І, 88; 1491 АЗ І, 97; 1495 
АЛМ 83, 88); Константннь 2 (1499 АСД VI, 2); род. одн. 
Костентина (1488 АЗ І, 88; 1499 АЗ ї, 117, 118); дав. одн. 
Костєнтину, Костєнтиноу 7 (1481 АЗ І, 77; 1487 АЗ І, 85; 
1488 АЗ ї, 88; 1491 АЗ І, 96); Костянтину, КостАнтину 
4 (1481 А$ І, 77); знах. одн. Костентина 3 (1495 АЛМ 83); 
Костантина 3 (1495 АЛМ 83, 84); Костаньтина 1 (1498 
ВВ II, 409); ор. одн. Ксстєнтином (1487 АЗ І, 85). 

*КОНСТЄНТИНАПОЛСКИИ прикм. (І): 1 то(т) 
мн(с)тьг(р) пєчє(р)скїи бьіль з вєко(в)... самь в сєбв Став- 
ропигїя о(т) вєлики(х) кнзєй роуски(х) и святьі(х) пот- 
рїа(р)хь (!) ко(н)стє(н)тинаполски (х) нового рима (б. м. 
н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: род. мн. ко(и)стє(н)тинаполски(х) (1481 ГПМ). 
Пор. * Константинополь. 
*КОНСТЄНТИНОПОЛЬ ч. (3) (назва столиці Візантії) 

Константинополь, Царгород, суч. Стамбул: мьі Олєксандро 
воєвода... знаємо чинимь ... ожє тоть истинньги Огапєсь 
єпискоупь вормєнскьги пришєль к намь, на нашь столь, 
на молдавскьіи, и оуказалсА намь правьіми листьі воеєлєнь- 
ского патрїярха, Антонїа КостантинополА (Сучава, 1401 

РІР)\ Максимь мл(с)тїю Бжїєю Архїєпиекоупь костє(н)- 
тинаполя нового рима, и вселє(н)скїи Патрїа(р)хь (б. м.н., 
1481 ГПМ). 
ФОРМИ: род. одн. коистє(н)тинополя 1 (1481 ГПМ); 

КостантинополА 1 (1401 /?//?); костє(и)тинаполя 1 (1481 
ГПМ). 

КОНЦЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): И отниньї села єсми тобв оувєрноули, на 
имв Нєгоєщи и Концєщи (Дольний Торг, 1470 ВВ її, 
309—310). 
ФОРМИ: наз. Концєщи (1470 ВИ 11, 310). 
*КОНЧАНЇЄ с. (1) хід нарад: Вь соуботоу... снємь по- 

сполитьі зємль... роускьіх и подолскьіх и молдавскьіх... 
под хотинєм бьіл... На которого соимоу кончанїє и двла= 
нїє и рвжєнїє и справлєнїє... вєлєможньї панове... соуть 
сосланьї и налицєньї и намАнєньї (під Хотином, 1467 ВИ 
її, 297). 
ФОРМИ: знах. одн. кончанїє (1467 ВВ II, 297). 
*КОНЧАТИ СА дієсл. недок. (І) відбуватися, діятися: 

а то сА конча(л) в лв(т) бжьє а т псой є лв(т) (Молодечно, 
1388 Р 44). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. с. сА конча(л) (1388 Р 44). 
*КОНЬДРАТЬ див. КОНДРАТЬ. 

КОНЬ, КОМ ч. (101) кінь (96): а коли бь дасть стану 
митр о поли томь я за то слюбоую и хочю дати... моєму 

милому гдрю королю двв ств гривень рускихь а тридцДть 
кониї бєзь хитрости (Опатів, 1398 ЗЛЕ/К); а кто идєт до 
ливова, на головномь мьітв, оу сочавв... от каждого конА 
по шести гроти (Сучава, 1456 Сові. її, 788—789); И мьі 
ему того человека ДитАгьковича дали... потому какь и от¬ 
цу нашєму служиваль и дан даивал, вьіименеА конА маеть, 
ставить на неделю в Чернобьгли по давному (Вільна, 1493 
АЛРГ 56); а возмєтьлї два вола алюбо два конА тогдьі 
имвєть одно(г) собв дрьжатї а дроуго(г) поустїть маєть 
иа пороукоу (XV ст. ВС 37); тут тьіе грани сам княз ве¬ 
ликий ПІвитригайло, привернувши свои кон и вьінемши 
кордь, своєю рукою тьіе грани зарубал (Володимир, 1498 
АрхЮЗР 8/IV, 118); 
коньми (о дву конєх) служити (кому) 

(2), служити (кому) конем (1), конА ставити 
(1), (конА)стави ть(1) вирядити в чиє розпоряджен¬ 

ня одного або більше кіннотників: Слоуги г... слоужать 
о двоу конє(х) и(з) слоугою (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.); 
село водотьіинь а в томь еєлє дєвєть слоу(г) ко(н)ми слоу¬ 
жать (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.); а нам ему и с той 
земли служить конем (Дворець, XV ст. СГЧА); пан 
Юреи пишеть, ижь тоть человекь... даиваль... с тое 
земли... дани чотири карам оньї меду... а конА ста вил ь на 
неделю кь чорнобилю (Вільна, 1493 АЛРГ 56). 
ФОРМИ: наз. одн. конь, коп, ко(н) (1388 ЕРЬ 108; XV ст. 

ВС 22 зв., 23 зв.); род. одн. конА, коня, кон* (1408 Сові. 
II, 632; 1434 Сові. И, 669; 1456 Сові. II, 790; 1460 ВБ II, 
274; XV ст. ВС 7; 1464 А» 517 і т. ін-); знах. одн. конь, 
конь, ко(и), кон 9 (Ї420 ПГАГ; 1445 Сові. її, 218; 1449 
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Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 760; 1458 ВВ II, 262; 1462 ВВ 
I, 70; 1484 ЯМ; 1498 ЛрхЮЗР 8/IV, 118); конА, копіа, 
коїть II (1388 1РЕ 108; 1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 
760; 1458 ВВ II, 262; XV ст. ВС 8 зв., 22 зв., 23 зв., 37; 
1493 АЛРГ 56); кунь 1 (1400 Р 61); ор. одн. конемь, конем 
(п, 1444 АкЮЗР І» 17; XV ст. СГЧА)\ наз. мн. кони, конї 
(1408 Сові. II, 631; 1434 Сові. II, 669; XV ст. ВС II зв.; 
1456 Сові. II, 789); род. мн. коии 8 (1408 Сові. II, 632; 
1434 Сові. II, 669; 1460 ВВ II, 274, 275; 1466 ВВ І, 96); 
коней, копеі, коне(и) 7 (1388 ЕРЬ 108; 1434 Сові. II, 669; 
1456 Сові. II, 790; 2-а пол. XV ст. АЛМ 9; XV ст. ВС 28; 
1487 АМЛ); кониї 2 (1398 ЗЛЕЇК; 1460 ВВ II, 274); конь І 
(XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193); дав. мн. конємь, конємь (1433— 
1443 АРМ; XV ст. ВС 28); знах. мн. кони (1408 Сові. II, 
632; 1434 Сові. II, 669; 1449 Сові. II, 743; 1456 Сові. II, 
790; 1481 ВВ II, 358; 1488 У'КТ; XV ст. СЯ 40 зв.; 1496 
ПДВКА 61 і т. ін.); ор. мн. конми, ко(н)ми (1449 Сові. II, 
747; бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.); місц. мн. на конє(х) (бл. 1471 
ЛКЗ 90 зв.); знах. де. конА (XV ст. ВС 37). 

*КОНЬЦЬ див. КОНЄЦЬ1. 
КОНЮСКИЙ ч. (1) (особова назва): А се я пан Панаско 

Голубович... а я пан ЛАх Конюский сознаваєм симь на- 
шимь листом — жаловал перед нами пан Фєдко канцлер... 
кн(А)зю... Швитрьїкгайлоу на Данила на Волошина (Ступ- 
но, 1444 АЗ І, 41). 
ФОРМИ: наз. одн. Коиюский (1444 АЗ І, 41). 
* КОНЮХИ1 мн. (1) (феодально залежні селяни, що сте¬ 

регли королівські кінні стада) конюхи: а в конюхи и в ко- 
нокормци наїли оу басови... пану чуеє не надобє оуступа- 
тисА (Луцьк, 1434 Р 128). 
ФОРМИ: знах. конюхи (1434 Р 128). 
КОНЮХИ2 мн. (3) (назва села у Волинській землі) Ко- 

нюшки: А пань Олєхно юрьєвичь Жюснчь продаль есмь... 
паноу дробьплю мжюровичю село на имА конюхи (Острог, 
1458 ОЖДМ); и я есми тоє своє имвньє на имА Конюхи... 
продал... кн(А>зю Иваноу Васильєвич(у) Острозком(у) 
(Острог, 1463 А5 І, 56). 
ФОРМИ: наз. Конюхи (1458 ОЖДМ; 1463 АЗ І, 56). 
КОНЮЇПЇй ч. (3) (боярин, що відав королівськими або 

княжими конюшнями, також титул) конюший (2): А при 
томі» бьіли могоричници: на имя Войтко, конюшїй Волко- 
вискій, и сь еьгномь Миколаемь (Вільна, І45ї АкЮЗР 
II, 106); мьі великий кн(А>зь Швитригайло Оликгнрдо- 
вич чиним знаменито... ижєть оузрєли есмо... службу 
королю и нам... вєрного слуги и конюшого королева п<а>- 
на Гринка... и... дали есмо ему село оу туровском поввтє 
(Луцьк, 1451 АЗ І, 44); 
конюшин дворньїи (1) придворний конюший: 

Би(л) намь чоломь конюши(и) наші» дво(р)ньі(и) намєст- 
никь изблА(и)ски(и) па(н) ма(р)тинь хрєбтови(ч) и про- 

си(л) в нась дву(х) члвковь в новгоро(д)скомь повєтє 
(Луцьк, 1497 ПМХ). 
ФОРМИ: наз. одн. конюшїй, конюши(и) (1451 АкЮЗР 

II, 106; 1497 ПМХ); род. одн. конюшого (1451 АЗ І, 44). 
КОПА ж. (251) І. (міра кількості) копа (5): Про то я.. 

записала есми ... десятину кь светому Спасу кь Кобрьіню, 
и зь мльша, што на рвцв на КобринщЬ, десятую мврку оть 
жита, десятую копу вь Кобрьгни, и оть яриньї всякое — 
десятую копу у Кобрьіни жь (Кобринь, 1401 АкВАК 
III, 2); а оу стирьтє по двєстє копь ржи (б. м. н., XV ст. 
ИК); Се я пань Ивань Олександровичь Стретовичь, запи- 
саль есми сь своего им'Ьнья, зь Березовца, тридцать копь 
жита кь церкви пречистое Боюматере кь Лаврашеву мо¬ 
настирю (Березовець, 1486 АкЮЗР І, 295). 

2. (одиниця грошової лічби) копа (245): а пить могоричь 
оу бьібицкого оу дому за копу грошин (Перемишль, 1359 

Р 10); даль имь пань вАтсльвь 5(т) копь гро(ш) ввсного 
срвбра (Львів, 1370 Р 18); а с тьіхь имвній маеть тую копу 
гроши давати на Воведеніе святня Богородиця (Київ, 

1398 ДГПМ); Я, Степань Кунацковичь визнаю самь на 
себе симь моимь листомь... которое имене... на имя Коль- 
нятичи, било вь застав* у пана Василя Семашковича вь 
чотири а дцати копахь грошей (Луцьк, 1449 АЛМ 8); Сє я 
Банко СкєрдВєвич ... вьізнаваю, иж я... освецоному кн<А>- 
зю Семену Василєвичу двдвчу Збаразскому продал есми 
ємоу ввчную отчизну свою... за тисА(ч) коп широких гро¬ 
шей чєскоє монети, покладаючи в копу по шєстьдєсАт 
грошей (Володимир, 1470 АЗ І, 64—65); Онь жо положиль 
личбу зь (другого? — Прим, вид.) году, зь мита Смолен- 
ского положиль на личбВ, што вьідаль триста копь и 
ЗО копь и 3 копи и 40 грошей (Вільна, Ґ499 РЕА III, 
34—35); 
копа руская (І) (назва грошової одиниці, що 

мала обіг у староукраїнських землях) руська копа: и про- 
даль двднину... а к тому дворище жаворонковича ть єсть 
продальза л копь рускихь безо дву копу (Львів, 1400 Р61). 
ФОРМИ: наз. одн. копа (1470 А5 І, 67; бл. 1471 ЛКЗ 

92 зв.); род. одн. копн 3 (1487 АМЛ; 1491 АЗ І, 97; 1497— 
1498 АЛРГ 79); ко(п) 1 (п. 1450 ПИ № 2); дав. одн. по копє 
(бл. 1471 ЛКЗ 92; 1488 АЗ І, 88); знах. одн. копу (1359 
Р 10; 1398 ДГПМ; 1401 АкВАК III, 2; 1440 Р 142; 1470 
АЗ І, 65; бл. 1471 ЛКЗ 93,93 зв ; XV ст. ВС 26; СПС; 
1485—1500 АЗ І, 121); род. мн. копь, копь, коп, ко(п) 
188 (1370 Р 18; 1400 Р 61; 1409 Р 74; 1424 Р 102; 1448 
АЗ І, 44; 1454 АЗ III, 9; 1467 АЗ 1, 63; 1475 АЗ І, 71; 
1487 АМЛ; 1499 РЕА III, 35 і т. ін.); купь 3 (1421 Р 92); 
знах. мн. копн 13 (1449 АЛМ 8;. бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.; 
1491 АЗ І, 97; 1493 АЛРГ 56; 1495 АЛМ 128; 1497 АЛРГ 
79; 1497—1498 АЛРГ 79, 80; 1499 РЕА III, 34, 35); копи 
2 (1470 АЗ І, 67; XV ст. ВОРСР 179); ор. мн. копами (1449 
АЛМ 8; 1475 А5 І, 72; 1481 АЗ І, 77; 1485—1500 І, 
120); місц. мн. оу (вь) копахь, копа(х) (1434 Р 128; 1437 
Р 136; 1449 АЛМ 8; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 2; 1481 АЗ І, 
77; 1485—1500 АЗ І, 120; 1488 АЗ І, 88; 1494 АЛМ 54; 
1496 ВМКФС); род. дв. копу (1400 Р 61); знах. де. коп* 
3 (1499 АСД VI, 3); копе 3 (бл. 1471 ЛКЗ 91; 1494 АЛРГ 
59; 1495 АЛРГ 60). 

* КОПАНЬ ж. (1) (викопаний межовий знак) копанка, 
копань: А се я, Богдан Холоневский Мишчичь... делиль 
есми з братомь своимь и з Дмитромь отчизною нашою 
Холоневомь; досталася ему сторона тая, где его дворь, 
люди и каждое поле маева (зіс.— Прим. вид.) на поли; а 
копани свои кажди человвкь своє ввдаеть (б. м. н., 1459 
АрхЮЗР 8/IV, 18). 
ФОРМИ: знах. мн. копани (1459 АрхЮЗР 8/IV, 18). 
КОПАТИ дієсл. недок. і док. (51) І. (док.) (що) викопати 

(2): а закони копали пань михаль малеховьскіи пань гри- 
горь бартошовьскіи (б. м. н., 1424 Р 104); Ино ми есмо 
им досмотрили и познамєнали... почьнши ис верха от 
бєрєгь Брьлада... оу доубровоу, где ест яма копана (Бир- 
лад, 1495 ВВ II, 63); 
копана могила (26), могила копана (22) 

(межовий знак) копець: (а хо)тарь ємоу почавши о(т) 
лвввтв на брвгь пото<ка м)огила копана, о(т) толВ прос- 
т<и на пол>в на копаноую могил оу (Сучава, 1414 Со5^. 
І, ПІ); А хотар томоу... сєлоу... да ест... чєрєс поле... 
на врьх дВла на копаноу могилоу... от толв на врьх двла 
на копаноу могилоу (Гирлов, 1499 ВВ І, 148). 

2. (недок.) корчувати (І); одно ж позволяю зятю моєму 
и дочце моей... у дуброве моей Хренницкой дерева утяти 
и трави укосити, а дуброви моей Хренницкой не копати 
(ХрІнники, 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). 
ФОРМИ: інф. копати (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); перф. З 

ос. мн. копали (1424 Р 104); теп. пас. З ос. одн. ж. єст... 
копана 2 (1492 ВВ І, 510); копана 1 (1488 ДГСПМ); діє- 
прикм. пас. мин. наз. одн. ж. копана 4 (1414 Со5*. І, ПІ; 
1479 ВО І, 221; 1495 ВВ II, 63); коупана І (1492 Сові. 3. 
162); род. одн. ж. копанои (1429 Соз/. І, 280; 1492 ВВ І, 
510; 1497 ВВ її, 100); знах. одн. ж. копаноу 27 (1492 ВВ 
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І, 510; 1495 БО її, 63, 64; 1499 ВО II, 148); копаноую 6 
(1414 Созі. І, 111; 1489 ВО І, 374; 1490 ДГСХМ; 1492 
ВО І, 510; 1497 ВО її, 100); копаною 5 (І4І4 Созі. І, 111; 
1488 ВО І, 348). 

ЇКОПАХЬ (КОПЦАХ) див. *КОПЄЦЬ. 
КОПАЧ ч. (6) (особова назва): Вєдаєм гораздо, коли 

дєржал Слоним пан Копач... мьі єзьдживали тоут в ло- 
вьі, коли дворєц Бєрєзкий... пань Копач сєлит почал 
(Лукониця, 1478 АЗ III, 17); И оуставшє наши слоуги пан 
Поурєчє спьтар... и сєстричичєвє их Михьилаш и Копач, 

га заплатили оуси тоти ри злат оу роуки Станчюлоу Стьро- 
стєскоул (Сучава, 1491 ВО І, 458). 
ФОРМИ: наз. одн. Копач (1478 ЛЗ III, 17; 1491 ВО І, 

458, 459); род. одн. Копача (1491 ВО І, 459); дав. одн. Ко- 
пачю (1491 ВО І, 458). 
КОПАЧЕВИЧЬ ч. (3) (особова назва): Жал овал а сА 

пани ВасилєваА Копачєвича на пани Михайловоую На- 
цєвича (Лукониця, 1478 Л5 III, 17); А при томь бьіль... 
пань Япко Копачевичь (Вільна, 1499 АСД VI, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. Копачевичь (1499 АСД VI, 3); род. 

одн. Копачєвича (1478 А5 III, 17). 
*КОП€ЦЬ ч. (18) (межовий знак у вигляді насипаного 

горба) копець: ктому село нашое Теремьное подь Луцкомь, 
попоні, огь того копьца при дорозе, грани Теременьское, 
и оть, того копьца кь великому копьцу Грицевьі могили 
(Луцьк, 1322 АрхІОЗР 1/УІ, 2); и тамь есмо копцовь два 
усьіпатьі велильї, а одь тьіхь копцовь... до дольїньї Лоточ- 
ное, где также есмо... копець учьіньїтьі велильї (Новосе¬ 
лиця, 1430 ГВКЛ 8); у Кгапусіи у гпеги зату іезіпо рго- 
тегу зеЬе роїогуїу у корсу газураіу (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: род. одн. копьца (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); 

дав. одн. копьцу (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); знах. одн. копець 
5 (1430 ГВКЛ 7, 8); ! конець 1(1430 ГВКЛ 7); род. мн. коп¬ 
цовь (1430 ГВКЛ 8); знах. мн. копцьі, корсу 2 (1430 ГВКЛ 
8; 1500 ДПЖН)\ копци 1 (1430 ГВКЛ 8); місц. мн. ! о ко¬ 
пах (XV ст. СД 9); знах. де. копца (XV ст. СЯ 42). 

* КОПИЄ1 с. (7) (цсл. копиє) спис (1): Мьі ильАшь воє¬ 

вода... записуємьсА тьімь пношамь (!)... єжь имаємь ислю- 

буємь имь жолдь платити на каждьіи мвсАпь по Є гривень 
лАдьскихь на копьє (1433—1443 АРМ)\ 
служити копиємь (6) див. СЛОУЖИТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. копьє (1433—1443 АРМ)\ ор. одн. 

копиємь, корует 2 (1399 Р 59; 1407 АрхЮЗР 8/1, 4); 
коиьє(м) 2 (1424 Р 100; 1437 Р 136); ор. мн. копьи (1394 
Р 54; 1438 Р 138). 

*КОГ1ИЄ2 с. (3) (молд. копиє, стп. коріа, лат. соріа) 

копія: А твоя милость нє даль єси намь листа по тому 
КОПИЮ, яко есмо бьіли истокьмили ись пєрьвьіми ПОСЛЬІ 

твоєє милости... и яко есмо послали тако єжь копиє изь 
нашими посльї (б. м. н., 1496 ВО II, 401). 
ФОРМИ: знах. одн. копиє (1496 ВО II, 401); дав. одн. 

копию (1496 ВИ II, 401, 402). 
ЇКОПИСА (КОМИСА) див. КОМИС. 
*КОПИЩЕ с. (3) єврейське кладовище: Тег іезШЬу 

скгезі’іапіп корізгсга ісН кагії, аЬо кішаїіот пасЬосШ; 
скос2ешо, ігЬу, росЙик оЬусгаіа пазгоіе 2еш1і рга\у пазгісН, 
Ьуі кагап (Луцьк, 1388 2РЕ 105); Сь которого того копища 
такь теперешнего, яко и на потомь набьітьіхь пляцовь... 
жадньїхь податковь ани повинности до скарбу Нашого 
давати не мають (Луцьк, 1389 РЕА І, 27). 
ФОРМИ: род. одн. копища (1389 РЕА І, 27); знах. мн. 

корізгсга (1388 ІРЬ 105). 
*КОПОСЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): и єщє єсми дали нашєму вврному болврину... 
половина о(т) копосєщи (Сучава, 1443 Созі. II, 131). 
ФОРМИ: род. копосєщи (1443 Созі. II, 131). 
* КОПОСАН Ь1 мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): А хотар той вьішєписаннои сєлищи да єст... от 

КопосАн та право чєрєз зьподїю оу сєрєд доубровоу на 
могилоу (Сучава, 1493 ВО II, 27). 
ФОРМИ: род. КопосАн (1493 ВО II, 27). 
*КОГ1Ь1ДЛОВО с. (І) (назва села у Польщі, пор. Ко 

русЙо\Уо): Мьі воицєхь з бжиєи мл(с)ти ярцибискупь ГН'ЬЗ- 
дєнскии... пєлка с копьідлова... тако яко инии панове... 

так жє и ми ннв слюбуємьі и записуємьі сА стєцку воєводь 
зємлв молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: род. одн. копьідлова (1433 Р 122). 
*КОПЬІЛЬ ч. (1) (назва містечка у Віленському воєвод¬ 

стві) Копиль: да(н) оу копьгли мрта вь к днь (Копиль, 
1456—1481 Р 164). 
ФОРМИ: місц. одн. оу копили (1456—1481 Р 164). 
*КОГІЬ1СТНО с. (2) (назва городища у Перемишльській 

землі): и мьі узпввши на его вврную службу... даемь, 
и дали есмьі слузВ нашєму Бвдуну, на имя Єсифу, наше 
городище Копьістно (Судомир, 1408 АкЮЗР І. 6). 
ФОРМИ: знах. одн. Копнстно (1408 АкЮЗР !, 6); ор. одн. 

подь Копьістномь (1408 АкЮЗР І, 6). 
* КОПЬЄ див. * КОПИЄ1. 

„*КОРАБ ч. (І) (цсл. корабь) корабель: Іо Стєфан воєвода 
бжїєю мл(с)тїю господарь зємлиє молдавскьіє снв Богдана 
воєводоу сьтвороу сію коукю за кораб в лвт Ф 5ЦПГ (Ясси, 
1430 РЕУ). 
ФОРМИ: знах. одн. кораб (1430 РЕУ). 
КОРАБЬКА ж. (І) (назва броду на Дністрі): а хотарь 

єи долоу нистро(м) ... и три бро(д)цє на (д)нБстрВ хаворо- 
нВ и корабька (Нямц, 1456 £)/Р«А» 511). 
ФОРМИ: наз. одн. корабька (1456 ОІр«А» 511). 
*КОРАИМАНЬ див. «КАРАИМАНЬ. 
!КОРАН <КАРАН> див. КАРАТИ. 
КОРАШАЯ ж. (1) (назва озера у Чернігівській землі): 

продали єсмо пану мартину кгасто(в)товнчю свлища наши 
на имА крвхає(в)... истьіми озврьі... на имА озвро нвжє(н)... 
а корашая (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. корашая (2-а пол. XV ст. СПС). 
* КОРДЬ ч. (6) короткий меч: а у сирАтьскомь оть крам- 

ньіхь рвчєи оть шапокь, оть ногавици, оть кордьі, оть 
меча, оть гривни по три гроїли (Сучава, 1408 Созі. І!, 632); 

Г члонокь коли прє(д) нашимь сЛдо(м) мєчь алюбо кордь 
вьшмєть (XV ст. ВС 17 зв.); тут тьге грани сам княз вели¬ 
кий Швитригаило... винемши кордь, своєю рукою тьіе 
грани зарубал (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 
ФОРМИ: знах. одн. кордь (XV ст. ВС 17 зв.; 1498 

АрхЮЗР 8/IV, 119); наз. мн. зам. род. от корди 2 (1408 
Созі. її, 632; 1434 Созі. II, 669); корди 1 (1460 ВО II, 273). 

*СОКЕ\УО с. (1) (назва села у Вітебській землі): А рггі 
ІЇііт Ьііі зигісісгу: рап Лап кгако^зкі... рап С!ітоіН з Со- 
геига (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
ФОРМИ: род. одн. Согегоа (1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
КОРЄНЄВСКИЙ ч. (1) (особова назва): а при том били 

панове их м(и)л(о)ст: пан Тишко Ходьїкович Корєнєв- 
ский, а кн(А)зА великого ловчий пан Лев (Берестя, 1466 
АЗ .1, 62). 
ФОРМИ: наз. одн. Корєнєвский (1466 А8 І, 62). 
КОРЄНЄВЩИНА ж. (1) (назва землеволодіння у Вілен¬ 

ському воєводстві): Я Василем Волчкович из братомь своим 
Лвомь... вьізнаваєм о.ми... штож... продали єсмо... отчиз- 
ну нашу... на имА землю пустовьскую обарицкую кото- 
роєж зємли нам перед тьгм три служби бьіли на имА: Коре- 
невщина а Тиховіцина, а Пєрхоуровщина (Ставків, 1491 
АЗ І, 96—97). 
ФОРМИ: наз. одн. Корєнєвщинд (1491 АЗ І, 96). 
КОРЄНЬ ч. (23) 1. рід (2): и дадо(х) его п(о)поу никїтв 

да слоужи(ть) вь нє(м), до живота своєго и по сьмрьти 
его да є(ст) двца(м) его оставши же двца(х) да е(ст) вноу- 
чАто(м) его, и прввноучАтомь дондєжє сА влвче(ть) свмА 
є(г) и корень (б. н. н., 1401 ЗКЄ). 
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2. початок роду, родовід (1): а хто сА мєни(т) шлА(х)- 
тичо(м) а нє з родоу шлДхо(т) О шлДхотньш ворожаи имє- 
є(т) пово(д) имєти о(т) корєнА (XV ст. ВС 18 зв.); 
на н о в о м ь корени посадити (оса¬ 

дити, подсадити, садити) (20) див. *НОВЬ1Й. 
ФОРМИ: паз. одн. корєнь (1401 ЗКЄ)\ род. одн. корєнА 

1 (XV ст. ВС 18 зв.); корене 1 (1401 З/СЄ); місц. одн. на 
корени 19 (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1433 Р 119; 1437 Р 136; 
1438 Р 138: 1445 АкЮЗР І. 17: 1446 АкЮЗР І. 18: 1447 
АрхЮЗР 8/IV, 11; 1451 Р 159; 1452 АрхЮЗР 8/IV, 61; 1492 
АЛМ 31 і т. ін.); ! козени 1 (1451 Р 156). 
КОРЕЦКИЙ, КОРЕЦКІЙ ч. (2) (особова назва): А при 

томь бьіли добрьіе люди королевьіе бояре: Олександро 
Ходковичь... князь Корецкій (Кобринь, 1465 АкВАК III, 
4); А при том бьіль вл(а>дьіка луцкни ЯрофБй... а кн(А>зь 
Богуш Васильєвич Корєцкий (Ровно, 1483 АЗ І, 82). 
ФОРМИ: наз. одн. Корєцкий, Корецкій (1465 АкВАК 

III, 4; 1483 АЗ І, 82). 
*КОРЕЦ'Ь1 ч. (І) (міра місткості) корець: ера(н)ци(к) 

позьічи(л) юрьєви два(д)це(т) корцовь пшєници а ємоу сА 
частокро(т) оупомїналь (XV ст. ВС 22). 
ФОРМИ: род. мн. корцовь (XV ст. ВС 22). 
*КОГ:ЄЦЬ2 ч. (2) (назва міста у Волинській землі) 

Корець: Вь Горбаковв одь воза по грошу, вь Корцьі одь 
накладного воза по два гроши (Степань, XV ст. АЛМ 
9); котормхь онь послові» своихь пошлєть до великого 
князя Йвана Васильєвича, штобьі есте тьіхт» его пословь 
изь ихь слугами добровольнє пропускали по нашому гос¬ 
пода рьству... почоньшьі оть границьі оть Браславля тою 
дорогою на Вельницоу, на Корець (Вільна, 1498ВИ 11,412). 
ФОРМИ: знах. одн. Корець (1498 ВО II, 412); місц. одн. 

вь Корцм (XV ст. АЛМ 9). 
КОРЖДАНОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): а пан жоуржь даль сьіноу Петрови манчоуло- 

ви... одно село своє на имА корждановци (Сучава, 1429 
Сові. І, 242). 
ФОРМИ: наз. корждановци (1429 Сові. І, 242). 
* КОРИ БУТЬ ч. (4) (особова назва, лит. КагіЬиїаз): 

пєчАть кнАзА кори (1) (Луцьк, 1386 СЕУ 10); пак ли бьі... 
хо(т)л бьі коли о(т)стати тонь исньї кнА(з) корибу(т)... 
тогда мьі со всимь поспольство(м) зємли его хочємьі его 
о(т)стати (Лучиця, 1388 Р 39). 
ФОРМИ: наз. одн. корнбу(т) (1388 Р 39, 40); род. одн. 

! кори (1386 СЕУ 10). 
! КОРИЦИ (КОРОЛИЦИ) див. *КОРОЛИЦЯ. 
КОРЛАТ ч. (4) (особова назва, молд., мад. когіаі «заго¬ 

рода»): мьі бояре... алєксандра воєводи... па(н) ко(р)ла(т) 
па(н) щефа(н) страви(ч)... знаємо чини(м)... и(ж) єсмьі 
дали... сєрє(т) мисто... кнАгини ри^гаилВ (б. м. н., 1421 
Сові, І, 141—142); Тоє вьсе вьішєписанноє да єсть слоузв 
нашємоу Корлатоу от нас оурикь и сь вьсБмь доходомь 
(Сучава, 1473 ВИ І, 183). 
ФОРМИ: наз. одн. корлат, ко(р)ла(т) (1421 Сові. І, 142; 

1473 ВЕ> І, 183); дав. одн. Корлатоу (1473 ВИ І, 183); 
знах. одн. Корлата (1423 £)//?«А» 447). 

*КОРЛАТИ мн. (І) (назва місцевості у Молдавському 
князівстві): А хотар томоу... сєлоу... да ест... на копаноу 
могилоу... от толб оусє лвсом прости на дорогу Корлатєм 
<оу> великою гороу (Гирлов, 1499 ВО II, 148). 
ФОРМИ: дав. Корлатєм (1499 ВО II, 148). 
КОРЛЬГБНЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): А хотарь <тЬм вишеписа>нньїм селам, на имБ 
БрьгьАнїи на Молдав'Ь и Корльтвнїи, да ест по старомоу 
хотароу от оусихь сторон (Сучава, 1487 ВО І, 294). 
ФОРМИ: наз. Корльтьнїи (1487 Ви І, 294). 
КОРМИТИ дієсл. недок. (1) (кого) утримувати, году¬ 

вати: и нє имает оу себе кормити ани ховати оу своихь 
мистихь ани оу городихь... ни одного нашєго нєприатєл А 
(Сучава, 1449 Сові. II, 746). 
ФОРМИ: інф. кормити (1449 Сові. II, 746). 
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*КОРМОХОУЗЬ ч. (1) (особова назва): тв(м) мьі... дали 
и потвердили єсми ємоу... село на имв бозїанїи... іцожє 
ємоу продали тое село племеници его станчоу(л) кормо- 
хсу(з) и сестра его нєгрита (Сучава, 1446 Сові. II, 247). 
ФОРМИ: наз. одн. кормохоу(з) (1446 Сові. II, 247). 
*КОРМЬ ч. (1) корм: оуставлАємь гдв кали на воиноу 

идоу(т) абьі нигдв о у своеи зємли оу сєле(х) не с(т)оялї 
але на полї анї коней брали анї жївотїньї анї плото(в) по- 
жїгали одно конемь оу ровностї кормь (XV ст. ВС 28). 
ФОРМИ: знах. одн. кормь (XV ст. ВС 28). 
*КОРНАРИШ (?) (1): ми Стєфа(н) воєво(д)а... знаменито 

чини(м)... ожє... дали и потврьдили єсми и(м), оу нашєи 
зємли, оу мо(л)давскои... села, на кобьілє(х), на имв сь- 
коуянїи... и на жежїи, по(д) корн<а>риш (? — Прим, вид.) 
боухьчещїи (Сучава, 1491 Сові. О. 36—37). 
КОРНЄЛЄВЬСКЬІИ ч. (1) (особова назва): а при томь 

бьіли сввдьци па(н) ивань жюржєвичь... па(н) нвашко 
корнелєвьскии (Погоничі, 1422 Р 98). 
ФОРМИ: наз. одн. корнелєвьскии (1422 Р 98). 
КОРНЄЩИ, КОРНЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): твмь ми видввшє его правою н вВрною 
слоужбою до иас... дали єсми ємоу оу нашєи зємли оу 
Молдавскои села на имА корнєщїи и микльоушєщи (Сучава, 
1420 Сові. І, 135); твмь мьі видввшє его правою и вврною 
слоужбою до на(с)... дали и потвердили єсми его очи(н)оу... 
села на имБ... щюбєєщи и корнєщи (Сучава, 1448 Сові. 
II, 342). 
ФОРМИ: наз. корнєщи 1 (1448 Ссві. II, 342); кориєщіи 

1 (1420 Сові. І, 135). 
*КОРНИЛОРЬ мн. (3) (назва потоку в Молдавському 

князівстві): ино ми видввшє его доброю волю и даанїє... 
також єсми и от нас дали и потврьдили слугам нашим, 
лазору и бьлошоу, тоє прАдрєчєноє мвсто от село, от пото- 
ка Корнилорь долу (Васлуй, 1472 Сові. 8. 88); Ми Стєфан 
воєвода... знаменито чиним... ожє прїидє првд нами... 
слоуга наш Тоадєрь... и продал... єдноу боукатоу землю 
от хотара Петрещилорь... щоби соби оусадил село пони¬ 
же поток Корнилорь (Сучава, 1487 ВО І, 297). 
ФОРМИ: род. молд. Корнилорь, Корнилор (1472 Сові. 

8 . 87 , 88; 1487 ВО І, 297). 
КОРНИНО с. (2) (назва села у Волинській землі) Корнші: 

Се я Банко Скєрдвєвич... вьізнаваю, иж я... продал єсми... 
отчизьу свою... а то єсть на имА... Корнино (Володимир, 

1470 А8 І, 64—65); мив пноу ванкоу досталося на мою 
двльицю... корнино (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. Корнино (1470 А8 І, 65; 1478 ЗРМ). 
*КОРНИНЬ прикм. М) О крьниця Корнииа 

див. КРЬНИЦА. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Корнина (1475 ВО І, 206). 
КОРНИЦА ж. (2) (назва села у Берестейській землі): 

Левону ІІІаломичу Корница село, што Пятковскій дер- 
жаль (б. м. н., 1463—1478 РЕА І, 36). 
ФОРМИ: наз. одн. Корница (І463—1478 РЕА І. 36). 
КОРНЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 

а хота(р) твмь сєла(м) (в ориг. сєлала(м).— Прим, вид.) 
корнїи и стр(им)бїи, що на Кракові... да є(ст) почеиши 
о(т) сочи... на доу(б) (Сучава, 1428 Сові. 1, 209). 
ФОРМИ: наз. корнїи 1 (1428 Соз(. І, 209); зам. дав. 

Корнїи 1 (1428 Сові. І, 209). 
* КОРОВА ж. (6) корова: И уделил ему пань Борьсань, 

старейшьій брать, своего стада пять кобиль стадьньїхь, 
а дьва конь, а даль ему чоторьг (!) корови, а шубу (Звиня- 
че, XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193); и щоби во(л)ни били они 
купити собь воли и корови, тако(ж) и ми даєми имь тоє 
право и тоє волю (Васлуй, 1449 Сові. II, 743). 
ФОРМИ: наз. мн. корови (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93); 

род. мн. коро(в) (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); знах. мн. корови 
2 (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193; 1449 Сові. її, 743); коро(в), 
коров 2 (1452 Сові. її, 759; 1458 ВО II, 262). 
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*КОРОВАЄВЬ прикм. (1): а на то есмьі дали облазни- 
чомь сєсь нашь листь под нашею печатью... и пана коро- 
ваєву печать гґроцєвича (Зудечів, 1411 Р 80). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. короваєву (1411 Р 80). 
Пор. КОРОВАЙ. 
КОРОВАЙ ч. (4) (особова назва): а на розььздв бьіли 

зємлАнє и пань лєнько зарубичь воєвода зудєчовьскии 
пань коровай процєвичь (Зудечів, 1411 Р 79); а прн то(м) 
били свідци па(н) дмитрь ходоровскьіи... па(н) ива(н) 
коровай (Зудечів, 1428 Р 111). 
ФОРМИ: наз. одн. коровай (1411 Р 79, 80; 1421 Р 96; 

1428 Р 111). 
*КОРОВАТАЯ ж. (І) (назва села у Волинській землі) 

Кроватка: я... дала єсми ему по своем животе имене оу 
вотчизну на нмА Любчо... и з ьіншими присєлки... почоннш 
посеред Мухотолок... а по Короватую а по Топорищо (Ров- 
но, 1488 Л5 І, 241—242). 
ФОРМИ: знах. одн. Короватую (1488 Л5 І, 242). 
*КОРОВІЄВЬ прикм. (І)<)коровієвь потокт. 

(І) (назва потоку у Молдавському князівстві): а хотарь то- 
моу вишє писа(н)номоу сєлоу да є(ст) почє(н)шн о(т) лоуко- 
вице... на бєрє(ст) иа коровієво (1) потони (Сучава, 1488 
ДГСПМ). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. на ! коровієво (1488 ДГСПМ). 
КОРОВЇЯ 1 ч. (І) (назва долини у Молдавському князів¬ 

стві): а хотарь томоу више писа(н)номоу сєлоу да є(ст) 
почє(н)ши о(т) лоуковицє... та чєрє(с) коровїА оу сто(л)- 
поу (Сучава, 1488 ДГСПМ), 
ФОРМИ: наз. одн. зам. знах. коровїА (1488 ДГСПМ). 
* КО РО^ІА 2 ж. (І) (назва села у Волинській землі) 

Коров’я: у к Іоши ргугіаіі іезшо Зоїотеп... у Когоипиіи 
(!) (Ужів, 1421 А5 І, 27). 
ФОРМИ: знах. одн. 1 Копшіиіи (1421 АЗ І, 27). 
*КОРОДЬ ч. (ІЗ) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): тімь мьі видівши єго правоую и вЬрноую слоужбоу 
до иа(с),.. дали н потвьрдили єсмо имь оу нашєи зємли, 
оу молдавскои, села на король, на имі пьткьєщи (Сучава, 
1448 Созі. II, 323); а мьі такождєре н от иас єсмьі дали 
и потвьрднли слоугам нашим... тое прАдреченоє село на 
король (б. м. н., 1497 ВО II, 124). 
ФОРМИ: род. одн. Корода 6 (1463 ВО І, 73, 74); Ко¬ 

роль 1 (І468ДІ) І, 130); місц. одн. на КородЬ, кородЬ (1448 
Созі. II, 323; 1468 ВО І, 130; 1497 ВБ II, 123,324; Созі.З. 
208, 209). 

! КОРОИ див. КОТОРЬІИ. 
КОРОЛ див. КОРОЛЬ. 
КОРОЛЄВ див. КОРОЛЄВЬ. 
*КОРОЛ€ВА ж. (3) королева: нашихь добрьіхь приА- 

телєи и радою и нашимь добрьімь оумьісломь... великому 
влодиславу... королю польскому... и єго королєвои... 
слюбуємн и ислюбили єсмьі (Кам’янець, 1404 Созі. II, 
625); записоую моужєви своємоу кнАзю Иваноу Сємє- 
новичю... двв тисАчи золотьіх оугорских, штож мужь мой 
кнАзь Йван вьідал двб тьісАчи золотьіх на та А моА имвньА; 
осподарю королю дал тисАчю золотьіх, королєвой и паном 
радь тисАчю золотьіх (Добучини, 1487 АЗ І, 239). 
ФОРМИ: род. одн. королевое (1478 ОБРН 130); дав. одн. 

королєвой, королєвои (1404 Созі. II, 625; 1487 АЗ І, 239). 
Див. ще *КОРОЛИЦЯ, *КРОЛИЦЯ, КРОЛЄВАА, 

*ККОЬО\УА. 
КОРОЛЄВИЧЬ ч. (3) королевич: мьі великим (кнАзь 

ка)зимирь, королевичі! литовьскии... чинимь знаменито... 
ажє взАли єсмо приАзнь... сь ільєю воєводою (Троки, 1442 
Созі. II, 718—719); мьі сгєфань воєвода... чиним знамєни- 
том (зіс.— Прим. вид.)... ажє мьі... оузАли єсми приАзни 
и єдноцство с... великим кнАзємь казимиромь, королєви- 
чом литовскьі (1) (Ясси, 1445 Со5^. II, 725). 
ФОРМИ: наз. одн. королєвичь (1442 Созі. II, 718); ор. одн. 

королєвичємь І (1442 Созі. II, 716); королєвичом 1 (1445 
Созі. II, 725). 

КОРОЛЄВСКИИ, КОРОЛЕВСКІЙ прикм. (ЗО) королів¬ 
ський (24): Ми пань янь двдичь тарнувьскии... игнаткови 
чєрнєви(ч) дали єсми о(т)міну за пєкули(ч) и єго брату 
самоилови оу твшковичєхь, возємвши подь слугами ко- 
ролювьскими єхв вотнину дворища фалелвєвичь (Пере¬ 
мишль, 1390 Р 175); А при томь бьіль господинь отець 
нашь, владика Володимерскій и Берестейскій Васьянь... 
а пань Завиша, дворенинь королевскій (Кобринь, 1401 
АкВАК III, 2); а на то свВдковє, нанвьішаА рада королєв- 
скаА... н наши панове и рада молдавскаА (Сучава, 1455 
Созі. II, 791); а на то свідки при то(м) билитогдьі зємлАнє 
королевскьіи (Острог, 1458 ОЖДМ)\ А при томь бьіли 
добриє люде па(н) васко люби(ч) писа(р) королєвски(и) 
па(и) ива(н) мушата (Львів, 1478 ЗРМ)\ Тимжє обичаєм 
и мм оудилали... видічн и знаючи ласкоу и доброволєнїє 
наясніишаго кнАзА пана Казимира... которою ласкою нас 
и сьінов наших... оузАл под свою королєвскоую и Короуни 
полскои оброну (Коломия, 1485 ВО II, 371); 
королєвскиє люди (І) піддані з королівських 

маєтків: и пани Василєвая шапькоу ставила до людей 
добрьіх и поставила перед нами Лоуконничан, королєв- 
ских людей из Ярнєва и зь Сьінковичь (Лукониця, 1478 
А5 III, 17); корол євска я земля (3), земля 
королєвская (2) див. ЗЄЛІЛА 4. 
ФОРМИ: наз. одн, ч. корол є векни, королевскій, коро- 

лєвски(и) (1401 АкВАК III, 2; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 29; 
1478 ЗРМ)\ дав. одн. ч. королєвскомоу (1455 Со5^. II, 774; 
1468 ДО II, ЗОЇ); знах. одн. ч. короле(в)скьіи (XV ст. ВС 
6 зв.); ор. одн. ч. королєвскимь, королеве ким 2 (1455 
Созі. II, 774; 1462 ДО II, 292); ор. одн. ч. зам. місц. ж. 
королєвьскьі(м) І (XV ст. ВС 8 зв.); місц. одн. ч. прї... 
королєвьско(м) (XV ст. ВС 6); наз. одн. ж. королєвскаА, 
королє(в)ская 2 (XV ст. ВС 34; 1455 Созі. II, 791); королєв- 
скаа І (1460 ДО II, 276); род. одн. ж. королєвскои, коро- 
лє(в)ско(и) (1455 Созі. II, 770; XV ст. ВС 34; 1462 ДО II, 
289); дав. одн. ж. королє(в)скои (1455 Созі. II, 774); знах. 
одн. ж. королєвьскоую, королевскоую (1481 ДО II, 364; 
1485 ДО II, 371); ор. одн. ж. королевскою (1455 Созі. II, 
774; 1462 ДО II, 293); місц. одн. ж. оу королєвскои 
(1448 Созі. II, 305); наз. мн. ч. королеве кип (1458 ОЖДМ); 
род. мн. королєвскм(х) (1435 Созі. II, 679); знах. мн. 
королєвских (1478 А5 III, 17); ор. мн. королєвскими 2 
(1462 ДО II, 292); королювьскими 1 (1390 Р 175). 
Див. ще *КРОЛЄВСКИИ. 
*КОРОЛЄВСКЬІИ див. КОРОЛЄВСКИИ. 
*КОРОЛЄВСТВО с. (8) королівство (6): а на потвєр- 

жєньє тим дідинам дали єсмо твєрдост нашу пєчат приві¬ 
сили вєлєбного королюветва нашєго (Судомир, 1361 АСІ 
6); зємьскьіи пїсари во всє(х) зємлА(х) королівства на¬ 
шєго... за запи(с) имєю(т) бра(т) яко пїсари краковьскьш 
и соудомирьскии (XV ст. СЯ 43 зв.); а иа потвєржєньє 
еєму нашєму листу привісили єсми печать нашєго коро- 
лєвьства (б. м. н., 1411 Р 77); 
королєвство полекоє (2) польське королівство: 

а такожє слоубуєми и имаємьі воротити оусі записи... 
што перєдьковє наши имили о(т) королєвьства полско(г) 
(Львів, 1436 Созі. II, 707); ми етєфань воєво(д)... чинимь 
знаменито... ажє єсмо оумолвили и с прє(д)рєчєними пани 
и с коруни по(л)скоА... на имі, пань янь с чижева... и паиь 
заклика тарло, староста и державна стрниски и краичи 
королєвства по(л)ского... стали єсмо на томь, ажє имаємь 
записи держати наши(х) пєрє(д)ковь вірнА (Серет, 1445 
Созі. II, 728—729). 
ФОРМИ: род. одн. королєвьства, королєвьства, королєв¬ 

ства 3 (1411 Р 77; 1436 Созі. II, 707; 1445 Созі. II,' 729); 
короловьства 2 (1436 Со5^. II, 707); королівства [(XV ст. 
СЯ 43 зв.); королюветва 1 (1361 А СІ 6); дав. одн. королєв- 
ству (1411 Созі. II, 637). 
Див. ще *КРОЛЄВСТВО, *КОРОУНА КРОЛЄВСТВА 

поле КОГО. 
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королева, КОРОЛЄВЬ, королев, королювь, 
КОРОЛЮВ прикм. (32) королів, королівський: просити 

му ба за королА и за королевьі намвсгьхьі (Казимир, 1349 
Р 4); што же мишь мужикови(ч) дєржаль та дворища оу 
твшькови(ч) королювь слуга и-мьі єсмьі тому исному мишє- 
ви и єго двтємь дали єсмьі фєцєви(ч) дворище... на ввки 
(Перемишль, 1390 Р 175—176); а писаль писарь малохви 
корслєвимь приказомь (Львів, 1399 Р 59); А при томь бьіли 
добрьіе люди королевьіе бояре (Кобринь, 1465 АкВЛК 
III, 4); А при том бьіли: пан Богдан Сєикович^остский..^ 
а пан Мартин Хрєбтович дворАнин королев (Луцьк, 1487 
А5 І, 85). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. королєвь, королеви, королев 15 

(1387 СП № 12; 1482 А5 І, 80; 1485—1500 А5 І, 121; 1487 
А5 І, 85, 86, 239); королювь, королюв 2 (1361 А 02 6; 1390 
Р 175); род. одн. ч. королева (1451 АЗ І, 44; 1495 ВМБС; 
РИБ 620); знах. одн. ч. королев (XV ст. ВС 17); ор. одн, ч. 
королєвьімь, королєвьімь (1399 Р 59; 1495 РИБ 620); місц. 
одн. ч. в королево(м) (XV ст. ЯК); род. одн. ж. королеви 
(1352 Р 5; 1395 Созі. II, 610); знах. одн. ж. королєвоу (1496 
ПДВКЛ); наз. мн. королєвие 1 (1465 АкВАК III, 4); ко¬ 
ролеви 1 (1463 ГГЯ)\ знах. мн. ч. королеви (1349 Р 4); 
знах. мн. с. королева (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28). 
Див. ще *КРАЛЄВЬ, КРОЛЄВЬ, *КРОЛОВЬ. 
*КОРОЛЄВЬСКЬ1И див. КОРОЛЄВСКИИ. 
*КОРОЛЄВЬСТВО див. *КОРОЛЄВСТВО. 
КОРОЛЄВЬ див. КОРОЛЄВЬ. 
*КОРОЛЄВЬСТВО див. *КОРОЛЄВСТВО. 
*КОРОЛИЦЯ ж. (9) (бояг. кралйца, серб, кралица) ко¬ 

ролева: а мьі... ислюбуемьі за него и за его двти иже со 
всєю своєю землею и с городьі вірє(н) будє(т) королеви 
и королици (Лучиця, 1388 Р 39). 
ФОРМИ: дав. одн. королици, коро(л)ци 8 (1388 Р 39, 

40, 41, 43); ! корици І (1388 Р 39). 
Див. ще *КОРОЛЄВА, КРОЛЄВАА, *КРОЛИЦЯ, 

*К РОБОТА. 
*КОРОЛОВЬСТВО див. *КОРОЛЄВСТВО. 
КОРОЛЬ, КОРОЛ ч. (333) король: А се А король кази- 

мирь... даль есмь слузв своєму иванови дворище заньво 
матіичнча (Казимир, 1349 РЗ); а толко измєни(т) олєхно 
сюю поруку ино знати коро(л) на(с) поручнико(в) (Луцьк, 

1388 Р 42); а не оусьхочет ли мА король єго млсть при со¬ 

колиця оставить ино имаеть ми єго млсть дать ми о(т)мвпу 
за соколєць (Кременець, 1434 Р 130); а такоже слоубуємьі 
и имаємьі воротити оусв записи томоу истино(м) королеви 
полскому... што пєрєдькове нашьі имили (Львів, 1436 Созі. 
II, 707); Се я Янь... продали есмьі доброволно и сь вВдо- 
момь осподарья королья Казимира землью свою питомую 
у волости Волковискои (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); 
доколА и на(ш) посо(л) исходи(т) до господарА нашєго, 
до королА его мл(с)ти, и мьі сами и с ііашимь живото(м) 
боудє(м) перє(д) его мл(с)тїю, яко вьгшє на то(м) листоу 
проАвлАємь (Хотин, 1455 Созі. II, 774—775); основана, 
бьіс. црквь прстна бдца печрскаа... при великом короли 
казимирі (Київ, бл. 1470 ОБРИ 129); Божьш милостїю 
и господаря нашого здоровьемь великого короля Александ- 
ра, мьі князь Михайло Ивановичь Юрьевичь прьідалисмо 
на храмь Пречистой Богоматерьі землю бортную Измалов- 
скую (Мстиславль, бл. 1500 АСД II, № 4). 

ФОРМИ: наз. одн. король, корол, когої, коро(л), кроль 
(1349 Р 3; 1361 АСІ 6; 1398 ЗЛЕ1К; 1408 АкЮЗР І, 6; 
1433 ЗНТШ ЬХХУІ. 140: 1453 Созі. II. 765; 1468 ВВ II. 
302; 1478 АрхЮЗР 4/1, 8; 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158; 1499 
ВФ і т. ін.); род. одн. королА, короля, корол В, кр(л)А, ко¬ 
ролья 85 (1352 Р 6; 1388 Р 39; 1407 Р 72; 1415 Р 87; 1435 
Созі. її, 679; 1443 Р 145; 1451 АкЮЗР II, 106; 1468 ВВ 
її, 301; 1486 АкЮЗР І, 295; 1499 ВФ і т. ін.); корола 1 
(1436 Созі. II, 706); коро(л) 1 (1386 Р ЗО); дає. одн. королю, 

коро(л) 56.(1386 Р ЗО; 1393 Р 51; 1402 Созі. II, 623; І41І 
Созі. II, 637; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139; 1448 Созі. II, 733; 
1455 Созі. її, 769; 1462 ВВ II, 292; 1475 АЗ І, 70; 1499 
РИБ 777 і т. ін.); королеви 51 (1352 Р 6; 1366 Р 14; 1388 
Р 39; 1407 Созі. її, 629; 1421 Созі. І, 142; 1435 Р 132; 1448 
Созі. II, 734; 1462 ВВ II, 292; XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29; 
1475 Р 133 і т. ін.); королеві 2 (1453 Созі. II, 765; 1468 
ВВ II, ЗОЇ); кополє(в) 2 (1388 Р 42, 43); знах. одн. королА, 
королі (1349 Р 4; 1366 Р 14; 1387 СП № 12; 1411 Созі. II, 
638; 1435 Созі. II, 691; 1442 Созі. II, 719; 1453 Созі. II, 
765; 1475 АЗ І, 72; XV сг. ВС ЗІ зв.; 1493 ОПВВ і т. ін.); 
ор. одн. королємь (1352 Р 5, 6; 1366 Р 14; 1439 Созі. II, 
712; 1442 Созі. II, 717; 1448 Созі. 11,305; 1459—1460 ЗНТШ 
СЬ III, фотокоп.; 1475 АЗ І, 60, 70; 1495 БСКИ); місц. одн. 
при короли (бл. 1470 ОБРИ 129); кл. ф. королю (1435 
Созі. II, 679; 1386—1418 Р 34; 1481 ВВ II, 365); наз. мн. 
королеве (1498 В£> II, 410); дав. мн. королємь, королємь, 
королє(м) (1435 Созі. II, 687, 689; 1448 Созі. її, 733; 1468 
ВВ II, ЗОЇ). 
Див. ще КРАЛ1, КРОЛЬ. 
•КОРОЛ'БВЬСТВО див. *КОРОЛЄВСТВО. 
КОРОЛЮВ див. КОРОЛЄВЬ. 
*КОРОЛЮВСТВО див. *КОРОЛЄВСТВО. 
КОРОЛЮВЬ див. КОРОЛЄВЬ. 
* КОРОЛЮВЬСКИИ див. КОРОЛЄВСКИИ. 
КОРОМОЛИТИ діесл. недок- (1) (на кого) готувати змову 

(проти кого), крамолити: и в ще к тьімь бєкгичь и турду- 
чакь... ти кнА(з) головний мои били слуги и тии... почали 
коромолити на мене (б. м- н., 1392—1393 РФВ 170). 
ФОРМИ інф. коромолити (1392—1393 РФВ 170). 
* КОРОНА див. КОРОУНА. 
* КОРОНА КОРОЛЄВЬСТВА ПОЛЬСКОГО див. * КО¬ 

РОУНА КРОЛЄВСТВА ПОЛСКОГО. 
* Корона кролєвства полского див. *короуна 

КРОЛЄВСТВА полского. 
КОРОПЄЦКИИ, КОРОПЄЦСКЬІ, КОРОПЄСКЬІ прикм. 

(3): а при то(м) бьіли добрий пєтро суди А пєрємьіскии пашко 
воєвода коропєцкии (б- м- н., 1419 Р 91); на которого сои- 
моу кончанїє н двлаиїє... кнвзь Григориє... и також вєлє- 
можньї панове... староста Снвтннскьі и Коломьшскьі и Ко- 
ропєскьі... соуть сосланьї (під Хотином, 1467 ВВ II, 297). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. коропєцкии 1 (1419 Р 91); коропєц- 

ски І (1457 Созі. II, 809); Коропєски 1 (1467 ВВ II, 297). 
Пор. *КОРОПЄЦЬ. 
*КОРОПЄЦЬч. (4) (назва міста в Галицькій землі) Ко¬ 

ропець: и мьі тако жь па(н) бартошь староста по(д)лскии 
оу коропцю паноу михайлоу придає(м) наши двв сєлв 
(Снятин, 1454 Р 163); и ти(ж) ач бьі сА на(м) пригодила нв- 
котораа пригода... вийти на(м) и(с) нашєи землн, то(г)ди 
...кнБгини нашєи... имвня и(х) отворєна и мвста и(х), 
городи, буча(ч) и коропє(ц) (Сучава, 1457 Со5^ II, 811). 
ФОРМИ: наз. одн. коропє(ц) (1457 Созі. II, 811); знах. 

одн. коропець (1454 Р 163); місц. одн. оу коропцю 1 (1454 
Р 163); оу коропци 1 (1454 Р 163). 

*КОРОПИНЬ прикм. (1) навантажений коропами: ми 
Стєфан воєвода.- знаменито чинимв-- ожє... дали и по¬ 
твердили єсмо вичини оброк томоу сввтомоу монастироу 

от Побраті, да имают на каждїи год от нас по І бочкьі вина 
и два мажн рьіби, єдьна мажа мороун а дроугаА коропина 
(Сучава, 1466 ВО І, 105). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. коропина (1466 ВИ І, 105). 
КОРОСТИ ЧИ мн. (1) (назва села у Берестейській землі): 

КнАзю Сонкгоушкоу оу Камєнцьі село Корости чи... слоу- 
хало (б. м. н., 1441—1443 АЗ III, 2). 
ФОРМИ: наз. Коростичи (1441—1443 АЗ III, 2). 
^коротким1 прикм. (2) (невеликий довжиною) корот¬ 

кий (1): такожь намь маю(т) дати чоломь битьА на годь 
по пати коуОтєрє(и) коро(т)кихь а по пАти конє(и) (Краків, 
1487 АМЛ); 
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о у кор откомоу часоу(І) незабаром, не в дов¬ 
гому часі: Соуть иєкоторн(и) што(ж) имаю(т) имєнья на 
(до)лгьіи ча(с) пожївана а оу коро(т)комоу часоу страви(т) 

зь с тго имоуть розбивать (XV ст. ВС 24 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. оу коро(т)комоу (XV ст. ВС 24 зв.); 

род• мн. коро(т)кнхь (1487 АМЛ). 
КОРОТКИМ2 ч. (1) (особова назва): А на то послуси 

кнАзь юрьии... о(т) мвстичовь короткий павель григорь 
павель писарь (Львів, 1368 Р 16). 
ФОРМИ: наз. одн. короткий (1368 Р 16). 
КОРООУ див. КОРОУЮ. 
*КОРОЧЄНЄВЬ КАМЄНЬ ч. (1) (назва міста у Молдав¬ 

ському князівстві): того ра(дї) мьі видввшє єго правую 
и вврноую слоужбоу до на(с)... даємь и дали есми ему се¬ 
ла... на имБловци^наши, що соуть пониже торгу о(т) ко- 
рочєнєва камєнв (Сучава, 1453 Сові. її, 472). 
ФОРМИ: род. одн. корочєнєва камєнБ (1453 Сові. II, 

472). 
Див. ще *КОРОЧИНЬ КАМЄНЬ, *КРАЧУНОВЬ 

КАМЄНЬ. 
*КОРОЧЄНЬ КАМЄНЬ див. *КОРОЧИНЬ КАМЄНЬ. 
*КОРОЧИН Ь ч- (1) (міра довжини) крок: мьі Стєфань 

воєвода... чинимь знаменито... оже прїидоша првд нами... 
наши оубози люди от Хорловскаго трьгоу... и прода¬ 

ли намь... єдинь виноград оу Хорловскомь хотарА, 0 

фаячїи, и О корочинїи (Сучава, 1470 ВО І, 149—150). 
ФОРМИ: знах. мн. корочинїи (І470 ВО І, 150). 
*КОРОЧИНТ> КАМЄНЬ ч. (4) (назва міста у Молдав¬ 

ському князівстві): писа(л) тома оу корочено(и) каме(н) 
(Корочин Камінь, 1458 МіН. Оос. 123); тое оусє вишєпи- 
саннаа села... да є(ст) монастироу нашемоу о(т) корочина 
камєна (Сучава, 1462 Сові. О. II). 
ФОРМИ: род. одн. корочииа камєнВ 1 (1462 Со5^. О. 10); 

корочина камєна 1 (1462 Со5^. О. II); ор. одн. корочино(м) 
камєнє(м) (1462 Сові. О. 11); місц. одн. оу І корочєно(и) 
камє(н) (1458 N0%. Оос. 123). 
Див. ще *КОРОЧЄНЄВЬ КАМЄНЬ, *КРАЧУНОВЬ 

КАМЄНЬ. 
КОРСАКОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): и положн(л) 

пєрє(д) нами жалобу Ивашко сови(ч) на бориса Семе¬ 
новича рєкучьі то(т) бори(с) понА(л) нєввстку мою, 
а(н)дрвеву жону васи(л)евича ко(р)саковича (Вільна, 
1495 ВМБС). 
ФОРМИ: наз. одн. Корсаковичь (1495 РИБ 620); род. одн. 

ко(р)саковича (1495 ВМБС). 
КОРТЄВИЧ ч. (1) (особова назва): А при том бьіли свєт- 

ки... пан Юхно Зєнкович, пан Андрєй Кортєвич (Острог, 
1481 А5 1, 77). 
ФОРМИ: наз. одн. Кортєвич (1481 АЗ І, 77). 
КОРОУНА ж. (170) (стп.у стч. когопа, когипа, лат. со- 

гопа) королівство, держава (61): мьі алєксандрь воєвода... 
чинимь знаменито... аже хотАчи... владиславови, вели¬ 
кому королю полскому... оу казати наше голдованїє... и на¬ 
ше листьі... которьіми сА есмьі ему записали... ижє бьіхомь 
николи не имвли противь ему бьіти... але бьіхомь и его 
коруні помагали (Дольний Торг, 1411 Сові. II, 637); а и 
тое провинвньє и шкоду оучинєную алєксандромь воєво¬ 

дою оцємь єго напротиву намь и корунв николи намь 
ихь... не оупоминати (Ланчиця, 1433 Р 123); а такожє сяоу- 
боуємьі и имаємьі воротити оусв записьі тому истино(м) 
королеви полскому и єго короуни (Львів, 1436 Сові. II, 
707); Тое оусє вишеписанноє слюбоуєм оусим коупцєм 
от Короунв здержати и пополнїти (Сучава, 1475 ВБ II, 
329); 
корона кролєвства (1) Польське королів¬ 

ство: а кроль єго мл(с)ти имаєть на(с) обронити... а ни 
жолнирєвь с короньї кролєвства противко намь нашимь 
нєпрїАтєле(м) не пропустити (Бирлад, І439 Сові. II, 714); 

коруна полская (107) Польське королівство: а 
мьі... ислюбуємьі за нєго и за єго двтй ижє... вБрє(н) бу¬ 
де^) королеви и королици ч ихь двтємь и корунв польскои 

(Лучиця, 1388 Р 39); пак ли коро(л) єго млсть не оусьхо- 
чєть мА оставить при дєржАнию тьі(х) городовь... тогди 
А хочю тов присАги моєв порожє(н) бить противоу єго 

млсть и противь коруні польскои (Кременець, 1434 Р 
130—ІЗ І); Також и мьі, прєрєчєнїи Стєфан воєвода, жад¬ 
ного нєпрїятелв кролВ єго милости котопїи колвє нєпрїя- 
тєл кролє его милости хотАл бьі назвати св господарем 
землАм єго Короуньї полскои, мьі не имаєм такового чло- 
ввка прїимити (Гирлов, 1499 В£) II, 421); короуна 
оугорская (І) угорське королівство: Стєфан воєво¬ 
да... даєм и дали єсмо сєс лист наш, и слюбоуєм и слюбили 
есмо оусим коупцєм от свАтои Короунв оугорскои на то: 
да ест имь слободно и доброволно и бєзь забавв прїєхати 
до нашєи зємли (Сучава, 1475 ВО II, 329). 
ФОРМИ: наз. одн. коруна, короуна (1433 Р 123; 1435 

Сові. II, 687; 1448 Сові. II, 734; 1462 ВО II, 285, 289, 
299; 1468 ВО II, 302); род. одн. короуньї, коруни, Короу- 
ии 41 (1388 Р 43; 1395 Сові. II, 613; 1400 Р 62; 1401 Р 
64; 1433 Р 120; 1434 Сові. II, 666; 1448 Сові. II, 734; 1468 
ВО II, 302; XV ст. ВС 9 зв.; 1499 ВО II, 421 і т. ін.); ко¬ 
роуни, коруні 6 (1402 Сові. II, 621; 1436 Со5/. II, 698; 
1462 ВО II 292; 1485 ВО II, 372); коруні, короунЬ 3 (1448 
Сові. II, 738; 1475 ВО II, 329); корони 4 (1434 Сові. II; 
666; 1436 Сові. її, 698, 702); корони 1 (1439 Сові. II, 714). 
дав. одн. короунЬ, коруні, корун А 63 (1388 Р 39; 1395 
Сох*. II, 607; 1411 Сові. II, 637; 1433 Р 123; 1448 Сові. II, 
738; 1455 Со5*. II, 774; 1462 ВО II, 284; 1468 ВО II, 301; 
1485 ВО II, 371 і т. ін-); короуни, короунї 24 (1402 Сові. 
11,621; 1435 Сові. 11,687; 1445 Сові. II, 728 ; 729; 1453 Сові. 
II, 766; 1455 Сові. II, 769, 774; 1462 ВО II, 289; 1485 ВО II, 
371; 1499 ВО II, 420 і т. ін.); корунє 6 (1435 Р 133); кору(н), 
короу(и) 3 (1388 Р 43; 1448 Сові. II, 737); корони 5 (1435 
Сові. II, 682, 687; 1436 Со5^. II, 698); знах. одн. короуноу 
І (1448 Сові. II, 733); зам. род. мимо волю... Короуноу 
1 (1462 ВО II, 689); ор. одн. короуною, коруною (1433 
Р 121, 123; 1439 Сові. II, 712); місц. одн. на (при, оу, в) 
короунв, корунА 6 (1445 Сові. И, 729; 1447—1492 ЛКБВ; 
1468 ВО II, 302; 1485 ВО II, 372); оу коруни І (1445 Сові. 
II, 729). 
Див. ще * КОРОУНА КРОЛЄВСТВА ПОЛСКОГО. 
* КОРОУНА КОРОЛЄВСТВА ПОЛЬСКОГО див. *КО- 

РОУНА КРОЛЄВСТВА ПОЛСКОГО. 
* КОРОУНА КОРОЛЄВЬСТВА ПОЛЬСКОГО див. *КО- 

РОУНА КРОЛЄВСТВА ПОЛСКОГО. 
* КОРОУНА КРОЛЄВСТВА ПОЛСКОГО ж. (22) (Со- 

гопа Ке^пі Роїопіае, назва польської держави) Корона 
Польського Королівства: а пакь ли бьг нашь г(с)подарь... 
в томь нась нє хотвли послушки бьгти, мьі имамьі... при 
корунв кролєв(с)т(в)а польско(г) остати (Сучава, 1395 
Сові. II, 613); мьі пань алєксандрь воєвода молдавскьі и на¬ 
ши слуги... чинимьг знаємо... владиславу... королю поль- 
скому... и єго королєвои и єго двтємь и короуни королєвь- 
ства польского слюбуємьі и слюбили єсмьі... имаємьі ему 
вврни бити и послушки (Кам’янець, 1404 Сові. II, 625); 
я илїа воєвода... присвгаю и обицоую сА, вВрно... освичє- 
ности вашєи, корони кролєвства вашєго по(л)скои... сь 
вьсвми зємлвми и лю(д)ми моими вироу ч(с)тоую и вврєнь 
хочю бити (Львів, 1436 Сові. II, 698); ми Іоан Стєфан воє¬ 
вода... знаменито чиним... силовали сБ єсми аж бихмо 
пришли на обичаи прєдков наших, яко били... оусєю ви¬ 
рою и слоужбою и ласкою наДснвишим кнДзєм паном кро¬ 
лем и славнои Короуни кролєвства полского (Коломия, 
1485 ВО II, 371). 
ФОРМИ: род. одн. корони кролєвьства (кролєвства) 

польского (полского) 3 (1435 Соз/. II, 687; 1436 Сові. II, 
702); короуни кролєвства по(л)ского І (1436 Сові. її, 698), 
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короуиьі королєвства польско(г) 1 (1435 Сові. II, 689); 
коруни ... кролєвс<т)ва по(л)ско(г) 1 (1439 Сові. II, 712); 
кролювьства коруни польскои 1 (1395 Сові. II, 613); дав. 
одн. корун Її кролєвства (кролє)вс(тва, кролєв'ьства) пол- 
ского (польского, польскои) 3 (1395 Сові. II, 612, 613; 
1433 Сові. II, 652); короуиї (короуни, Корони) кролєвства 
(кролєвьства) по(л)ского, (полско(г), поле кого) 3 (1436 
Сові. II, 698, 706; 1485 ВВ II, 371); корони кролєвства 
по(л)ского (по(л)скои) 3 (1436 Сові. II, 698); короуни ко- 
ролєвьства (королєства)полского (польского) 2 (1404 Сові. 
II, 625; 1436 Сові. II, 702); короуні королєства поленого 
1 (1436 Сові. II, 701); коруні королєвьства польского 1 
(1407 Сові. II, 629); короні кролєвства поленого 1 (1433 
Сові- II, 651); місц. одн. при коруні кролєв(с)т(в)а поль- 
ско(г) (1395 Сові. II, 613). 
Див. ще * КОРОЛІВСТВО (королєвство пол¬ 

ено є), КОРОУНА (корона кролєвства), *КРО- 
ЛЄВСТВО (кролєвство полено є). 

* КОРОУНА КРОЛЄВЬСТВА ПОЛЬСКОГО див. * КО¬ 
РОУНА КРОЛЄВСТВА полекого. 

* КОРОУНА КРОЛЄВЬСТВА ПОЛСКОГО див. * КО¬ 
РОУНА КРОЛЄВСТВА ПОЛСКОГО. 
КОРО У Ю, КОРООУ ч. (6) (особова назва, молд- корои 

«яструб»): мьі Стєфан воєвода... чиним знаменито.** ожє... 
пан Лацко... жаловал нам... ажє прївилиа... от дида на- 
іпєго стараго Алєксандра воєводьі, на их отниньі на села 
Дрвгоєщи... а таа привилиа бьіла оу роуках пана Короуя 
(Сучава, 1462 ВВ І, 66—67); И привилїє що имал пан Ко- 
рооу на тоє ми сто млиновноє от коупєж, що жє бил коупил 
пан Короую... тиж дали оу роуки слоузБ нашємоу Стан- 
чюлоу аоурарю (Сучава, 1484 ВВ І, 286). 
ФОРМИ: наз. одн. Короую 1 (1484 ВВ І, 286); Корооу 

1 (1484 ВВ І, 286); род. одн. Короуя, короуА (1462 ВВ 
І, 66; 1484 ВВ І, 285—286). 
КОРЧА ч. (1) (особова назва): Мьі Стєфа(н) воєво(д)а... 

знамєнїто чиньі(м)... ожє... па(н) Сима Корча слоужи(л) 
на(м) право и вирно (Сучава, 1457 VКР)* 
ФОРМИ: наз. одн. Корча (1457 £//(Р)- 
КОРЧАКЬ ч. (2) (особова назва): а при то(м) бьіли шлА- 

хєтни панове па(н) спнтє(к) тарновскни... па(н.) корчА(к) 
(Львів, 1414 Р 85); А осташко давьідовскии корчакь з ли¬ 
пніть спичникь з болшєва знаємо чини(м)... ажє кроль гос- 
подарь нашь казалв намв розвБхати границю игнатови 
с кунцЬрє(м) (б. м. н., 1419 Р 90). 
ФОРМИ: наз. одн. корчакь 1 (1419 Р 90); корчА(к) 1 

(1414 Р 85). 
КОРЧЄЩЇИ мн. (і) (назва села у іМолдавському князів¬ 

стві): тім Ми, видбвши є(г) правоую и вирноую слоуж- 
боу д(о) на(с)... далі и потвєрдил(и) єсми ємоу оу нашєи 
зємл(и) оу мо(л)давскои село єго... на имі Корчєщїи на 
Козанчи (Сучава, 1457 ІІКР)- 
ФОРМИ: наз. Корчєщїи (1457 І/КР)- 
*КОРЧИКЬ ч. (1) (особова назва): а на то є(ст)... ввра 

пана корчика оникьі (Сучава, 1437 Сові. І, 529—530). 
ФОРМИ: род. одн. корчика (1437 Со5^. І, 530). 
КОРЧИЧАНЕ мн. (1) .(назва людей за місцем прожи¬ 

вання, пар. Корчичи): Про то я... записала есми... кь ча- 
настьіру Светого Спаса вв Кобрьіню село Корчичи, и зе 
всими доходьі... што коли предкомв нашимв тьіе Корчи- 
чане давали (Кобринь, 1401 АкВАК 111, 2). 
ФОРМИ: наз. Корчичане (1401 АкВАК III, 2). 
*К9рчичи мн. (2) (назва села у Троцькому воєводстві) 

Корчівці: И зходечи звтогосвБта, князь Иванв небошикв... 
казалв записати по души своей кв манастьіру Святому 
Спасу вв Кобрьіни — село Корчичи зо всими дачками (Коб- 
рннь, 1401 АкВАК III, 2). 
ФОРМИ: знах. Корчичи (1401 АкВАК III, 2). 
*КОРЧМА ж. (46) 1. корчма (38): ана продала 

пєтрашкови радвцЬовьскому свою двднину... и сь корвч- 
мою и землею (Перемишль, 1359 Р 10); да є(ст) о(т) на(с) 

нашємоу монастирю воскЬ о(т) красного торгоу оувє(с) 
колко корчьі(м) сА чинАтв оу красно(м) торгоу (Сучава, 
1449 Сові. II, 378); и тьіми разьі тьіє мєщанє вроуцвкиє... 
просили насв абихмо єщо имв тиє ко(р)чмьгна колико го- 
до(в) продали (Краків, 1489 АКВ); И тє(ж) поввдн(л) пе¬ 
ре^) нами што с того села сомина хоживало на(м) чотири 
колоди о(в)са... а с корчо(м) хоживало пл(т)оу по сорокоу 
грошє(и) (Вільна, 1499 ГОКІР). 

2. хмільний напій (8): А рокв имв тьіе корчмьї почати 
варьіти — на мясньїе запусти великого’ поста (Радомль, 
1487 РИБ 228); Ппотожв што бьі єси ихв о(д) кривдь бо- 
ронилв, и не даль бьі єси тамв инвшомоу никомоу ко(р)чмьі 
варити (Краків, 1489 АКВ). 
ФОРМИ: род. одн. корьчми, ко(р)чми (1407 Р 72; 1456 

Сові. II, 791; бл. 1471 Л/С3 91 зв.; 1488 РИБ 222); дав. одн. 
корчме, корвчме 2 (1488 РИБ 222); корчмі І (1407 Р 72); 
знах. одн. корвчму, корчьму, корчму, корчмоу (1407 Р 
72; 1408 Сові. II, 633; 1410 АкВАК XI, 5; 1434 Сові.П, 
670; 1460 ВВ II, 276; 1488 РИБ 222); ор. одн. корвчмою, 
корчмою (1359 Р 10; 1410 АкВАК XI, 5); род. мн. ко(р)- 
чомв, корвчомв, корчо(м) 10 (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв., 92; 
1487 РИБ 227, 228; 1489 АКВ; 1499 ГОКІР); корчи(м) 
1 (1449 Сові. II, 378); знах. мн. корчми, ко(р)чми (1401 
АкВАК III, 2; 1487 РИБ 227, 228; 1489 АКВ); знах. де. 
корчмь (1401 АкВАК III, 2). 
Див. ще *КРЬЧМА. 
*КОРЧОВЬЄ с., зб. (І) викорчуваний ліс: а тако єму 

дає(м) и дали єсмо со млиньї с полми... св пасіками св кор- 
човьє(м) (б. м- н., 1424 Р 100). 
ФОРМИ: ор. одн. корчовьє(м) (1424 Р 100). 
*КОРЧЬМА див. * КОРЧМА. 
* КОРЧАКЬ див. КОРЧАКЬ. 
* КОРПІЄВО с. (1) (назва села у Волинській землі) Кор¬ 

тів: и я... записую матце своей пане Анне Немириной... 
Коршево (б. м- н., XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27). 
ФОРМИ: знах. одн. Коршево (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 

27). 
*КОРЬЧМА див. * КОРЧМА. 
КОРЬЧМИТЬ ч. (І) власник корчми: а при томь билв 

попо пєчврєскии пєтрв а корьчмитв олєхновичь еємєнв 
оу віки ввкомв (Перемишль, 1359 Р 10). 
ФОРМИ: наз. одн. корвчмитв (1359 Р 10). 
*КОРЬІТНО с. (1) (назва села у Волинській землі) Ко- 

ритне: а обрубв земленьїй тому именицу моєму Лопав- 
шомв по старине: от имеия моего Хренникв... до дороги, 
што з Лопавшв идетв до Корьітна (Хрінники, 1472 
АрхЮЗР 8/IIІ, 3). 
ФОРМИ: род. одн. Коритна (1472 АрхЮЗР 8/IIІ, 3). 
*КОРЬЧМА див. * КОРЧМА. 
КОРЬЯТОВИЧЬ, КОРЬАТОВИЧЬ ч. (3) (особова наз¬ 

ва): Ввдаи то каждьги члзкв кто на тьги листь посмотрить 
ожє я кньзь Єоунутии и... юрьии корьятовичь ЧИИИМЬІ 
мирв твердий ис королємь казимиромь польсквмь (б. м. н., 
1352 Р 5); Мьі кнА(з) литовьскии кнА(з) олєксанвдро корьА- 
товичь... чинимв еввдочно... што жь билв брать нашь 

кнА(з) юрьии корьАтови(ч) придалв млинв кв цркви кв 

матцБ бьи оу смотричи (Смотрич, 1375 Р 20). 
ФОРМИ: наз. одн. корьятовичь, корьАтовичь 2 (1352 

Р 5; 1375 Р 20); корьАтови(ч) І (1375 Р 20). 
*КОРЬЯТЬ ч. (1) (особова назва): а за великого кнАзА 

олькЬрта и за корьята... мьі ислюбоуємв тотв мирв дер¬ 
жати ввлми твердо (б. м. н-, 1352 Р 5). 
ФОРМИ: род. одн. корьята (1352 Р 5), 
КОРЬАТОВИЧЬ див. КОРЬЯТОВИЧЬ. 
КОР'ЙИВА ч. (1) (особова назва): Се я Янв, иначей Ко- 

рБива Ядукговичь, продалв есмьі доброволно... земльо 
свою питомую у волости Волковиской... ксензью МатБю, 
бискупу Виленьскому (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106). 
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ФОРМИ: наз. одн. Корьива (1451 ЛкЮЗР її, 106). 
*КОСА ж. (4) 1. (сільськогосподарське знаряддя) коса 

(2): а огь крамньїх рьчєи, што соуть розмаитьі рБчи почєн- 
ши полотно, бархати, початоє соукно, ножи, ногавици, 
косьг... от того от оусєго абьг платили, оу сєретБ, мито 
от гривни, три гроши (Сучава, І456 Сові. її, 788). 

2. назва феодальної повинності селян (1): А сє А кнА(з) 
лєвь визвали єсмн с литовьскоЕ зємлЕ два братьньцА ту- 
тєниА а моижБка да(л) єсмьі Ема оу пєрємьіскоБ волость (І) 
село добанєвичь ... со оусЕми побори и с вина(м) и сь 
головинитьство(м) и сєрпо(м) и с коса(м) и с млино(м) со 
оусЕми оужитки (Львів, 1443—1446 Р 147); 

из косою ходити (1) виконуючи феодальну 
повинність, косити: кь Житомироу село котє(л)нА а в томь 

сєлє новьіє люди два(д)цать и чотири члвки... а которнє 
волю внседели тьіє подьімьщиноу дають с топоромь и(з) 
косою ходять кь Житомироу (б. м. к., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. коси (1460 ЕЮ її, 273); ор. одн. ко¬ 

сою (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); наз. мн. косьі (1456 Сові• її, 
788); ор. мн. коса(м) (1443—1446 Р 147). 

* КОСАРЬ ч. (1) косар: две грнвнБ даль єсмь косарю 
(б. м. н., 1386—1418 Р 35). 
ФОРМИ: дав. одн. косарю (1386—1418 Р 35). 
КОСИТИ дієсл. недок. (11) (що) косити: А коу томоу 

придаль єсми на тоую црквь... землю пашноую и бортноую 
и з синожатми... и болото волчискоє попоу косити до 
граници (Перевали, 1440 Р 142); потуль ему волио сено 
косити и риба ловити (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/1V, 11); 
а тоти люди оуси... да е(ст) и(м) слободно орали (зіс.— 
Прим, вид.) соби и жито сїати и сино косити (Сучава, 1453 
Сові. II, 461); а служба дей ихь тое три дни сена косАть, 
а три дни жита жнуть (Мереч, 1496 АЛРГ 71). 
ФОРМИ: інф. косити (1440 Р 142; 1447 АрхЮЗР 8/IV, 

11; 1453 Сові. її, 461; бл. 1471 ЛКЗ 90, 90 зв., 91 зв.); 
теп. З ос. одн. косить 1 (XV ст. ВС 31); косит 1 (1478 АЗ 
III, 17); 3 ос. мн. косАть (1496 АЛРГ 71); перф. З ос. одн. ж. 
косила (1478 АЗ III, 17); нак. сп. З ос. мн. да,,, косЕть 
(1466 ВИ І, 95). 
Див. ще *КОШИВАТИ, * ПОКОСИТИ, УКОСИТИ. 
* КОСИ ЦИНІЇ прикм. (1) Л клині Косицинт. 

див. МЛИНІ. 
ФОРМИ-, род. одн. ч. Косицииа (1468 ВІ) І, 127). 
*КОСКОВ'Ь1 прикм. (1): тБмь мн видбвши єго правою 

и вБрною слоужбою до на(с)... дали єсми емоу... силищє... 
гдє сили били коскови сновє (Сучава, 1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. коскови (1437 Сові. 1, 541). 
*КОСКОВЬ 2 ч. (2) (назва села у Волинській землі): 

А се мн... и с своеи дЕлници поступили ся есмо Ивачевь 
Нижний и ставомь... А вьзяли есмо у князя Семена, у дяд- 
ка своего, противку того Косковь и ставомь, и з млииомь 
направньшь (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/IV, 102—103); Я 
кн<А)г'(и)ни СємєноваА кн(А>г(и)ии НастасьА... чинимь 
знаменито... записую мужу своєму кн<А)зю Семену Юрьє- 
вичу оу отчине моєй имВньА Заборол, а Городок, а Косков 
(Степаиь, 1489 АЗ 1, 89). 
ФОРМИ: знах. одн. Косков, Косковь (1473 АрхЮЗР 

8/IV, 102; 1489 А$ І, 89). 
КОСЛОВСКИЙ див. КОЗЛОВСКИЙ. 
*КОСМОВО с. (1) (назва села у Холмському князівстві) ; 

Сє я кнАзь юріа холмьскии снь даниліа холмского... при¬ 

дали есмо к цркви бжои прєч(с)тои бгомтри на бгомолє 
вечистое села стрижово, слєпчє, космово (Холм, 1376 Р 
22). 
ФОРМИ: знах. одн. космово (1376 Р 22). 
*КОСМЬІРИНЬ ч. (1) (назва села у Галицькій землі) 

Космирин: и мн тако жь па(н) бартошь староста по(д)лскйи 
оу коропцю паноу михаилоу придає(м) наши двВ селв 
новосВлцн космьіринь (Снятин, 1454 Р 163). 

ФОРМИ: знах. одн. космьіринь (1454 Р 163). 
КОСОВО с. (1) (назва села у Галицькій землі) Косів: 

Про то(ж) мьі швитрикгаило... на знамость то чинимн... 
Ажє взозрБвшє есмо на вБрноую службу нашєго вЕрно(г) 
слуги на имА максима... дае(м) и дали есмо ему село на 
имА косово с монастирємь на рБц£ на рьібници (Снятии, 
1424 Р 99). 
ФОРМИ: наз. одн. Косово (1424 Р 99). 
ЖОСПОДАРЬ див. ГОСПОДАРІ. 
*КОСТАНТИНОПОЛЬ див. *КОНСТЄНТИНОПОЛЬ. 
*КОСТАНТИНТ> див. КОНСТАНТЬІНТї. 
*КОСТАНЬТЬІНЬ див. КОНСТАНТЬІНЬ. 
*КОСТАРЬ ч. (2) (стч. козікаг, стп. козіагг) гравець 

у кості, костирник: прото прїказоуємь абьі зємлАнинь 
на(ш) не игра(л) изь жа(д)ньі(м) такн(м) чюжозємьцо(м) 
косто(к) алюбо костарємь (XV ст. ВС 27 зв.). 
ФОРМИ: ор. одн. костарємь (XV ст. ВС 27 зв.); місц. мн. 

! о косторе(х) (XV ст. ВС 27 зв.). 
КОСТЄ ч., невідм. (128) (особова назва, пор. Константинь) 

Кость: Сє азь пань радоуль вицашпаиь марамоурє(ш)- 
скьг(м) (І)... и костє драгоушевичь и косте поповь... даємо 
вЕдомо... ажє балица воєвода... дадошє... три села мана- 
стирю (Сігет, 1404 ГМ)\ а хотарь да є(ст) о(т) оуси(х) 
ст<оро)(и), коуда хотари(л) костє цоли(ч) (Ясси, 1455 
Сові. II, 526); Мн Георгїє архїепископь Соучавскьш... 
Костє пар кал аб сороцкїи... слюбоуєм.. вьси рЕчи вишє- 
писаннїи... Яноу Олбрахтоу.-- кролеви полскомоу... нєпо- 
роушєнно дрьжати (Гирлов, 1499 ВО II, 425—426). 
Див. ще КОСТЬ, КОСТА. 
*КОСТЄВЬ прикм. (1): а сновє станижинн за то нє дали 

своє привилїє оу роукоу пана костєвоу логобєта... заноу- 
жє имаю(т) и ина села оу то(м) привилїи (Сучава, 1442 Сові. 
її, 88). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. костєвоу (1442 Сові. II, 88). 
Див. ще КОСТИНЬ1. 
Пор. косте, кость. 
*КОСТЄЛЄЦЬ ч. (1) {назва села у Польщіг пор. Козсіе- 

Іес): Мн воицєхь з бжиєи мл(с)ти ярцибискупь гиездєис- 
кии... миколаи с костєлца... записуемьі сА стєцку воєводь 
зємлБ молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: род. одн. костєлца (1433 Р 122). 
*КОСТЕЛНЬІИ прикм. (3) (стч. козіеіпі, стп. козсіеі- 

пу) костьольний: 01 ІусЬ 1о гесге] хасіпоко ЬаЬапіа песгі- 
пес2і* \уупїа\у52і осіпоіе кгі^а^оіе, шокгоіе скизіу 5^іе1о]е, 
ко5ІеІпо)е, коїогуск іасіпуш оЬусгаіет пі обіп ргіішошаіі 
пе таіеГ (Луцьк, 1388 2Р£ 103—104); А з другое сторони 
улицн до цмьінтару, а поперокь до цмннтара а пляцовь 
костелньіхь аж до речки Городницн (Луцьк, 1389 РЕА 
І, 27). 
ФОРМИ: род. одн. ж. козіеіпоіе (1388 2Р/, 103); род. мн. 

костелньїхь (1389 РЕА І, 27). 
КОСТЕЛЬ ч. (2) (стч. козіеі, стп. козсіоі, лат. сазіеі- 

Іиш) костьол: знаменїто намь єсть... и(ж) пожєгьци имають 

злою смртїю гиноуть а бЖдоуть лї наидєнн а да (І) костєла 
оутєкоуть нє имають збнтькоу (XV ст. ВС 25 зв.); на 10 
лЕто нсконьчася (с)иі костель мсця авьгусьта на память 
стго лаврЕн(ти)я мчн. рукою аньдрБево ами(н) (Люблін, 
1413 ОБРИ 115). 
ФОРМИ: наз. одн. костель (1413 ОБРИ 115); род. одн. 

костєла (XV ст. ВС 25 зв-)- 
*КОСТЄНТИНАПОЛЬ див. *КОНСТЄНТИНОПОЛЬ. 
КОСТЄНТИН див. КОНСТАНТЬІНЬ. 
КОСТЄНТИНТї див. КОНСТАНТЬІНЬ. 
КОСТеНТИНЬ див. КОНСТАНТЬІНТї. 
*КОСТЄШОВЬ прикм. (1) О костєшовь дворь 

(1) (назва маєтку у Київській землі): К Житомироу дво(р) 
с пашнею костєшовє дворе шєсть чєляди (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 92 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. костєшовє (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
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*КОСТ€ЩИ мн. (4) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): Ино ми видБвши мєжє ними их доброую ВОЛЮ ... 

а ми такождерє и от нас єсмн дали... слоузБ нашємоу Єф- 
ємоу тотоу... част село от Костєщи (Сучава, 1499 ЕЮ 
І, 130). 
ФОРМИ: род. Костєщи 3 (1499 ВБ II, 130); Костєщ 

1 (1499 ВИ II, 130). 
КОСТИ див. КОСТА. 
КОСТИН див. КОСТИНЬ1. 
* КОСТИ НА ж. (2) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): сє азь... іо Стєфа(н) воєвода...знаменито чини(м) ... 

ожє... семи дали... той стои нашєи єпискоупїи... мв.црко(в) 
ис попо(м) на оустїє костини (Сучава, 1490 ОС 146— 
147). 
ФОРМИ: род. одн. костини (1490 БС 147). 
*костиновь прикм- (2): И заплатих аз господство 

ми оуси тоти рн злат татарских оу роуки слоузБ нашємоу 
Сима пчьхьрничел... и братоу их Томи пьхьрничелоу, си¬ 
ном Костиновим (Сучава, 1490 ВО І, 436). 
ФОРМИ: дав. мн. Костиновим, костинови(м) (1490 ВО 

І, 436; ДГСХМ). 
Пор. костинь2. 
костинци мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тБмь ми видБвшє и(х) правоую и вБрноую слоуж- 
боу до на(с)... дали єеми имь... села и(х) на имА на тоуло- 
вБ... и костинци (Сучава, 1429 Созі. І, 269). 
ФОРМИ: наз. костинци (1429 Созі. І, 269). 
КОСТИНЬ1, КОСТИН прикм. (12): а на то... вБра пана 

кости на (Роман, 1392 Созі. І, 8); и дали єсми ємоу... села... 
на имА.-- вашковци... и за боуковиною дїаковци оба кута 
што замБни(л) сь костиною дочкою (Сучава, 1431 Созі. 
І, 317); И оуставшє пан Жоуржь гоумєнник та заплатили 

оуси тоти вьішєписаннїи пинБзи Т злат татарскьіх оу роу- 
кьі... братаничи тогож 1 оурбана Насти, дочка Костииа (Су¬ 
чава, 1499 ВО II, 135). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Костин 1 (1490 ВО І, 387); зам. дав. 

братаничю єго Костинь І (1490 ВО І, 387); наз. одн. ж. 
Костина, костина З (Г392 Созі. І, 8; 1499 вЬ II, 134, 135); 
Костьіна 2 (бл. 1400 Созі. І, 27; 1445 Созі. II, 231); ор. одн. 
ж. костиною (1431 Созі. І, 317); наз. мн. ч. костини (1490 
ВО І, 436, 437; ДГСХМ). 
Див. ще *КОСТЄВЬ. 
Пор. КОСТА. 
КОСТИНЬ 2 ч. (1) (особова назва): слюбуємь то издєржа- 

ти...и с нашими паньї и с нацією радои, на имБ, паньнА- 
гоє логоеє(т)... пань костини (Серет, 1445 Созі. 11,729—730). 
ФОРМИ: наз. одн. костинь (1445 Созі. II, 730). 
КОСТИЧЬ ч. (ЗО) (особова назва): а иа то є(ст)... вБра 

пана костича поетєлника (Сучава, 1427 Созі. І, 196—197); 
и продали свою правоую отниноу... от оурика дБдов их 
Ходка Костича поетєлника и Лева (в ориг. Леви.— Прим, 
вид.) (Сучава, 1492 ВО І, 509). 
ФОРМИ: наз. одн. костичь (1433 Созі. II, 594); род. одн. 

Костича 26 (1427 Созі. І, 197; 1429 ДГОБК; 1431 Созі. 
І, 317; 1436 Л/Р«Л» 469; 1438 Созі. II, 15; 1439 Созі. II, 
52; 1443 Созі. II, 129; 1446 Созі. II, 238; 1492 ВО 1, 509 
і т. ін.); костичБ 2 (1429 Созі. І, 259; 1436 Созі. 1,476). 

*костки мн. (3) (стч. козіку, стп. кохікі) (азартна 

ера) кості: О сиоу которьш нє о(т)делєнь о(т) оца и на кост- 
ка(х) стратїть алюбо на иньшєи игрв (XV ст. ВС 8). 
ФОРМИ: род. косто(к) (XV ст- ВС 27 зв-); місц. на кост- 

ка(х), костька(х) (XV ст. ВС 8,30 зв.). 
КОСТКО див. КОСТЬКО. 
*КОСТКОВЧИ мн. (І) (назва села у Волинській землі): 

а... оу ко(ст)ковчи... пану чусє нє надобє оуступати сА 
(Луцьк, 1434 Р 128). 
ФОРМИ: знах. ко(ст)ковчи (1434 Р 128). 
І КОСТОРЬ див. *КОСТАРЬ. 

*КОСТОЧНЬІИ прикм. (4)<^>игра косточная 
(3) див. *ИГРА; игрєць косточнии (1) див. 
*ИГРЄЦЬ. 
ФОРМИ: місц. одн. ж. о косточнои (XV ст. ВС 7 зв., 

27); місц. мн. о косточньі(х), косто(ч)ньі(х) (XV ст. ВС 
27 зв.). 

! КОСТОЖ(КОСТОВ'Ь) прикм. (1): Сию книгоу писа(л) 
дАкь мигаль пьіхннски... ищи писа(л) иоа(н) диаконь.. 
Иєтрикоувь нє єдиного то родоу, били оушитки єдинь 
би(л) костоЖ (Г) а дроу(г) бьі(л) качюрювь а третин бьі(л) 
поповАть (І) (б. м. н., 1492 ЗОЄ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ! костоЖ (1492 ЗОЄ)- 
КОСТУШКО ч. (1) (особова назва): а при то(м) били 

докторь с Кракова кизь янь рєкгула... а тиву(н) вруцкии 
костушко (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. костушко (2-а пол. XV ст. СПС). 
*КОСТЬКИ див. *КОСТКИ. 
*КОСТЬІНЬ див. КОСТИНЬ1. 
КОСТЬ ч. (4) (особова назва, пор. Коистантьінь) Кость: А 

писаль привильє сє поповичь болєстрашицкии... кость 
проузвищємь сорочичь (Перемишль, 1366 Р 12); а на то 
є(ст)... вБра пана костА вистБрннка (б.м.н., 1443 Со5(.ІІ,І26). 
ФОРМИ: наз. одн. кость (1366 Р 12; 1378 Р 26); род. одн. 

костА (1433 Созі. І, 359; 1443 Созі. II, 126). 
Див. ще КОСТЄ, КОСТА. 
КОСТЬКО, КОСТКО ч. (12) (особова назва, пор. Кон- 

стантинь): а на то послуси... солнАчковичь глБбьбько (І) 
и брать єго костько бБзна (Перемишль, 1366 Р 12); а пи¬ 
саль кнАжии писарь костько болєстрашицкии (Бохур, 1377 
Р 24); а ти доконали и осоудили... па(н) михалко грабовєц- 
кьш костько головєнчичь (Галич, 1401 Р 66); а при томь 
бьіли судьБ и свБдци пань ходко чємєрь... пань костько 
повисливчичь (Зудечів, 1411 Р 80). 
ФОРМИ: наз. одн. костько 9 (1366 Р 12; 1377 Р 24; 

1378 Р 26; 1390 Р 176; 1391 Р 45; 1393 Р 52; 1401 Р 66; 
1411 Р 79, 80); костко 2 (1404 Р 70); род. одн. костька(1386— 
1418 Р 34). 
КОСТ'Й див. КОСТА. 
*КОСТЮКОВЬ прикм. (1)()костюковь л Б с о к ь 

(назва ліска у Молдавському князівстві): а хотарь (кошил>- 
овцє(м) горБ роудою потокомь на конець нєсфои... попєрєкь 
костюкова лБска (Сучава, 1432 Созі. І, 330). 
ФОРМИ: род. одн. ч. костюкова (1432 Созі. І, 330). 
*КОСТЮШКОВАЯ ж. (2) (особова назва): А дали есмо 

напредь речоной паней Костюшковой бетимьи... зверху 
вьіписаное имБньє (Луцьк, 1452 ЛкЮЗР І, 21). 
ФОРМИ: дав. одн. Костюшковой (1452 ЛкЮЗР І, 21). 
КОСТЯНТИНЬ див. КОНСТАНТЬІНЬ. 
КОСТА, КОСТИ, КОСТІ» ч. (150) (особова назва, пор. 

Константинь) Кость: мьі панове и боАрє зємлБ молдав(с)- 
кои... па(н) романь, костА витАзь... слюбуюмь... кролєви, 
вол оди славу... вернимь бити (Сучава, 1395 Созі. II, 612); 
и ми єсми пришо(д)ши прє(д) киАгиню илияша воєводи- 
иоую и прє(д) и(х) паньї мо(л)давскии... пре(д) паиомь 
коетєю дановичємь и прє(д) паномь денисомь и єсми сми- 
рилисА (Самбір, 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); 
Бо и тєпєрь послали єсмо нашого посла Костю дьяка до 
вашой милости (б. м. н., 1499 ВО II, 449). 
ФОРМИ: наз. одн. костА, костБ 9 (1395 Созі. II, 612; 

1402 Созі. II, 623; 1428 Созі. І, 202, 233; 1429 Созі. І, 269; 
1434 Созі. І, 391; 1448 Созі. II, 342; 1480 ВО І, 243; 1499 
В Б II, 444); кости 1 (1453 Созі. II, 458); род. одн. кости 
94 (1400 Созі. І, 27; 1429 Созі. І, 249; 1437 Созі. І, 515; 
1446 Созі. II, 241; 1449 Созі. її, 744; 1457 ВО І, 4; 1462 
ВО І, 63; 1465 ВО І, 88; 1478 ВО 1, 219: 1495 ВО II, 64 
і т- ін.); кость 18 (1411 Созі. І, 85; 1435 Созі. І, 403; 1437 
МіН. 203; 1443 Созі. II, 149; 1446 Созі. II, 248; 1479 ВАМ 
62; 1479—1480 Созі. 3. 105; 1481 ВБ І, 249; 1482 ВО І, 
260 і т. ін.); Костьі 1 (1466 ВО 1, 106); зам. знах. тБгати 



КОСТАНТИН — 504 — КОТОРІИ коли 

на пана Кости 1 (1499 Созі. II, 386); а того татарина Кост* 
1 (1480 ЕЮ І, 243); дав. одн. кости 15 (1432 ДГВІН; 1440 
Созі. II, 66; Мік. 208; 1441 ОВАс 40; 1442 Созі. II, 87, 
93, 97; 1449 Созі. II, 385; 1466 ВО І, 114; 1495 Ш) її, 
85); Косте 4 (1490 ВО І, 400; 1493 ВИ II, 3; 1495 ВО II, 
78; 1497 ВО її, 123); к<ос>т* 1 (1426 Созі. І, 182); знах. одн. 
Костю (1449 Созі. II, 385; 1499 ВО її, 449); ор. одн. костєю 
2 (1442 Созі. її, 87; 1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.); 
і кости 1 (1458 Созі. її, 814). 
Див. ще КОСТЄ, КОСТЬ. 
КОСТАНТИН див. КОНСТАНТЬІНЬ. 
КОСТАНТИНОВИЧЬ, КОСТАНЬТИНОВИЧЬ ч. (6) 

(особова назва): Поручили(с) кнА(з) вєлико(м) скирьгаилу 
за гридка за костАнтинови(ч) (б. м. н., 1392 Р 46); А при 
томь свБдоци бьіли кнАзь Ивань Чорьторьшскьи, кнАзь 
Михайло КостАньтиновичь Ольшаницькьи (Городок, 1443 

Р 145); а при томь бьіли свєтки наша вБрнзА рада кнзь 

Михайло васильєвичь а кнзь Михайло КостАньтиновичь 
(Луцьк, 1451 Р 156). 
ФОРМИ: паз. одн. КостАньтиновичь, костА(и)тиновичь 

4 (1443 Р 145; 2-а пол. XV ст. СО; 1451 Р 156; ДГШК)\ 
костАнтинови(ч), костАньтинови(ч) 2 (1392 Р 46; 1446 Р 
152); знах. одн. костАитинови(ч) (1392 Р 46). 
КОТЄЛЄВА ж. (1) (назва села на Буковині) Котелеве: 

тБмь мьі видьвши єго правою и вьрною слоужбою до на(с)... 
дали єсми ємоу... села єго... на имБ село кинди(н)ци... єщє 
село котелєва (Сучава, 1437 Созі. І, 541). 
ФОРМИ: наз одн. котелєва (1437 Созі. І, 541). 
* КОТЄЛ НА ж. (І) (назва села у Київській землі): кь 

Житомироу село Котє(л)нА а в томь сєлє новьіє люди два- 
(д)цать и чотьіри члвки (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
ФОРМИ: наз* одн. Котє(л)нА (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 

92 зв.). 
*КОТЕЛЬ ч. (2) (металева посудина) котел, казан: а 

в той клБти скарбу не бьіло ничого, толко зброй бьіли и 
миси зламаний, а котли зламаний (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: наз. мн. котли (1498 АЛМ 163). 
КОТеЦЬ ч. (4) (особова назва, молд. «курник»): мьі Сте- 

фан воєвод... чиньїм знаменито... ожє тотьі истинньї слоугьі 
нйши вьрньї Жоуржь Котєць и брат єго Козма Котєць 
слоужили нам право и вБрно (Сучава, 1471 ВО І, 164). 
ФОРМИ: наз. одн. Котєць (1471 ВО І, 164); дав. одн. 

Котєцоу (1471 ВО І, 164). 
КОТЄЧАРЬіИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): ТАм ми видавши их правоую и вБрноую слоуж¬ 
бою до нас... дали и потврьдили єсми имь... село на имА 
котечарьш (Сучава, 1471 ВО І, 164). 
ФОРМИ: наз. котєчарии (1471 ВО І, 164). 
*КОТ€Ш€ВгЬ ч. (1) (назва села у Львівській землі): тотн 

старци... визнали... староую границю... кдє переходить 
дорога зоудєчєвскаА... тою жь дорогою зоудєчєвскою кь 
котєшєвоу кь бортномоу доубью (Зудечів, 1413 Р 83). 
ФОРМИ: дав. одн. котєшєвоу (1413 Р 83). 
КОТЛИНБСКИІ2 ч. (1) (особова назва): а на то бьіли 

свБдци... пань КотлиньскиБ воєвода илвьвски пань соу- 
(д)ья лвьвскиБ (Львів, 1421 Р 92). 
ФОРМИ: наз. одн. КотлиньскиБ (1421 Р 92). 
*КОТЛУБУГА ч. (1) (особова назва, тюрк. СЗиіІи Ьиуа 

«сильний бик»): коли єсмь пєрвое сБль на црьскомь столБ 
тогда єсмь послаль биль к вамь асана и котлубугу вамь 
дати вБданиє (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170). " 
ФОРМИ: знах. одн. котлубугу (1392—1393 РФВ 170). 
*КОТНАРЬ ч. (4) (назва міста у Молдавському князів¬ 

стві): и дали єсми иашємоу монастирю о(т) полАиьі... на 
вьсАкои лБто, по шести бочо(к) вина, о(т) иашєи дєсАтииьі 
илї о(т) хрьлова илї о(т) котнарА (Поляна, 1448 Созі. 
II, 365); писа ивашко дїя(к), оу ко(т)нари (Котнари, 1454 
Созі. II, 509). 

ФОРМИ: род. одн. котнарА, ко(т)нарБ (1448 Созі. II, 
365; 1453 Созі. Ц, 445, 472); місц. одн. оу ко(т)нари (1454 
Созі. II, 509). 

*КОТОВЄЦЬ ч. (3) (назва річки у Молдавському кня¬ 
зівстві): т£мь мьі видБвши єго правоую... службоу до 
на(с)... дали єсмьі ему... села на рєвтБ, на имА ... бБлаА 
крьницА и на оустїє волчннцА, гдє сА снємаю(т) сь котов- 
цєм (5Іс.—1 Прим: вид.) (Ваелу#,Ч436СтІ: ї, 459); и такожь 
варе гдє имє(т) мочи поставити соби млини на котовцА, 
онь да постави(т) боу(д) колко (Нямц, 1443 Со5^- II, 
120). 
ФОРМИ: ор. одн. котовцем (1436 Созі. І, 459); місц. одн 

на котовцА (1443 Созі. II, 119, 120). 
КОТОВИЧ ч. (2) (особова назва): а при то(м) били док- 

торь с Кракова кнзь янь рєкгула... а пана мишко(в) снь 
котовича богда(н) (Овруч, 2-а пол. XV ст. СЛС); а при 
том с нами бьіли: кн<А)з Михайло Сонкгушкович... а пан 
Пєтрь Котович (Луцьк, І491 АЗ І, 94—95). 
ФОРМИ: наз. одн. Котович (1491 АЗ І, 95); род. одн. ко¬ 

товича (2-а пол. XV ст. СПС). 
*КОТОВЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Котів: 

великій князь Швитригайло... чинимь знаменито... Ижь 
видЬвь намь службу вБрную... пана Петращка Ланевича 
Мильского, и мьі... дали есмо вь Луцкомь повБтБ Сенно 
село... вь грани Хобовщина оть Шупкова, Данчинь, а 
оть Котова Осовь (Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: род. одн. Котова (1445 АкЮЗР І, 17). 
І КОТОИРЬІ див, КОТОРЬІИ. 
КОТОРИ див. КОТОРЬІИ. 
*КОТОРИИ див. КОТОРЬІИ. 
КОТОРІИ див. КОТОРЬІИ. 
КОТОРІИ КОЛВЄ займ. (10) (стп. кіогукоі^іе, стч. 

кіегу-коііуек) (неозначений) будь-який, який-небудь, який 
би не був: І ІЄ2 той Ьу... ^гіаіі ітепет газїашу, игзіакі]е 
гесгі, коіогуіе Ьу Ьуіі ]еши газіашепу, коїогут кої^е 
ітепет ЬуІҐЬу ^уто^епі (Луцьк, 1388 ІРЬ 103); и за тоую 
сто коп грошей широких продали єсмо Єго Мнлости дво- 
рєц наш-., зь зємлАми своими.- и со всАкими иньїми по- 
платки и податми которимьколвєк имєнєм могоут названьї 
або мБненьї бити (Друцьк, 1492 АЗ III, 23); Також и ми, 
прєрєчєннїи Стєфан воєвода, жадного непрїятєлБ кроль 
єго милости, которїи колвє непрїятел єго милости хотАл 
бьі назвати сб господарем зємлАм єго короуни полскои, 
и которїи би пришол до нас--* мьі не имаєм гакового чло- 
вБка прїимитиж(Гирлов, 1499 ВО II, 421). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. которТи колвє (1499 ВО II, 420, 

421); ор. одн. ч., с- которим колвє, которимьколвєк, ко- 
їогут кої^е 5 (1388 ІРІ 103, 108; 1492 АЗ III, 23; 1499 
АЗ І, 118); которим колвє І (1499 ВО II, 420); знах. мн. ж. 
которїи колвє (1499 ВО II, 419 , 420). 
Див. ще КОТОРІИ КОЛИ, *КОТОРЬІИ КОЛИ БОУДЬ, 

*КТОРЬ1 КОЛИ. 
КОТОРІИ КОЛИ, КОТОРЬИ КОЛИ, КОТОРЬЇ коли, 

КОТРЬІИ коли займ. (12) (стп. кібгукоіі, стч. кіегу- 
коїі) (неозначений) (у знач, іменника) хто-небудь, будь- 
хто, хто б не був (7): а по тому игумеиу Спаскому Андрею 
и на потомь иншимь игумеиомь, которие коли будуть 
служити у монастирБ СветогоСпаса вь Кобрьіни,— ижь 
бьі себБ держаль попа (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); 
а не имаєть той корьчми от не(г) отнАти ни одинь староста 
а ни одииь воєвода без нашєи вол б которьи (так.— Прим. 
вид.) коли на тоть нашь листь оузрить занжє (так.— Прим, 
вид.) єсмь дали ивану волошиновичю тую корьчму (Меди¬ 
ка, 1407 Р 72); записали сА єсми и присАгли прєрє(ч)нному 
паноу владиславови, кролєви..* бронити єго на проти- 
воу каждому нєпрїАтєлю єго и короуньї полскои, которьіжь 
коли бьі бьіль (Сучава, 1434 Созі. II, 666); А намБстники 
наши мають отсьілати сами до Вилни до протопопи, которій 
коли будеть протопопомь у Пречистое Богоматере у Виль¬ 
ни (Вільна, 1499 АСД VI, 3); 
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(у знач, прикметника) будь-який, який-небудь, якийсь 
(5): ачбьі на(с), кто коли приневолА(л) и побоужа(л), абьі- 
хо(м) о(т) нєго о(т)стали... того николи не оучини(м) але 
хочє(м) оустави(ч)нє и мо(ц)нє при ни(х) зостати, а ньколи 
бьі твжь иншьш котрьіи коли пановБ... хотвлї и(х) зостати, 
ми слюбоуємь не оставати (Хотин, 1448 Созі. II, 738); 
прото(ж) уставлАє(м)ь абьі оуправє(х) нашєе землі всАкьш 

члвкь которого колї права имєєть соб є имєтї рє(ч)нїка 
во(л)но(г) (XV ст- ВС 12 зв.); мьі Олєксандрь. •• великий 
кн(Д>зь литовский... чинимь знаменито... иж... ємоу имБнє 
и(а>шє имєнємь ЗвАгол.-. дали єсмо... зо всими доходи 
и зо всими потребами, которни... к-.- тому имВню, кото- 
римь коли обьічаємь сь стародавна прислухали (Вільна, 
1499 АЗ І, 117—118). 

ФОРМИ: наз- одн. ч. которій коли 2 (1499 АСД VI, 3); 
которьі коли 1 (1434 Созі. II, 666); которьи коли 1 (1407 
Р 72); котрий коли 1 (1448 Созі. II, 738); род- одн. с. ко¬ 
торого колї (XV ст. ВС 12 зв-); ор. одн- ч. которьі(м) коли, 
которьімь коли (1448 Сох*. II, 734; 1499 АЗ І, 118);' наз. мн. 
которьіе коли (1401 АкВАК ПІ, 2); дав- мн- которьімь коли 
(XV ст. ВС 15 зв-); знах. мн. которьі(х) ко(л) (1402 Созі. 
II, 623); місц. мн. о которьі(х) колї (XV ст* ВС 12 зв.). 
Див. ще КОТОРЇИ КОЛВЄ, *КОТОРЬІИ КОЛИ 

БОУДЬ. *КТОРЬ! КОЛИ, 

КОТОРЬІИ, КОТОРЬІ, КОТОРЇИ, КОТРЬІЙ, КОТОРИ, 
КОТРЬІ, КОТОРОЙ займ. (497) 1. (відносний) (приєднує 
підрядні речення) (356) а) (означальні) (263) який, котрий 
(у постпозиції — без співвідносного слова у головному ре¬ 
ченні) (168): а... поехати гостинцомь, которьгй идеть до 
Колковь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР іЛЧ, 2); тоти старий... 
стали оу великого крихова... подлв доубровьі горв до лб- 

соцкои дороги котраА идеть и зоудєчєва (Зудечів, 1413 
Р 83); а тьіе земли продаль есми--- со всВми ужитки, кото- 
рьіе нинвчи суть или напотомь могуть бьіти людскимь ро- 
зумемь вьімислени (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); если 
бьіхоум тьіхь то Сад-Ахматовичюв ис иними темники и оу- 
ланьї не видали, тогди нам корол єго милость-.- можєть 
нам своих записоув не держати, которьш имами под ко- 
ролєвскою завишеною пєчатю (Сучава, 1462 Вй II, 293); 
границу есми положиль Плоской ниве подле дороги вели¬ 
кеє, котораяж идеть от Печерского мнетря к Льібеди к рБч- 
це (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); о жакоу алюбо о кап- 
ланБ которни(ж) держить очиноу свою (XV ст. ВС 12); 
Биль намь чоломь игумень Пречистей Богоматери зь Пу- 
стьінки, абихмо ми призволили имь людей за себе при¬ 
звати и иановБ за собою посадити на церковнои земли, 
которая кь той Церкви... прислухаеть ку Пустьінцьі (Мсти- 
славль, 1500 АСД II, № 3); “ 

(із співвідносним словом у головному реченні) (ЗО): а се 
Азь кнА(з) фєдико несвидискии... вьізнаваю... Ако жь Авно 
бьіло... какь єсмь вБриБ служиль-.- кнА(з) швидригаилови 
противоу сторонамь тимь с которьши жь во(н) нБшито 
имбль чинить (Кременець, 1434 Р 129); а прото єстли на 
пєрвьшии ваши листи о(т) мистра о(т)писаиоє иє єсть к 
ва(м) принесено можете-.- иа тьш то-., (листи) такь об¬ 
писать подлоугь словь того то нємєцкого спискоу КОТОрЬІИ 

оу сє(м) нашє(м) листоу замиками (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ); жаловаль намь подскарбій нашь 
дворньїй-.. пань Литаворь Хребьтовичь на земянь Доро- 
гицькихь... абьі они земли его забрали вь томь его именьи, 
которое мьі ему дали вь Дорогицькомь повете (Краків, 
1489 РИБ 432—433); у бгапусіи у теги зату іезшо рго- 
тегу зеЬе роїогуїу... росгопзгу ос! Іоіеу... сЗогоЬу... у осі- 
іи! ргозіо у/ теги іеЬо \у іи]и гохрІиЬи коїогиіиг тукіазг 
гачуосіу! (Трищин, 1500 ДПЖН)\ 

(з повторенням означуваного члена в підрядному реченні) 
(7): старци... оу казали староую границю... межи дбдо- 

шичи и межи баличи... к дорозБ котраА дорога идеть из 
дБдочичь до баличь (Зудечів, 1413 Р 83); границь будуть 

вЬчнии наипєрвЬи межи нашимь городо(м) снАтиномь а 
межи шєпинци которьш жь шепинци к волохомь прислу- 
шають (Ланчиця, 1433 Р 125); А при тих моих умовених 
речах... били панове люде добрьіе... которьіе панове... 
печати свои п рил ожили к сему моєму листу (Хрінники, 
1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); О рицєри имаю(т) стати по(д) 
своєю хороуговью по(д) которою хороуговью в земли жи- 
воуть (XV ст. ВС 5 зв.); а гпаіиі пагп г іоіеу гетіі озоЬпіци 
зІиіЬи зіигуіу, кгогп іппусії хешеї, коіогуі гетіі оусгугпуі 
сіегхаі (Люблін, 1478 АрхЮЗР 4/1, 8); 

(в інтерпозиції—без співвідносного слова у головному 
реченні) (26): А ]езШЬу к Ігеіеши шугпапіи пе ргізхої, 
шіпа коіога]а роїогопа сііа шрошеіапіа, зисіМ гпаіеі1 гар- 
іаііії (Луцьк, 1388 105); землю шєпиньскоую, кото- 
роую молдавьская зємла (!) о(т) короуньї имила... даваемьі, 
дароуємьі а ворочаєми... тому истино(м) королеви (Львів, 
1436 Созі. її, 706); а николи не имаєм бити вради,алибо 
оу вимовь... гдє би врєчєнного казимира кроль и короуни 
єго непожиточнє алибо оувлочетво било би мовєно... алибо 
их всАх противности, которїи пришли коу нашемоу вь- 
домоу, маєм оуставично вьіетєрєгати (Сучава, 1462 ВО 
II, 284); и листь пана Юревь, которьш писаний до отца 
нашего, пєредь нами клаль (Вільна, 1493 АЛРГ 56); и 
тими часи єго милость вишерєченнїи крал... нам вьси 
мєрзАчки--. которїнж єсмо єго милости... оучинили, от- 
поустиль (Гирлов, 1499 ВО II, 419); 

(із співвідносним словом у головному реченні) (18): по- 
зволяемь... Ижь... на пляцахь тихь, на которьіхь теперь 
мешкають... жадньїхь податковь..-давати не мають (Луцьк, 
1389 РЕА І, 26—27); а такБ жь... тьш городи цєцунь а 
хмєловь с тими волостми и сельї которьш жь к нимь при- 
слушають... дали єсмьі ему на вбки (Ланчиця, 1433 Р 125); 
ми пєтрь воєвода... вьізнаваюмь... оужє (!) тотьі златии 
пинбзи, котори єсмьі били дали на жолдь оурожєномоу 
паиоу бартьшовьі з боучача... брать роженьи пана барто- 
ша, намь вєрноуль (Кам’янець, 1458 Созі. II, 814—815): 
и били намь чоломь, абихмо имь тие зємли ихь отчизиие 
и дворища, которьіе мають вь Овруцкомь месте, потверди¬ 
ли сьімь нашимь льіетомь (Мозир, 1498 ГВКЛ 22); 

(у препозиції — із співвідносним словом у головному ре¬ 
ченні) (5): которое имене отчина и дедина моя, на имя Коль- 
нятнчи, било вь заставь у пана Василя Семашковича вь 
чотьірнадцати копахь грошей. Ино князь Федорь--. Михай- 
ловичь Чорторискїй... тое моє имБиїе... викупиль (Луцьк, 
1449 АЛМ 8); а которий бЖдєть соудомь осоужєнь алюбо 
виновать и зиа(и)дє(н) абьі таки(х) нєграблєно (XV ст- ВС 
17); и которїи би пришол до нас... ми не имаєм такового 
чловБка прїимити (Гирлов, 1499 ВР II, 421); 

(із співвідносним словом у головному реченні та з повто¬ 
ренням означуваного члена) (4): н которьшжь то п рис А ги 
и запи(с) есми оучинили... ти(х) то оусБхь присАгь и за- 
писовь симь листомь потвєржаемь (Сучава, 1439 Созі. 
її, 712); А которьіе три лезива Виленской земли держали 
пань Сеиько Гостскій а пань Аидрей Чапличь... очевистБ 
передь нами и устиБ повБдили, штожь тьіе три лезива вБч- 
ио и иа вБки продали пану Петрашку Лаиевичу Миленому 
(Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 17); которьіхь онь пословь своихь 
пошлєть до великого князя Йвана Васильєвича, штобьі 
есте тихь єго пословь... пропускали по нашому господарь- 
ству (Вільна, 1498 ВО II, 412); 

(без співвідносного слова у головному реченні) (5): коіогу 
їсіиіП к іоггоші (І) сгегег іеЬо сПсїіпи осі когсіоїіо ^ога ро 
Іігозік, а уз киріесгкісЬ шогош ро сі^а Іігозхікі (Краків, 
1407 АрхЮЗР 8/1, 4); которое какь било село и земли 
пашнєе-.. приданьї свято й церкви Вол оди мере кой спис ко¬ 
пни, подлугь записовь продка нашого, опять церкви Бо- 
жей потвердили єсмо (Луцьк, 1444 АрхЮЗР ІЛП, 8); 

б) (підметові) (56) хто (у препозиції — із співвідносним 
словом або неозначеним займенником у головному реченні) 
(9): А которий по нашєм животБ от наставникь... не бо у- 
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дєт стоати вь сємь иашєм токмБжи, таковьіи да боудєть(... 
—Прим- вид.) (Молдавиця, 1462 ВІ) 1, 70); а которьіє вроч- 
ньі(х) грошє(и) нєдають тьіє подьімьщину дають (б- м- н., 
бл. 1471 ЛКЗ 91); А которїи, по нашєм животб, от настав¬ 
ник или от братїах свАтомоу м*Ьстоу сємоу, кто или кото¬ 
рїи не боудєт стоати вь сємь нашєм токмАжєм, таковьі да 
даст отвБть вь день сЖднїи (Путна, 1476 ВО І, 216); а ко¬ 
тории люди оусхотАт пойти ис того села... тьіи мают пойти 
доброволно (Острог, 1488 А5 І, 88); 

(без співвідносного слова у головному реченні) (10): з по 
нашомь животБ которьіи имєть господарь оу зємли молдав- 
скои о(т) братїи нашихь-.- то они да нє порушать наше 
данїє (Сучава, 1403 ДГАА)\ а по нашємь животь которьіи 
имєть бьіти господарь оу нашєи зємли... то имь що (...не 
відчит.— Прим. ред.) не пороушили нашєго даиїА (Сучава, 
1419 444); 

(неповні, у заголовках деяких параграфів Вісліцького ста¬ 
туту) (32): которьш сь соуда избєгають во гнВвБ (XV ст. 
ВС 5 зв.); которьш комоу возмє(т) што бє(з) єго вини (XV ст. 
ВС 7 зв.); 

(в інтерпозиції — із співвідносним словом у головному 
реченні) (5): мьі право чинимь коли (ж) которьімь свє(т)- 
комь боудє(т) вьіроучєна клАтва тогдьі то(т) которьіи свє(т)- 
кьг вєдє(т) бє(з) оуразоу жалоби своєя имєєть моць иньшїи 
свє(т)кьі имєновать и вєсть (XV ст. ВС 19 зв-); 

в) (додаткові) (29) хто, (рідше) який, що (у постпози¬ 
ції — із співвідносним словом або узагальнюючим займен¬ 
ником у головному реченні) (12): Влодисла(в)... кроль поль- 
ски... чинимо то сввдо(м) оусВмо которьіі на то(т) листо 
посмотрито ожє пано пєтр воєво(д) молдавьі... пожичило 

на(м) Д тисАчЬ рублиі фрАжьского сєрєбра (Луцьк, 1388 
Р 36—37); и Азь нелюбую--, ижь нє оставлю на тьіхь 
городВхь иного воєво(д)... по собв толико того которьш жь 
бьі присАгль ВБр€(н) б біти королеви (Кременець, 1434 Р 
131); О тьі(х) которьш(ж) дєлаю(т) дерево в лєсє (XV ст- 
СЯ 9 зв.); а какь зь нихь одинь зомреть а ие зоставить 
по собе сьіновь и щадковь музекого полу то его половина 
того села Осекрова иа того маеть спасти которьш ся оста- 
неть (Троки, 1498 ГВК00)\ 

(без співвідносного слова у головному реченні) (5): про 
тожь мьі иляшь воєвода... знаменито чинимо оурАдомь 
того листа которьімь єсть потрєбизна... како-- кролєви 
полекому... землю шєпииьекоую... ворочаєм'ьі (Львів, 
1436 Сові. її, 706); КолисА хто правомь вади(т) о граии- 
ца(х) оуказоуючи копца намне три... тогдн по(д)коморєи 
нашь по(д) своєю чєстїю... имєєть пршоустїть ко (до)свє(т)- 
чєнїю которьіижє ліпшая зиамєна оукажєть (XV ст- СЯ 
42); ми боАровє... Авно чини(м) тьі(м)то листо(м), котрьш 
того листа боудоу(т) знаємость имбти, гдьі(ж)... пєтрь 
воєво(д)... королеви полском(у)... записа(л) сА (Хотин, 
1448 Сові. II, 737—738); 

(в інтерпозиції — без співвідносного слова у головному 
реченні) хто, (рідше) який (4): І іег, іезШЬу... гаЬііо, а 
сгегег зшебесзішо, пе гпоЬ (Зо^езіі зшоіт ргі]а1еІет, коіо- 
гуІЬу... гаЬіІ, ]езШЬу той ш руіаліи пекоіогоЬо робо2- 
гепоко теїі; ту.-- па ргоіі^ки робоггепоію, сЬос2от оЬ- 
гопсо]и Ьуіі (Луцьк, 1388 2РГ 106); Також и мьі... Стєфан 
воєвода, жадного нєпрїятєлв кроль єго милости, которїи 
колвє нєпрїятєл єго милости хотАл би назвати с£ госпо¬ 
дарем зємлАм єго короуньї полекои, и которїи би пришол 
до нас, или до подданньїх наших, или боуд до кого которїи 
прислоухают нашєго господства, ми нє имаєм такового 
чловБка прїимити (Гирлов, 1499 ВО II, 421); 

(у препозиції — із співвідносним словом у головному ре¬ 
ченні) (5): а которьш би нє хотиль натомьизьеднаиїю стоати 
и мирь пороушити, а ваша мл(ст)ь и каждьш добрий иа 
того стояти и казнити, яко виноватого и яко пр'Ьстоупника 
(Сучава, 1435 Сові. II, 682); Ино которого єсмо чоловєка 
вєдали вь нашой зємли, што ємоу добра нєхотєль... того 

єсмо тогди жь зь зємли нашоє и вислали (б. м- н., 1496 
ВВ II, 405); а котории би коли хотєли вь мито нашо 
и (в) промитоу вьстоупатисА и мьітоу нашомоу шкодити 
тьі бьі и(х) одь тьі(х) борониль (Петрків, 1489 АМВ); 

(без співвідносного слова у головному реченні) (3): которїи 
би єго нє слоушали, ми єго исказними єгожє роукою (Су* 
чава, 1401 /?//?); а которьш боудєть оу томь знайдеии 
тогда вина на нихь (XV ст. ВС 15); 

г) (місця) (8) який, котрий (у препозиції — із співвід¬ 
носним словом у головному реченні) (6): а у которомь торгу 
ймуть ихь купити, тамь ймуть дати, оть каждого конА 
по чєтири гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 631); А оу кото- 

ром трьгоу имєт коупити там имєт давати от скота а грош 
(Сучава, 1460 ВО II, 274); 

(без співвідносного слова у головному реченні) (2): а оу 
котором торгоу имоут их коупити, от каждого конА по 
чєтири грош (Сучава, 1456 Сові. II, 789); а оу котором тор¬ 
гоу имоуть их коупити, от каждого конв по чєтири гроши 
(Сучава, 1460 ВИ II, 274). 

2. (відносно-приєднувальний) цей, цей саме (25): Мн 
Алєксандрь... ведомо чьінимо... ижь... на пляцахь тихь, 
на которьіхь теперь мешкають... На которихь тьіхь пла- 
цахь над Городницею божница ихь... стоить (Луцьк, 
1389 РЕА І, 26—27); тамь же єсмо копець усьіпальї, грани 
иа липи витесати велили ... для вечистого знаку паль 
забьіти казали єсмо и тую границю скончили... Которьш 
то граньщи и за рику, также копци и грунть Карпа Мьїку- 
лииского потверждаемь (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8—9); 
которьшжь то присАги и запи(с) єсми оучинили при томь 
голду во лвовЬ... ти(х)то оусВхь присАгь и записовь... 
потвержаємь... а которьшжь то листи и записи хочємь 
имВти вь оусВхь рБчє(х) и члонкохь (Сучава, 1439 Со5^. 
II, 712—713); На которого соимоу кончанїє и дВланїє... 
велєможни панове: пань Станиславь с Ходча... пань Ми¬ 
хайло Боучачски... панове и рада господар А Стефана воє¬ 
води... из дроугои сторони, соуть сослани и иалицєньї и 
намАнєни. Межи которими панми пань Миколаи Гримало, 
вижь господар А кроль єго милости, особно бил сьслани, 
аби оусим сторонам била справєдливость, аби одно смот- 
рьіль (під Хотииом, 1467 ВО II, 297); Я, Андрей Александ- 
ровичь, намветиикь лидскій, державца кіевскій на тот чась 
што гдрь иашь король єго млеть даль игумену и старцом 
стого великого николи мнетря Пустьінского двб нивки го- 

родское землн Плоскую а Клиноватую... а котории нивки 
в долине... то есми велель держати виноградником (Київ, 
1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158); ми Олександри..великий кн(А)зь 
литовский... чииимь знаменито... иж вбачивши вБрнш 
служби... кн(А>жати Костєнтина Ивановича Ост- 
розского... имьнє н(а>шє имєнємь ЗвАгол... даємь и за¬ 
пису ємь-.. зо всими иньїми доходи... на которьіж рБчи 
лєпБйшє свєдєтство а болшєє потвєрженє пєчат н{а)ша 
єст к сємоу н<а)шомоу листу завьшєна (Вільна, 1499 АЗ 
І, 117—118). 

3. (неозначений) (111) (у знач, прикм.) якийсь, буць- 
який, який-небудь (100): а коли которьш торговець по- 
идєть торговагь ис торунА чєрєс бєрєстиє до лучьска без 
пєчали будтє (б. м. н., 1341 Р 2); А ]езШЬу ко!огу]е гесгі 
кгатпуіе та)еі’ туіо ріаіііі (Луцьк, 1388 ХРГ 105); 
а коли которьш господарь имь (поруши>ть без вини ихь 

таковьіи штоби бьіль проклАть о(т) га ба (Сучава, 1407 
Сові. І, 57); а пак лн тоє пєрворє(ч)ноє село намь сА би 
слюбнло а любо которому нашєму слузБ поволили бихо(м) 
є викупити (Коломия, 1424 Р 102); а ми имаємь дати кнАзю 
вели комоу помоч... нижли того, бжє нє дай, боудоу мь (І) 
имВти какоую налогоу с которьіх сторонь, на нашоу землю 
(Ясси, 1445 Сові. II, 726); А которьш би гости хотєли мито 
нашо обьежьдчати новими дорогами, минаючи мито на¬ 
шо, и тьі би ихь оть того устегаль, нехай би ездили старими 
дорогами (Краків, 1487 РИБ 226—227); а водьі(н)скому 
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еетли будє(т) о то котороє дБло и о(н) того нєха(и) на су- 
(д)А(х) нашн(х) а не на ни(х) коли они єго буду(т) нєгора(з)- 
до суди(ли) (Вільна, 1495 ВМЗД); а колі сА на(м) прїго- 
дить прїєха(т) до котороє зємлї тогдьі соудья тоє зємли 
имєєть соудити прї иашомь дворе (XV ст. ВС 12 зв.); а вла¬ 
диці Полоцкому того игумена у Пречьістой Пустинской, 
ие судити... нижли котороє дбло будеть владьщь до игу¬ 
мена, тое судити намь посполь (...— Прим. вид-) владьїкою 
(Мстиславль, 1500 АСД II, № 3); 
которьіи иньши (1) якийсь інший: про то мьі 

оуставлАємь абн ка(ж)ньі(и) вєлїкьіи па(и) ани которьіи 
иньши и{х) нєкоупова(л) собв шє(л)тииства нїкоторьіи вси 
кромВ па (І) своєго чїя весь (XV ст. ВС 32 зв.); 
на которьіхт) врВмєнахТ) (1) див. *ВР'£МА; 
(у знач. іменника) хто-небудь, хтось (9): а тижь коли 

би которьіі нєприАтєль своєю силою облогло тото ИСНЬІН 
гро(д) галичь тогда тото исньїі воєвода и бра(т) єго и двти 
ихь или котори из нихо жи(в) останєть имають... того 
исного города боронити (Луцьк, 1388 Р 37); а коли которьш 
о(т)имє(т) наше данїє... то таковьш штобьі бьіль проклАть 

о(т) га ба (Сучава, 1411 МіН. АІЬ.); а которьш з нас вьістоу- 
пить с того двлоу, тогдБ осподарю королю... пАтсоть коп 
(Хвалимичі, 1475 АЗ III, 14); а єстли которьій с тьгхь нєхо- 
тєл ємоу служити и он оставивши имБнє єдь проч зо всимь 
своимь статкомь (Вільна, 1499 АЗ І, 118). 

4. (питальний) який (3): и оуставлАємь и(ж)... слоужєб- 
нїкь своимь посохо(м) имаєть поєха(т) к сєлоу к томоу па- 
иоу чїє сБло єсть... а повєдать о(т) которо(г) соудьи прїка- 
занїємь... а для котороє виньї то(т) позовь да(н) (XV ст. 
ВС 14); 
О и мати которїи р и ч и (1), кото р їй ри¬ 

чи и мати (1) див. ИМАТИ2. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. которни, которн(и), коіогу] ПІ 

(1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1341 Р 2; 1388 ІРІ 105; 1403 Р5 
338; 1419 Г)ІР«Ау> 444; 1430 ГВКЛ 8; 1452 АкЮЗР І, 21; 
1462 ВИ 1, 70; 1475 АЗ III, 14; 1499 АЗ І, 118 і т. їн.); 
которн 14 (1388 Р 36, 37; 1403 ДГ-АА; 1411 Сові. І, 85; 
1437 ВІР № 8; 1462 ВВ II, 284; XV ст. ВС 5 зв., 17 зв-, 
18 зв.; 1500 ДПЖН і т. ін.); которїи, котори(и) 9 (1458 
ОІР«А» 513; 1476 ВИ І, 212, 216, 217; 1484 ЯМ; 1499 ВВ 
II, 421); котрий 1 (1448 Сох*. II, 738); котори 1(1454 Сові. 
II, 513>; котрн 1 (1448 Сові. II, 738); которои 1 (1459 Р 
171); ! котьірьіи І (XV ст. ВС 8 зв.); род. одн.ч.у с. которого, 
которо(г) (1389 РЕА І, 27; 1421 Сові. І, 142; 1435 Р 134; 
1438" Р 140; 1447—1492 ЛКБВ; 1467 ВО II, 297; XV ст. 
ВС II, 14, 29; 1499 ВВ II, 421); дав. одн. ч.у с. которому, 
котопомоу (1424 Р 102; 1438 Р 140; 1466 АЗ І, 61; 1498 
АрхЮЗР 8/IV, 141; XV ст. ВС 18 зв.; 1499 ВВ II, 422); 
знах. одн. ч. которни, которн(и) 7 (1447—1492 ЛКБВ; 
1481 АЗ І, 77; XV ст. ВС 33 зв., 38; 1492 АЗ III, 23; 1495 
ВМБС); которого, которо(г) 7 (1435 Р 134; 1475—1480 
АрхЮЗР 8/IV, 21; 1496 ВВ II, 401, 405; XV ст. ВС 15 зв., 
34; 1498 ВВ II, 409); ор. одн. ч.У с. которьімь, которьі(м), 
которьім 11 (1430 ГВКЛ 7; 1456 Сові. II, 788; 1460 ВВ 
II, 273; 1494 АЛМ 54; 1495 ВМБС; XV ст. ВС 6, 26; 1499 
АЗ І, 117; ВВ II, 449); которим 1 (1485 ВВ II, 312); місц. 
одн. ч.у с. оу (на) которомь, которомь, котором 14 (1408 
Сові. II, 631; 1434 Сові. II, 669; 1449 АЛМ 8; 1456 Сові. 
II, 789; 1460 ВВ II, 274; 1466 ВВ І, 96; 1489 РИБ 437 
і т. ін.); на котороумь 1 (1467 ВВ II, 297); наз. одн. с. ко- 
торое 6 (1444 АрхЮЗР І/УІ, 8; 1449 АЛМ 8; 1489 РИБ 
438; 1495 ВМЗД; 1499 АСД VI, 3; 1500 АСД II, № 3); 
которьі 1 (1492 ЗОЄ); знах. одн. с. котороє (1447—1492 
ЛКБВ; 1467 МіН. Вос. 125; СП № ІЗ; 1475 АЗ І, 72; 1489 
РИБ 433; 1490 Нам.; 1492 ЗОЄ; 1496 АЗ І, 244; XV ст. 
ВС 35—35 зв.; 1499 ГОКІР); наз. одн. ж. которая, коіо- 
га)а, котораА 40 (1322 АрхЮЗР 1ЛЛ, 2; 1388 ІРІ 104; 
1436 Сові. її, 706; 1445 Сові. II, 729; 1454 Сові. II, 517; 
1472 АрхЮЗР 8/III, 3; 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158; 1495 
ВМБС; XV ст- ВС 6 зв.; 1500 АСД II, № 3 і т. Ін.); котра А 1 

2 (1413 Р 83); котора 2 (1415 Сові. І, 122; 1462 Ви II, 285): 
род. одн. ж. которои 6 (1453 Сові. II, 766; 1462 ВВ II, 284- 
1485 ВВ II, 372; XV ст. ВС 31 зв.; СЯ 9; 1499 ВВ II, 422); 
котороє, коіогоіе 6 (1388 ІРІ 103; 1478 АЗ І, 76* 
XV ст. ВС 12 зв., 14, 20 зв.; 1491 А$ І, 97); дав. одн. ж. 
которои І (1447—1492 ЛКБВ); ! корон 1 (XV ст. ВС 8); 
знах. одн. ж■ котороую, которую, коіоги]и 17 (1388 ІРІ 
104; 1436 Сові. II, 706; 1449 АЛМ 8; 1451 АкЮЗР II 
106; 1453 Сові. II, 766; 1455 Сові. II, 774; 1485 ВВ іГ 
372; 1492 АЗ III, 23; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27; 1500 ДПЖН 
і т. ін.); которою 3 (1448 Сові. II, 738; 1453 Сові. II, 766; 
1496 ВВ II, 402); зам. знах. одн. с. за которою д-Ьло І (1466 
ВВ І, 95); ор. одн. ж. которою 4 (1485 ВВ II, 371; XV ст. 
ВС 5 зв.; 1494 АЗ 1, 101; РИБ 560); ! котою І (XV ст. ВС 
10 зв ); місц. одн. ж. в (при, на, оу) которой, коіогоі 5 
(1388 ІРІ 105; 1430 ГВКЛ 8; 1493 АЛРГ 56; 1498 АЛМ 
163; 1499 ВВ II, 423); о ко(т)ро(и) І (XV ст. ВС 7); наз. 
мн. ч.Ус. которьш, коіогуї 66 (1388 ІРІ 103; 1401 рір- 
1424 Р 99; 1435 Р 133; 1448 Сові. II, 737; 1462 ВВ II, 285: 
1473 АрхЮЗР 8/ІУу 102; 1488 АЗ І, 88; 1493 ПОСВВ 152; 
1499 ВВ II, 448 і т. ін.); которне, коіогу]е 23 (1388 ІРІ 
103; 1430 ГВКЛ 7; 1499 АЛМ 8; 1451 АкЮЗР II, 106* 
1466 АЗ І, 62; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 1487 РИБ 227; 1496 
ПДВКА 60 І т. ін.); которїи, котории 7 (1401 РІР; 1462 
ВВ II, 284; 1485 ВВ II, 372; 1495 ВВ II, 64; 1499 ВВ II, 
420, 421; ВФ); которн, коіогу 3 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 
1436 Сові. її, 698; 1462 ВВ II, 284; 1487 АЗ І, 86); ко¬ 
торн *Ь 1 (1434 Р 130); коториє, которіе 2 (1484 ЯМ; 1497 
РИБ 683); наз. мн. ж. которнА І (1448 Сові. II, 734); ! ко- 
тоирн 1 (1467 ВВ II, 297); род. мн. которнхь, которн(х), 
которнх, коіогусЬ 8 (1388 ІРІ 103; 1389 РЕА І, 26- 1415 
Сові. І, 116; 1429 ВІР«А» 455; 1437 Сові. II, 709; 1442 Сові. 
II, 719; 1445 Сові. її, 726; 1487 АЗ І, 239); коїорих, кото- 
рихьЗ (1436 Сові. II, 706; 1495 В В II, 64; 1499 ВВ II, 425); 
дав. мн. которн(м), которнмь, которим, которимь (1388 
Р 38; 1436 Сові. II, 706; 1462 ВВ її, 285; 1495 РИБ 602; 
XV ст. ВС 7 зв.; 1499 АЗ І, 117 і т. ін.); знах. мн. ч.у с. 
котории, коіогуі 25 (1389 РЕА І, 27; 1430 ГВКЛ9; 1447— 
1492 ЛКБВ; 1462 ВВ И, 293; 1478 АрхЮЗР 4/1, 8; 1488 
АЗ І, 88; 1495 АЛМ 128; 1496 АЗ І, 244; 1498 АЛМ 169; 
1499 АЗ І, 117 і т. ін.); котори(х), которнхь, которьіх, 
коіогусп 9 (1389 РЕА І, 26; 1459 Р 171; 1473 АрхЮЗР 
8/IV, 102; 1495 АЛМ 83; ВК; XV ст. СЯ 43; 1498 ВВ II, 
412); котори, коіогу 6 (1457 Сові. II, 810; 1462 ВВ II, 284; 
1499 АЗ І, і 18; XV ст. ВС 17; СЯ 9 зв.; 1500 ДПЖН); 
которн 2 (1458 Сові. II, 815); коториЬ 2 (1436 Сові. II, 
706, 707); знах. мн. ж. коториє, коіогуіе 4 (1388 ІРІ 105, 
108; 1445 АкЮЗР І, 17; 1498 ГВКЛ 22); которїи 3 (1485 
ВВ II, 372; 1499 ВВ II, 419); знах. мн. с. коториє, ко¬ 
торіе 2 (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1489 РИБ 433); которая 1 
(XV ст. СЯ 42); ор. мн. которими (1411 Сові. II, 637; 
1434 Р 129, 131; 1435 Р 132; 1447—1492 ЛКБВ; 1467 ВВ 
II, 297; XV ст. ВС 36; СЯ 40 зв., 42 зв.; 1497 РИБ 683); 
місц. мн. на (оу, о) которнхь, которн(х), которнх 9 (1389 
РЕА І, 26, 27; 1415 Сові. І, 116; 1447—1492 ЛКБВ; 1448 
Сові. II, 362; 1449 Сові. II, 386; 1455 Сові. II, 561; XV ст. 
СЯ 43; 1460 ВВ І, 41); оу которих 1 (1462 ВВ І, 67). 
Див. ще КТОРЬІ. 
*КОТОРЬІИ КОЛИ БОУДЬ займ. (2) (неозначений) 

будь-який, який-небудь: а такожє слоубоуємн и имаємн 
воротити оусБ записи тому истино(м) королеви полскому 
и єго короуни, што пєрєдьковє нашьі имили о(т) королєвь- 
ства полско(г), которьіб коли боудь записи и тижь кото- 
рьіБ коли боудь пєрєдьковє нашн (Львів, 1436 Сові. II, 
707). 
ФОРМИ: наз. мн.ч. которнЬ коли боудь (1436 Сох*. II' 

707). 
Див. ще КОТОРЇИ КОЛВЄ, КОТОРЇИ КОЛИ, *КТОРЬ! 

КОЛИ. 

! КОТОЮ <КОТОРОЮ) див. КОТОРЬІИ. 
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КОТРЬІ див. КОТОРЬІИ. 
КОТРЬІИ див. КОТОРЬІИ. 
КОТРЬІИ КОЛИ див. КОТОРІИ КОЛИ. 
І КОТЬІРЬІИ див. КОТОРЬІИ. 
КОТЮЖИНЦИ мн. (І) (назва села у Волинській землі) 

Котюжинці: мьі великий кн(я>зь Швитрикгаил... чиним 
знаменито... иж оузрєвшє есмо вєрност... н<а>ш(о>го... 
слуги Михайла Олехновича, и мьі есмо ему дали и запи¬ 
сали... сБла оу крєменєцкой волости на имА Цєцєновци... 
а Котюжинци на Божку (Луцьк, 1444 А$ І, 39—40). 
ФОРМИ: наз. Котюжинци (І444 АЗ І, 40). 
*КОЦМАНЬ ж. (9) (назва села на Буковині) Кіцмань: 

и ти(ж) наши слоуги пєрєроубци аби не гонили тоти люди 
о(т) коцмани ни на горо(д) ни на млиньї ни на наши дворо¬ 
ве сь иними зємлБнє... що сб знаидоу(т) оу Радовцє(х) 
и оу Коцманє (Сучава, 1479 ВС 141); Іостефа(н) воево(д)... 
оукраси гро(б) своєи прБдБдици кнАжни анастасїі іажє 
дадє коцма(н) обитБли сей (б. м. н., 1497 8). 
ФОРМИ: род. одн. коцмаии (1479 ОС 141; 1481 ВИ 1,257); 

знах. одн. коцма(н) (1497 ВС 8); місц. одн. оу Коцманє 
4 (1479 ВС 141; 1481 ВВ 1,257); оу Коцмани 2 (1479 ОС 
140, 141). 
КОЦМЬНЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): и мьі... потвердили єсми имь... села на тоутовБ 
на имА калиманєщи... и пониже коцмьнещи (Васлуй, 1439 
Сові. II, 52). 
ФОРМИ: наз. коцмбиєщи (1439 Сові. II, 52). 
*КОЧОВАТИ дієсл. недок. (1) (сіно) збирати, складати: 

и мьі видБвше и(х) (правою и вБрною слоуж)бою до на(с)... 
потвердили єсми имб... села на тоутовБ... и пониже мВсто 
да кочуєть сєбБ сино (Васлуй, 1439 Сові. II, 51—52). 
ФОРМИ: нак. сп. З ос. одн. да кочуєгь (1439 Сові. II, 52). 
КОША ч. (І) (особова назва): а такоже єсми потвердили 

монастироу нашємоу (оуси татарове) и цигане, на имВ та- 
таро(м)... коша и(с) чєлбд'ью си, тора и(с) челВдью си (Су¬ 
чава, 1462 Сові. О. 11). 
ФОРМИ: наз. одн. коша (1462 Сові. О. 11). 
*КОШЄНЇЄ с. (2) косіння: О кошенїи сена чюжєго хто 

косить (XV ст. ВС ЗІ). 
ФОРМИ: місц. одн. о кошєиїи І (XV ст. ВС 31); о ! ка- 

шєнїи 1 (XV ст. ВС 8). 
Пор. КОСИТИ. 
КОШЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): ТБм мьі... дали и потвердили есмо им оу нашєи 
земли оу молдавскои... одно селище ...межи Гбнєіцїи и ме¬ 
жи Роусканїи и межи Кошещїи (Сучава, 1467 ВО І, 117). 
ФОРМИ: ор. Кошещїи (1467 ВО 1,117). 

*КОІ11ИВАТИ дієсл. недок. многокр. (5) (що) не раз ко¬ 

сити, косити: Село Ходо(р)ково а в томб сєлє сємь члвка 
осмьі(и) отамо(н) а вси слоуги на во(и)ноу хоживали и в 
ловьі хоживали... а сена нєкошивали (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 90 зв.—91). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. дошивали 4 (бл. 1471 

ЛКЗ 90 зв., 91); кошьівали 1 (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв.). 
Див. ще КОСИТИ, *ПОКОСИТИ, УКОСИТИ. 
*К0111ИЛОВИЧЬ ч. (3) (особова назва): А на то е(ст)... 

вБра пана стецка кошиловича (Сучава, 1438 ВІР«А» 472); 
а на то ест... вБра пана стецка кошиловича (Сучава, 1439 
Сові. II, 46—47). 
ФОРМИ: род. одн. кошиловича (1438 О В Ас 28; 0/К«А» 

472; 1439 Сові. II, 46—47). 
КОШИЛОВЦИ мн. (1) (назва села на Буковині) Кошу- 

ляни: мьі илїа воєвода... чинимь знаменито... оже... дали 
єсми имб оу нашии земли двБ селБ на имБ кошиловци 
и стаиоуловци (Сучава, 1432 Сові. І, 330). 
ФОРМИ: наз. кошиловци (1432 Сові. І, 330). 
* КОШТІ» ч.^(1) (стч. кояі, стіг, козгі, сен. козі(е)) ціна, 

зусилля: Мьг кнзь Сємень Алєкса(н)дрови(ч)... озна(и)моує- 
мо... и(ж) мьі дєи змилова(в)ши сА но(д) (І) слоугою на¬ 

ши (м) оурожоньі(м) Єремиєю Ша(ш)ко(м) Которои на(м)-ь 
вєликїе оу слоуги своє и ко(ш)то(м) немали(м) о(т)дає(м) 
(!) про то нагорожаючи емоу самомоу... при (в)сюи о(т)- 
чи(з)нБ и диди(з)нБ... є(го) зоставоую (Прилуки, 1459Р 
171). 
ФОРМИ: ор. одн. ко(ш)то(м) (1459 Р 171). 
^КОШЧЇЄВИЧЬ ч. (І) (особова назва): твмь же мьі ви- 

дБвши его правою и вБрною слоужбоу до на(с)... дали єсми 
емоу села на имБ собранєць ... и боудинци михаила кошчїє- 
вича (Хотии, 1435 ВІД«А» 465). 
ФОРМИ: род. одн. кошчїевича (1435 ОІК«А» 465). 
*КОШЬІВАТИ див. *КОШИВАТИ. 
КОЩИЦКИИ ч. (1) (особова назва): а на то послуси 

кнАзь юрьии глБбовичь бєлзьскии... пань добєславь ко- 
щицкии (Львів, 1368 Р 16). 
ФОРМИ: наз. одн. кощицкии (1368 Р 16). 
! КОЯЖДОУЛ (?) (1): хота(р)... о(т) доуба что є(ст) 

на не(м) крь(с)ть просто чєресь полБ на могїлоу... а о(т) 
толБ на вєрхоу гороу чобаноуль... до обрьшїе п кояждоул 
до об(рьшї>є мБгоура до об(рьшїє> (Корочии Камінь, 
1458 МіН. Оос. 121—122). 

ї КПИ ПОСТ < КРІЙ ПОСТ) див. *КРНПОСТЬ. 
*КРАВЄЦТ> ч. (1) (особова назва): жалова(л) на(м) боА- 

ринь смоле(н)скн(и) на (и)мА курило иванови(ч), на бра- 
(т)ю свою... што(ж) они нехотА(т) ему оу во(т)чинє дБлє- 
ницн дати... и казали бьіли есмо и(х) подєлити, око(л)ни- 
чому... Ивашку кра(в)цоу (Вільна, 1495 БСКИ). 
ФОРМИ: дав. одн. кра(в)цоу (1495 БСКИ). 

КРАЄВСКИИ ч. (1) (особова назва): а кнзА юрьєвьі(х) 
боАрь бьі(л) при то(м) пань патрижБи краєвскии и па(н) 
га(в)рило маршалко (Острог, 1458 ОЖДМ). 
ФОРМИ: наз. одн. краєвскии (1458 ОЖДМ). 

КРАЙ1 ч. (41) (гранична лінія) край, межа (37): а хо- 
тарь имь нижни о(т) марьішєвьци... по край боуковини 
(Роман, 1392 Сові. І, 7); А хотар томоу мБстоу да ест по- 
ченши от потока Драгошєва... та на цариноу до край ца- 
риньї (Дольний Торг, 1466 ВЕ) І, І-14); а обрубБ земленьїй 
тому именицу моєму ЛопавшомБ по старине: от именя моего 
ХренникБ ... до дороги, што з ЛопавшБ идєтб до Корьітна, 
а череЗБ тую дорогу краєм ни-в церковньїх Хренницких 
(Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/111, 3); а мьі такождерє и от 
нас єсми дали и потврьдили слоузв нашємоу Жоуржи 
ПоуцБноу... село на край Доуброви (Васлуй, 1497 ВИ 
II, 107); 

(пограничний район держави) пограниччя, окраїна (3): 
а кто повєзєтб сукно до бєсарабь, дати имєтб, на головное 
мьіто, у сочавБ, оть гривну по три гроши, а на край, у ба- 
ковБ, отб гривну два гроши (Сучава, 1408 Сові. 11, 631); 
а кто повєзєть соукно до басараб, дати имет на головномь 
мьітБ, оу сочавБ, от гривньї три грош. а на край, оу баковБ, 
два грош от гривньї (Сучава, 1456 Со5/. II, 789); 

(озера) берег (1): ТАм мьі видБвше его правою и вБрною 
слоужбою до нас... дали и потврБДили єсмьі емоу... поло¬ 
вина село на БрБЛадА, на край великаго озера БрБлада 
(Сучава, 1496 ВИ II, 89). 
ФОРМИ: ялз. одн. зам. род. до край, от край (1428 

Сові. І, 224; 1446 ПГСПМР; 1466 ВВ І, 114; 1495 ВВ II, 
63; 1497 ВВ II, 100); знах. одн. край, краї (1392 Сові. І, 7; 
1400 П/Я«А» 433; 1411 Сові. І, 84; 1427 П/Я«Л» 450; 1438 
ВВАс 27; 1446 Сові. її, 270; 1488 ВВ І, 348; 1491 ВВ І, 
449; 1495 ВВ II, 63 і т. ін.); ор. одн. краєм (1472 АрхЮЗР 
8/ІІ1, 3); місц. одн. на (оу) край (1408 Сові. II, 631; 1434 
Со5/. II, 668; 1456 Сові. II, 789; 1493 ВВ II, 3; 1496 Вй 
II, 89; 1497 ВВ II, 99, 100, 107). 
КРАЙ2 ч. (5) (особова назва): А на то ест... вБра наших 

боярБ... в. п- Мик КраА (Бистриця, 1457 ВВ І, 4); А при 
том єсми мартор сам господство ми... Стєфан воєвода... 
и наше панове... пан Мик Край... и иньїх панов досьіт, ве¬ 
ликих и малих (Бирлад, 1460 ВВ І, 41). 



*КРАИНИИ — 509 — КРАЛ 

ФОРМИ: наз. одн. Край (1460 ВО 1, 41; Сові. 5- 34); 
род. одн. КраА 3 (1457 ВО І, 4; 1458 ВИ І, 20, 25). 
Див. ще КРАЛ2, * КРАЛЮ, *КРАЮ. 
*КнАИНИИ прикм. (6) прикордонний: а львовчАне што 

ймуть поити до браилово, по рьіби, на крайнєє мьіто, или 
у баковБ или у бєрладБ, тамь ймуть дати, оть гривну по 
польвтора гроша (Сучава, 1408 Сові. II, 632); а мьіто имоут 
платити на краинєм мьітьі, оу Бани алибо оу БаковБ (Су- 
чава, 1460 ВО II, 275—276). 
ФОРМИ: знах. одн. с. крайнєє (1408 Сові. II, 632; 1434 

Сові. II, 669); місц. одн. с. иа краинєм (1456 Соб/. II, 790, 
791; 1460 ВО II, 276); місц, мн. на крамних (1460 ВО II, 
275). 
Див. ще *КРАИШНЬІИ. 
*КРАИНИКОВЬ прикм. (1) Опотокь крании- 

к о в ь див. * ПОТОКИ1. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. краиниковь (1415 Сові. І, 122). 
КРАИНИКОУЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): тБм мьі видБвшє є(г) правою и вБрною служ¬ 
бою до на(с)... дали и потврьдили єсми ему... села иа 
имВ шизкоуци... и краиникоуци (Сучава, 1456 Сові. 
II, 577). 
ФОРМИ: наз. краиникоуци (1456 Сові. II, 577). 
КРАИНИЧЄЩИ мн. (5) (назва села у Молдавському 

князівстві): мьі алєксандрь воєвода... чини(м) знаменито... 
ожє тотн истинньш елоуги наш А никьіта и добре зографи 
дали єсмьі имь... два села... на имА краиничєщи, а дроугоє 
село на имА лєвкоушєщи (б. м. н., 1415 Сові. І, 121); а ми 
такождєрє и от нас єсмьі дали... паноу или комисоу... тоє 
прАдрєчєннсє половина село на Полочинєх на имА поло¬ 
вина от Краиничєши (Васлуй, 1497 ВО II, 118). 
ФОРМИ: наз. краиничєщи (1415 Сові. І, 121); зам. місц. 

оу краиничєщи (1490 ОС 147); род. Краиничєщи (1497 
50 II, 118); ор. краиничєщи (1415 Сові. І, 122). 

*КРАИНЬ1И див. *КРАИНИИ. 
КРАЙ ЧИЙ, КРАИЧЬІ ч. (4) (стп. кга)сху) (первісно 

сановник, обов'язком якого було краяння страв при королів¬ 
ському столі; потім почесний титул) крайчий: мьі сте- 
фань воево(д)... чинимь знаменито... ажє єсмо оумолвили 
ис прє(д)рєченими паньї и с коруиьі по(л)скоА... на имБ, 
пань янь с чижева... и панн заклика тарло, староста и дер¬ 
жавна стрьіискьі и краичьі королєвства по(л)ского (Серет, 
1445 Сові. її, 728—729); А при том бьіли рада н<а)ша: 
кн<А)зь Михайло Васильєвич,.. а пан Фєдко крайчий 
(Луцьк, 1451 АЗ І, 44—45). 
ФОРМИ: наз. одн. крайчий 2 (1446 АЗ III, 5; 1451 АЗ 

І, 45); кракчьі 1 (1445 Соб/. її, 729); род. одн. крайчого 
(1446 АЗ III, 5). 

* КРАИШНЬШ прикм. (І) прикордонний: А що прнвє- 
зоут от Баса раб или от Тоуркох, или перець, или бавол- 
ноу или боуд що, оу БаковБ и Ромаиов трьгь и оу тьіх 

краишньїх трьгов от воза по В златьі тоурскьіх (Сучава, 
1460 ВЕ) її, 274). 
ФОРМИ: род. мн. краишньїх (1460 ВО II, 274). 
Див. ще *КРАИНИИ. 
* КРАЇ див. КРАЙ1. 
КРАКОВСКИИ, КРАКОВЬСКЬІИ, КРАКОВЬСКИИ, 

КРАКОВЬСКИ, КРАКОБСКЬї, КРАКОВСКіп, КРАКУ- 
ВЬСКИИ прикм. (28): А сє А король казимирь краковь- 
скии... даль єсмь слузБ своєму иванови дворище заньво 
(так — Прим, вид.) матБичича (Казимир, п. 1349 Р 3); 
исталосА подь державою великого кролА краковьского 
казимира и господарА рускоБ зємлБ (Львів, 1370 Р 18); 
ми стєфань воєво(д)... чинимь знаменито... ажє єсмо оу¬ 
молвили и с прє(д)рєчєньіми паньї и с коруни по(л)скоА... 
на имв, пань янь с чижева, пань и староста краковскьі, 
на мБсцє володислава, королБ по(л)ского єго мл(с)ти и опє- 
ка(л)никь коруни полскои (Серет, 1445 Сові. її, 728— 
729); 

краковская монета (І) (грошова одиниця кра¬ 
ківської чеканки) краківська монета: Мьі болєславь инако 
швитрикгаило... кнАзь чєрниговскии и иньі(х) знаємо то 
чини(м)... ажє даровали єсмо... юркови козєнАти на своємь 

сєлБ иа хватовцєхь И копь рускои личбьі краковскои 
монвтьі (Коломия, 1424 Р 102). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Краковскии, краковьскии, краков- 

скій 4 (п. 1349 Р 3; 1408 АкЮЗР І, 6; 1433 Р 122); крако(в)- 
скии, краксвьспии 6 (XV ст. ВС 5 зв.,6, 9, 13 з в.); кра- 
ковьски, кгакс^акі 3 (1394 Р 54; 1407 АрхЮЗР 8/1, 4); 
краковски І (1445 Сові. II, 729); кракувьскии 1 (1377 Р 
24); род. одн. ч. краковьского, краковско(г) 2 (1370 Р 18; 
1424 Р 100); краковьска(г) 1 (XV ст. ВС ЗО зв.); дав. одн. ч. 
крако(в)скомоу (XV ст. ВС ЗО зв., 38); род. одн. ж. кра¬ 
ковскои 4 (1361 А ОХ 6; 1424 Р 102; 1433 Р 120, 124); кра- 
ко(в)ски(и) 1 (XV ст. ВС 34 зв.); ор. одн. ж. краковьскою 
(1352 Р 5); місц. одн. ж. у краковьскои (XV ст. ВС 12 зв.); 
наз.мн. ч. краковьскии (XV ст. С# 43 зв.). 
Пор. * КРАКОВІ1. 
*КРАКОВТ>1 ч. (21) (назва міста у Польщі) Краків: 

а дана грамо(т) оу краковБ (Краків, 1388 Р 41); таке(ш) 
кєдьі коли бьі сА пригодило помочи оу кролєвьствБ пол(с)- 
комь на далєкиь сторони, далєи Кракова и далєи пол(с)ки, 
к нБмцомь крижеваицємь, тогдьі... имами помагати под- 
лу(г) всєБ иашєБ мочи, противу всБхь ихь нєприАтєлии 
(Сучава, 1395 Сові. її, 612); а дан(н) сєи листь через руки 
вєлБбно(г) мужа донина подканслБрєго кролєвства (по)л- 
ско(г) пробоща (с)втого (флорїА)на прєдь краковомь (Ме¬ 
дика, 1415 Р 87); Писань у КраковБ (Краків, 1500 АЛМ 
вип. 2,59). 
ФОРМИ: род. одн. кранова (1393 Сові. її, 607; 1395 

Сові. II, 612, 613; 2-а пол. XV ст. СПС)\ ор. одн. краковомь 
(1415 Р 87); місц. одн. оу краковБ, КраковБ 5 (1388 Р 41; 
1394 Р 54; 1454 АЛМ 12; 1499 АЛМ вип. 2,36; 1500 АЛМ, 
вип. 2,59); су (в) Кракове 10 (1487 АМЛ; РИБ 227, 435; 
1488 УКТ; XV ст. ВС 13 зв.; 1489 АКВ; АЗ III, 22; РИБ 
432, 433, 438); № Кгаксич (1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 

* КРАКОВБ 2 ч. (16) (назва річки у Молдавському кня¬ 
зівстві): а хота(р) тБмь сєла(м) (вориг. сєлала(м).— Прим* 
вид.) кориїи и стр(им)бїи що на краковБ и поусти(и) сє- 
лищи, ти(ж) що на краковБ, да є(ст)"почєнши о(т) сочи (Су¬ 
чава, 1428 Сові. І, 209); и дали господствоу мьі петь сель: 
єдно на Кракове на имв Каоучелєщи (Ясси, 1500 ВО II, 
173); 
Камєнь Краковь (І) див. *КАМ€НЬ1. 
ФОРМИ: род. одн. Кракове 5 (1439 Сові. її, 60; 1446 

Сові. II, 263; 1447 Сові. II, 288; 1491 ВО І, 463; 1495 ВП 
II, 59); Кракова 1 (1438 ОІД«Ау> 472); ор. одн. краково(м) 
(1428 Сові. І, 209); місц. одн. на краковБ, КраковБ (1428 
Сові. 1,209; 1442 Сові. 11,93; 1448Сові. 11,324; 1462 Соб/. Л. 
10; 1495 Вй II, 59; 1500 ВО II, 173). 
КРАКОВЬСКЬІИ див. КРАКОВСКИИ. 
КРАКОВЬСКИ див. КРАКОВСКИИ. 
КРАКОВЬСКИИ див. КРАКОВСКИИ. 
*КРАКОВАНИНЬ ч. (2) (назва особи за місцем про¬ 

живання) краков’яиин: Продали єсмо мито луцкое и ва¬ 
гу краковАиину Лерину Герешу (Вільна, 1498 АЛРГ 
81). 
ФОРМИ: дав. одн. краковАиину (1498 АЛРГ 81, 82). 
КРАКУВЬСКИИ див. КРАКОВСКИИ. 
КРАЛ1 ч. (24) (цса. краль, стч. кгаї, болг. краль) 

король: сь приказаниє(м) кралА вла(д)слава (так.— 
Прим, вид.) польско(г) и вгорско(г)... взАли єсмо вВчноую 
очизиоу вьогорожєиои вь вєликои кь кролєвьскоу(м) дво- 
роу (Луцьк, 1445 Р 148); Також и прєрєчєннїи крал єго 
милость и прєрєчєньш его милости братїА... нам Стєфа- 
ноу воєводи... имают бьіти прїятєлєм нашим прїятєли а 
нєпрїятєлєм нашим нєпрїятели, завжди (Гирлов, 1499 
ВИ II, 420). 
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ФОРМИ: наз. одн. крал (1499 ВВ її, 419, 420, 42Ц 422, 
423, 424); род. одн. краль 2 (1499 ВВ її, 419, 424); крал А 
1 (1445 Р 148); дав. одн. кралю (1499 ВВ II, 419, 425); 
оо. одн. коалєм (1499 ВВ її. 419. 4201: наз. мн. коалєвє 
(1499 ВВ П, 423); дав. мн. кралєм (1499 ВВ II, 423). 
Див. ще КОРОЛЬ, КРОЛЬ. 
КРАЛ 2 ч. (15) (особова назва): а на то є(ет)... вБра 

пана ми(к) кралБ (Сучава, 1454 Сові. II, 501); А на то ест 
великаа мартоу<рї>а господство ми... Стєфана воєводі... 
и нашим боАром: пан Браєвич... пан Мик Крал... н ини 
наши панове (Сучава, 1461 ВВ І, 45). 
ФОРМИ: наз. одн. Крал, крал, кра(л) (1456 Сові. II, 

583; ЗСФ; 1459 ВВ І, 32; 1460 ВВ II, 276; 1461 ВВ І, 45); 
вам. род. вБра пана... крал 1 (1460 Сові. 3. 41); род. одн. 
Кралі, краль 8 (1454 Сові. її, 501; 1458 ВВ І, 6; ВВ II, 
262; 0//?«уЬ 512; 1459 ВВ І, 28, 34, 36; 1460 ВЇРлА» 515); 
крале І (1459 Сові. 3. 22). 
Див. ще КРАЙ2, * КРАЛЮ, *КРАЮ. 
*КРАЛ€ВЬ прикм. (1) (цсл. кралєвь) королівський: 

И єлико изрєкЖт вашєи милости от господства ми, а вьі 
о вьсєм вБроуитє их, яко бьіхмо самьі сь вашим милостїом 
говорили, понєжє мьі смо слоуги кралєвьі и свАтои короуньї 
(Дольний Торг, 1475 ВВ II, 336). 
ФОРМИ: наз. мн. кралєвьі (1475 ВВ II, 336). 
Див. ще КОРОЛЄВЬ, КРОЛ ЄВЬ, *КРОЛОВЬ. 
КРАЛЮ ч., невідм. (1) (особова назва): а на то є(сть) 

вБра... пана ми(к) кралю дворни(к) глотїиски (Сучава, 
1456 МІН. 213). 
Див. ще КРАЙ3, КРАЛ2, *КРАЮ. 
*КРАМАР€ мн. (1) роздрібний товар: ту(т) к на(м) при¬ 

шли брашовБни и жа(лу)ю(т), ажє не лишите и(х) прода¬ 
вати свои трьговли друбньїи, крамарє, ка(к) продали при 
нашє(г) родитєлв (Сучава, 1435 Со5^. II, 695). 
ФОРМИ: знах. крамарє (1435 Сові. її, 695). 
Див. ще * КРАМАРІ А, *КРАМНЬ1И (к р а м н н е 

р Б ч и). 
* КРАМ АРІ А ж., зб. (1) роздрібний товар: про то(ж), 

о(т) сего часа, що би есте не становили и(х), аледа су(т) 
волньїи и слобо(д)ньі продавати и свои крамарїа (Сучава, 
1435 Сові. II, 695). 
ФОРМИ: знах. крамарїа (1435 Сові. II, 695). 
Див. ще * КРАМАРЄ, *КРАМНЬІИ (к р а м н ьі е р Ь ч и). 
*КРАМНЬІИ прикм. (9) О крамньїе р Б ч и (6), 

гесгі кгатпу ] е (1), крамньіе(рвчи) (2) роз¬ 
дрібний товар: А їезіІіЬу коїогуіе гесгі кгашпуіе ^ег таіеі’ 
туіо ріаіііі сгегег туїа роїогопуіе как і іпзгуіе баїиС 
туїо (Луцьк, 1388 2РЬ 105); а у сирАтьскомь оть крам- 
ньіхь рБчєи, оть шапокь, оть нога види, оть кордьі, оть 
меча, оть гривни по три гроши (Сучава, 1408 Сові. її, 
632); а от крамньїх рЬчєи, що соут розмаити рБчи, почєнши 
полотно литовскоє и кросєнскоє и моудроє, и от бархатоу, 
и от початого соукна, и от ногавици, и от харса, ...а от того 
от оусєго щоби платили оу Сєрєти мито от гривноу три гро¬ 
ши (Сучава, 1460 ВВ II, 273). 
ФОРМИ: наз. мн. ж. крамньї (1456 Сові. II, 788); род. мн. 

крамних, крамнихь (1408 Сові. II, 632; 1434 Сові. II, 669; 
1456 Сові. II, 788, 790; 1460 ВВ II, 273, 275); знах. мн. ж. 
кгатпу]е (1388 ІРБ 105). 
Див. ще * КРАМАРЄ, *КРАМАРЇА. 
*КРАМЬ ч., зб. (1) роздрібна торгівля: почєнши гдє єсть 

головноє мито, на складБ оу СочавБ, от... рБчи дробних 
щож ко крамоу слоухают, а от того от оусєго щоби платили 
оу Сєрєти мито от грнвноу три гроши (Сучава, 1460 ВВ 
II, 273). 
ФОРМИ: дав. одн. крамоу (1460 ВВ II, 273). 
КРАСИ ЛОВ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Кра- 

силів: мьі великий кн(А>зь швитрикгаил... чиним знаме¬ 
нито... иж оузрєвшє єсмо вєрност... н<а)ш(о>го... слуги 
Михайла Олєхновича, и ми єсмо ему и записали... сьла 

оу крємєнєцкой волости на имА: Цєцєновци, а Красилов 
на Случи (Луцьк, 1444 АЗ І, 39—40). 
ФОРМИ: наз. одн. Красилов (1444 АЗ І, 40). 
*КРАСНАЯ ж. (12) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): тБмь мьі видбвшє єго правоую и вБрноую слоуж- 
боу до на(с)... дали єсми ємоу оу нашєи зємли села на крас- 
иои (Сучава, 1434 Сох*. І, 374): а мьі також и от нас єсми 
дали и потврьдили слоузБ нашємоу Ивоулоу МьндрБ... 
тоє прАдрєчєноє село... оу озеро на Краснои (Сучава, 
1493 ВВ II, 19). 
ФОРМИ: род. одн. краснои (1456 Сові. II, 582); ор. зам. 

місц. село на Красною (1490 ВВ І, 396); місц. одн. на крас¬ 
нои, Красиои 8 (1434 Сові. І, 374; 1436 Соз^. І, 449 , 450; 
1438 Сові. II, 14; 1456 МІН. 213; 1490 ВВ І, 396; 1493 ВВ 
її, 18, 19); иа І красио(м) І (1458 ПГСММЦ). 

*КРАСН€ с. (1) (пата села на Буковині) Красно'ільськ: 
тБмь мьі видБвшє єго правоую и вБрноую слоужбоу до 
на(с)... дали єсмьі ємоу... села оу нашєи зємли на имА 
хєицовци на сєрБ(т)... и половина о(т) красного (Сучава* 
1431 Сові. І, 317). 
ФОРМИ: род. одн. красного (1431 Сові. І, 317). 
КРАСНЄШЬ див. КРАСНЬІШ. 

і *КРАСНИШ див. КРАСНЬІШ. 
\ * КРАСНОЕ с. (4) (назва села у Волинській землі): за. 

І стали єсмо оу стго спса на красно(м) д икони кованьі(х) 
] (б. м. н., 1429 Р 114); вь Красномь одь воза по грошу. 
І а одь коней не иадобе (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9); 
] Се я па(н) олизарь кирдеевичь моршалко зємли волин(с)- 
* лое... запи(соу)вае(м) ись своее очини... десятиноу... кь 

; стомоу спсоу на красное (б. м. н., 1487 ВОРСР 178). 
ФОРМИ: знах. одн. красное (1487 ВОРСР 178); місц. одн. 

на (вь) красно(м), Красномь (1429 Р 114; XV ст. ВОРСР 
179; 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 

* КРАСНОСЄЛСКИИ прикм. (2) (пор. Красиосельскь 
у Волинській землі): Се я смиренн еедосе(и) игумень спа- 
(с)кии кра(с)иосе(лс)киі протопо(п)... взя(л) єсми стьі(и) 
мона(с)тьі(р) то е(ст) на кра(с)но(м) и постри(г) а оу вн- 
ноче(с)ки(и) чи(н) (б. м. н., XV ст. ВОРСР 179); 
монастирь к р а с н о с е л с к и и (!) див. МОНА¬ 

СТИРІ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. кра(с)носе(лс)киі 1 (XV ст. 

ВОРСР 179); зам. дав. одн. ч. кра(с)иосе(лс)ки(и) 1 (1483 
ВОРСР 178). 

*КРАСНЬІИ прикм. (2) О красний потокь(І) 
(назва потоку у Молдавському князівстві): тБмь ми вб- 

дБвшє єго правую и вБриу слу(ж)бу до нась... дали єсми 
ему оу нашєи зємли оу молдавскои красний потокь што 
на кобили о(т) оустья до вєрхь Потока (Сучава, 1403 Я5 
338); оучинити красную правдоу(І) див. 
ОУЧИНИТИ 1. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. красний (1403 #5 338); знах. одн. 

ж. кра(с)ную (1457 Сові. II, 809). 
*КРАСНЬІИ ТОРГЬ ч. (6) (назва міста у Молдавському 

князівстві): и тако(ж) дали єсмо томоу прАдрєчєиномоу 
монастирю воскь о(т) краснаго трьга оувє(с), да бероу(т) 
калоугери, на вьсАкоє лБто, о(т) вьсА(х) кто имє(т) (По¬ 
ляна, 1448 Сові. II, 365); дали и потвердили єсмо вичиии. 
оброк томоу... монастироу от ПобратБ... и половина ка¬ 
мей воскоу от Красного тиргоу (Сучава, 1466 ВВ 1, 105). 
ФОРМИ: род. одн. красного торгоу 1 (1449 Сові. II, 378); 

Красного тиргоу 1 (1466 ВВ І, 105); красного трьга 1 
(1453 Сові. II, 445); краснаго трьга 1 (1448 Сові. II, 365); 
місц. одн. оу красно(м) торгоу 1 (1449 Сові. II, 378); оу 
красномь тьргу 1 (1454 Сові. II, 508). 

*КРАСНЬІИ ТРЬГЬ див. *КРАСНЬІИ ТОРГЬ. 
*КРАСНЬІИ ТЬЇРГЬ див. *КРАСНЬІИ ТОРГЬ. 
*КРАСНЬІИ ТЬРГЬ див. *КРАСНЬІИ ТОРГЬ. 
КРАСНЬІШ, КРАСНЄШЬ ч. (ЗО) (особова назва, молд.9 

слов. красьнь ): А на то ест... в. п. Красниша постелника 
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(Сучава, 1458 ВО І, 25); а на то ест велікаА (мартоу)риа 
нашєго посподства (!)... Стєфаиа воєвода... и боАр наших 
...пан Краснєшь дворньїк, пай Косте Данович (Сучава, 
1467 ВО І, 123). 
ФОРМИ: наз. одн. Красивіш 5 (1459 ВП І, 32; 1460 ВО 

I, 41; ВИ II, 276; 1466 ВИ І, 113, 115); красиєшь 2 (1464 
ВЕ) І, 84; 1467 ВО І, 123); краснє(ш), кга$пе&г 3 (1464 
ПІД «А» 517; 1465 ОЕ 176; 1467 Со5^. 5. 69); красни(ш) 
2 (1460 Сові. 3. 34; 1466 0//? «А» 519); род. одн. Красивіша 
7.(1458 ВО 1,25; 1459 ВИ 1,34; 1460 О//? «А» 515; Сові. 5. 
41; 1465 О//? «А* 518; 1467 ВЕ) І, 117, 119); Красниша 6 
(1458 ВО І, 20; 1459 БО 1, 28, 36; 1460 ВП II, 270; 1466 
ВИ І, ПО; 1467 ВО І, 121); Краснєша 3 (1464 ВО І, 86; 
Сові. 5. 59; 1466 ВО І, 106); Кра(с)иьша 1 (1459 Сові. 5. 
22); 1 Краснєшоу 1 (1465 ВО І, 88). 

*КРАСНЬШЬ див. КРАСНЬІШ. 
* КРАСТИ діесл. недок. (5) (що і без додатка) красти: 

а ]е$ІІіЬу пекоіогуі коп, ЬуІЬу... кгасЗепуі (Луцьк, 1388 
2РЬ 108); О злодвє(х) што крадоуть алюбо разбои 
чинА(т) (XV ст. ВС 7 зв.). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. крадоуть, кра(д)уть (XV ст. ВС 

7 з в., 28, 29); баж.-ум. сп. пас. З ос. одн. ч. ЬуІЬу ...кгасіепуз 
(1388 2РІ 108). 
Див. ще *ЗА КРАСТИ, * ПОКРАСТИ, *ОУ КРАСТИ. 
*КРАХАЄВЬ див. *КРГБХАЄВЬ. 
*КРАЧУНОВЬ КАМЄНЬ ч. (2) (назва міста у Молдав¬ 

ському князівстві): и єще єсмьі дали прБдрєчєнномоу мо- 
настироу домь крачоуновь от камєна (Бистриця, 1431 
Сові. І, 325); твмь ми видВвши єго правоую и вВрноую 
слоу(ж)бою до на(с)... дали єсми ємоу... єдно село... 
на имв ло(в)ци наши на бистрици, що соу(т) пони(ж) кра- 
чунова камєнє и с прикоу(т)кн (Сучава, 1446 Сові. 
II, 238). 
ФОРМИ: род. одн. храчунова камєнє І (1446 Сові. 11,238); 

крачоунов'ь от камєна 1 (1431 Сові. І, 325). 
Див. ще. *КОРОЧЄНЄВЬ КАМЄНЬ, *КОРОЧИНЬ КА¬ 

МЄНЬ. 
КРАЧУНЬ, КРАЧЮНЬ, КРЬЧЮН ч. (3) (особова наз¬ 

ва): ми алєксандрь воєвода... знаємо чини(м)... ожє тоть 
истиинии слоуга нашь паиь крачюнь бєлчєскоуль слоу- 
жиль првж(д)є стопочивши(м) наши(м) прєтко(м) (зіс.— 
Прим. вид.) правою и вврною слоужбою (Сучава, 1414 
Сові. І, 111); ми Стєфан воєвода... знаменито чнним... 
ожє... дали єсми и потврьдили томоу свАтомоу моиастироу 
цнганє... иа имВ... Братоул и братїа єго Марко и Крьчюи, 
сини Алєксови сь чєлВдми своими (Сучава, 1487 ВО І, 
311—312). 
ФОРМИ: наз. одн. Крачунь 1 (1429 Сові. І, 239); крачюнь 

І (1414 СозС І, 111); Крьчюн 1 (1487 ВО І, 312). 
*КРАЧЮНОВЬ прикм. (1): ми Стєфан воєвода... чиним 

знаменито (в ориг, знаменимто.— Прим. вид.).,, ожє... сяоу- 
га наш Татоул от Брьзоть... продал... єдно мБсто 
от поустиии на Брьзотв, на имВ гдє монастирв била, и тою 
потокоу и до хотар Крач(ю>нов... слоузв нашємоу Боди 
от Доубровоу (Дольний Торг, 1466 ВО І, 113). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Крач(ю)иов (1466 ВО І, 113). 
Пор. КРАЧУНЬ. 
КРАЧЮНЬ див. КРАЧУНЬ. 
*КРАЮ ч., невідм. (1) (особова назва, молд., пор. рум. 

сгаїи «король», болг. краль): А також єсми дали и потврь¬ 
дили слоузв нашємоу Дашкоу... дроугоє село на имв 
Боудєщїи... що коупил тоє село отець их Гостиль от Йван 
Краю (Сучава, 1488 ВО І, 323). 
Див. ще КРАЙ 2, КРАЛ 2, КРАЛЮ. 
*КРААВСКЬІИ ч. (1) (особова назва): И сьтвори си ка- 

мєнь вь дни Іо Нвгоє воєвода: сьтвори Барбоу(л) бань и 

Прьвоул дворник и сь братїам ихь, снови нВгоє КраАвс- 
ки, понєжє и Вльдислав воєвода и подигноу(л) властєли 
(Дял, 1455 N16. О ос.). 

ФОРМИ: наз. мн. ч. КраАвскьі (1455 Міс. Оос.). 
КІШ див. КРЬВЬ. 
*КРЄЖАНЬІ див. ГРЄЖАНЬІ. 
КРЄМЄНЄЦКИ див. КРЄМАНЄЦКИЙ. 
КРЄМЄНЄЦКИИ див. КРЄМАНЄЦКИЙ. 
КРЄМЄНЄЦКЬІИ див. КРЄМАНЄЦКИЙ. 
*КРЄМЄНЄЦЬКИЙ див. КРЄМАНЄЦКИЙ. 
*КРЄМЄНЄЦЬ див. * КРЄМАНЄЦЬ. 
*КРЄМЄНЄЦЬКИЙ див. КРЄМАНЄЦКИЙ. 
*КРЕМЯНЕЦКЬІЙ див. КРЄМАНЄЦКИЙ. 
КРЄМАНЄЦКИЙ, КРЕМЯНЕЦКИ, КРЕМЯНИЦТ»- 

КИИ, КРЄМЄНЄЦКИИ, КРЄМЄНЄЦКИ, КРЄМЯНЄЦЬ- 
КИ, КРЄМЄНЄЦКЬІИ, КРАМАНИЦКИИ прикм. (22): 
а притом бьіли сввдци, пан пєтрь нєоря, воєвода судомир- 
скии... пан лвсота, воєвода крємєнєцкьш (Судомир, 1361 

А02, 6); ми вєликиі кизь швїтрикга(л) Сввдомо чииимь... 
нжє дали єсмо и запїсали лєиькови зарубичю та А села в 
луцкоі зємли ольїку... А митєльио... А в кремАнєцкои во- 
лости ваидруга (Житомир, 1433 Р 126); Намєстникоу Крє- 

мАнєцкомоу, кнАзю Алєксандроу Санкгоушковичоу К 
копь грошей зь мита Лоуцкого (Краків, 1489 АЗ III, 22); 
Я Пєтрь Боговитинович сознаваю симь моим листом... 
иж... дал єсми братаничоу своемоу Богданоу... имБньє... 
на имА Тоупьюю оу коємєнєцькомь повБтє (Боковичі. 
1496 АЗ І,"‘244). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. крємєнєцкии 3 (1437 Р 136; 1438 

Р 138; 1444 АЗ І, 40); крємАнєцкий 2 (1434 Р 129; 1491 
А5 І, 94); крємянєцьки, крємєнєць(ки) 2 (1467 АЗ 1, 63); 
крАмАницкии 1 (1435 Р 132); кремяницькии 1 (1475—1480 
АрхЮЗР 8/1V, 20); кремянецки 1 (1438 Р 141); крємєнєц- 
кьіи 1 (1361 А 02 6); кремеиецки І (XV ст. ВОРСР 179); 
дав. одн. ч. КрємАнєцкомоу 1 (1489 АЗ III, 22); кременець¬ 
кому 1 (1469 А5 1, 64); ор. одн. ч. крємянєцкммь (1473 
АрхЮЗР 8/IV, 102); місц. одн. ч. оу крємєнєцко(м), кре- 
мєнєцькомь 2 (1438 Р 138; 1496 АЗ І, 244); в Кремянецкомь 
1 (1430 АрхЮЗР 8/1V, 8); род. одн. ж. крємєнєцкоє (1478 
АЗ І, 76); місц. одн. ж. в кремАнєцкои 1 (1433 Р 126); оу 
крємєиєцкой 1 (1444 АЗ І, 40); наз. мн. крємАнєцкий (1491 
АЗ І, 94). 
Пор. * КРЄМАНЄЦЬ. 

* КРЄМАНЄЦЬ ч. (8) (назва міста у Волинській землі) 
Кременець: а крємАнєць держати юрью наримоньтовичю 

о(т) кнАзии литовьскихь и о(т) королА за В лв(т) (б. м. и., 
1352 Р 6); про то жь А про тоє ихь добродВиство про чєс- 
нихь пановь приступаю и приступиль єсми ку наосввчєнь- 
скому киАжАтю пану и пану володиславови бжьею мл(с)тью 
королеви польскому... ис крАмАнцомь (Черняхів, 1435 
Р 132—133); П(и)саи оу КрємАньци (Кременець, 1497 
АЗ І, 112). 
ФОРМИ: знах. одн. крємАнєць (1352 Р 6); ор. одн. крє- 

мАницємь 1 (1434 Р 130); крАмАнцомь 1 (1435 Р 133); місц. 
одн. оу КрємАньци 2 (1469 АЗ І, 64; 1497 АЗ І, 112); на 
крємєньци 1 (XV ст. ИК)\ оу Крємєньцн 1 (1467 АЗ І, 
63); оу крємАньцю 1 (1434 Р 131). 

КРЕМЯНИЦЬКИИ див. КРЄМАНЄЦКИЙ. 
*КРЄМАНИЦЬ див. * КРЄМАНЄЦЬ. 
! КРЄПОСТЇ (КРИХКОСТІ) див, *КРИХКОСТЬ. 
-КРЄПОСТЬ див. *КР*ЙПОСТЬ. 
*КРЄПОСТЬ див. "ЖР^ПОСТЬ. 
КРЄСТИНА, КРЬСТИНА ж. (9) (особова назва) Хри- 

стииа: А оу томжє пак оустал пан Хєрман... и продал тоє 
вишєписаниоє село... що ємоу дал оуико єго пан Оцєл 
и дочка єго Кр^стина (Сучава, 1463 Вй І, 74); ми стєфан 
воєвода... знаменито чиним... ожє прїидє прАд нами... 
синь Михайла оцєла граматика и сестри єгокрєстина и аиоу- 
шка... и продали свою правою отниноу (б. м. н., 1500 507). 
ФОРМИ: наз. одн. Крьстина 4 (1463 ВО І, 74; 1490 ВО 

І, 384, 385; 1499 ВП II, 162); крєстина 2 (1500 50 7); дав. 
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одн. Крьстини (1490 ЕЮ І, 384, 386); ор. одн. Крьстїною 
(1463 ВО І, 73). 

*КР€СТИТ€ЛЬ ч. (3) (цсл. хрьститель) (титул святого 
Івана) хреститель: 5іа1о 5Іа ]Є5І; і сіапо, Ііиски, окіа\уи 
зшаїоЬо І\уапа кгезШеІа (Луцьк, 1388 ІРЬ 108); у сучаві 

...вь сборь стго ивана кр(с)тлА (Сучава, 1403 ДГАА). 
ФОРМИ: род. одн. кгезШеІа, кр(с)тлА 2 (1388 ІРЬ 108; 

1403 ДГАА); хрестителя 1 (1389 РЕА 1,27). 
*КРЄСТИТИ дієсл. недок. (1) (цсл. хрьстити) (кого у кого) 

(бути хрещеним батьком) хрестити: Пани МихайловаА 
повєдила, ижь за великого кнАзА Швитрикгайла коли мой 
пан сьіна крєстил оу пана ВасилА, Ядка, дозволил через 
мост оу боудованє, оу дерево, сєножати ездит (Лукониця, 
1478 А5 III, 17). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. крєстил (1478 А5 III, 17). 
*КРЄСТИАНСКИИ див. *ХРЄСТИЯНТзСКИИ. 
* КРЄСТї АжНСКИИ див. *ХРЄСТИЯНЬСКИИ. 
* КРЄСТЬ ч. (ЗО) (цсл. крьсть, стен, кгізі, сЬгізі) (пред¬ 

мет християнського культу) хрест (6): а пришодьши... 
пань вольчко пана ходьковь сьіновєць лоєвича ис пани 
ходьковою жєною... дали ему село... новосельці... а два 
хрести сєрєбная (Вишня, 1393 Р 52); Але колиж... крол 
полскьїи... нас... здєржаню чистои... віри... єго Корсуні 
полскои напоміноул... мн... визнавами тьім то листом... 
прАз обвєзанні присАгьі нашои и з дотькнєнємь свАтого 
хреста и прАз єго ціловане, бьіти повинни и обвєзаноу 
коу дєржаню зоуполна чести и вірьі нашєи (Сучава, 1462 
ВО II, 284); 

к р (с) т ь о у з в и з а л н ьі и (1) (дерев'яний хрест, 
що використовувався під час богослужіння в день церковного 
свята воздвиження чесного хреста) воздвижальний хрест: 

застали єсмо оу стго спса на красно(м)... кр(с)ть оузвизал- 
ньіи (так.—Прим, вид.) с камєньє(м) (б. м. н., 1429 Р 114); 
крєсть (хрест ь) цьловати (5), ц^ловати 
к р є с т ь (8) присягати, складати присягу: на сє(мь) на 

всє(м) ми два ись братомоимь цілуєва крсгь што жь нама 
все то исправити косподарєви нашєму вєлико(м) королю 
б. м. н., бл. 1386 Р ЗО); мьі стєфань воєвода... хрєсгь (зіс. 

— Прим, вид.) цєлоуємь што (зіс.— Прим, вид.), а то 
докончанїє держати намь... вічно и непороушено (Ясси, 
1445 Сові. II, 726); але коли посилали есте ваша ми- 
лость своихь панові до великого князя МОСКОВІСКОГО... 
и любові И ДОКОНіЧаНЬЄ Сі НИМІ взяли есте, и крєсть 
есте цєловали (б. м. н., 1499 ВО II, 448); хреста ці¬ 
ло в а н и є (1) присяга на хресті: в то врємА коли кнА(з)... 
дмитрии... голдованиє и вірность... и хс(с)та (!) цілониє 
(зам. цілование.— Прим, вид.) ... королеви польскому... 
слюбил а ми... нслюбуємьі за нєго... ижє... вірє(н) бу¬ 
де^) королеви (Лучиця, 1388 Р 38—39); вьздвижє- 
нїє честнаго креста (5), чєснаго в ь з д- 
вижениє креста (1) див. * ВЬЗДВИЖЄНЇЄ; 
чєстньїи крєсть (3) див. ЧЄСТНЬІИ 2; 

(межовий знак у вигляді хреста) хрест (1): а хотар то- 
моу село, на имі шєрбановци, о(т) поянь о(т) лісов 
рог... прості кь дроугомоу лисоу, на край лиса граб, тамо 

крсть роубан (Сучава, 1492 Сові. 8. 162). 

ФОРМИ: наз. одн. кр(с)ть, крсть (1386 Р ЗО; 1492 Со$і. 8. 
162); род. одн. кр(с)та, крста, креста 5 (1436 Сові. II, 698, 
702; 1439 Сові. II, 46; 1453 Сові. II, 492; 1499 ВО II, 444); 
хреста, хета 3 (1388 Р 39; 1403 ДГМ; 1462 ВО II, 284); 
їхєрьства І (XV ст. ся 42); знах. одн. крєсть, крєсть, 
кр(с)ть, кр(с)ть 14 (1386 Р ЗО; 1400 Сові. II, 619; 1402 
Сові. II, 623; 1411 Сові. II, 637; 1429 Р 114; 1435 Сові. 
II, 679; 1498 ВИ II, 410; 1499 ВО II, 448 і т. ін.); хрєсгь, 

хреть, хр(с)ть 5(1445 Сові. 11,726; 1448 Сові. II, 734, 738; 
1453 Сові. II, 766); знах. мн. хрєстьі (1393 Р 52). 
Див. ще *КРИЖЬ, КРЬСТЬ1. 

*КРЄСТЬНЬ1И прикм. (7) (цсл. крьстьнь) О к р е с т ь- 
ноє ц є л о в а н ь є (2) присяга: А што до нась прьїка- 
зали есте, ажь не станєть ся промєжьі вами зь вєликимь 
князємь Алєксаньдромь мирь, тьі и до нась прьісьілаєшь, 
да и я по доконьчальньїхь записєхь и по крєстьному цє- 
лованью вамь на нихь помогаль и наступиль (б. м. н., 
1498 ВО II, 409); а кь недругомь єго Кь Охьматовьімь дє- 
тємь посьілаєшь... да и вь ьіньїхь дєлєхь во многихь по 
доконьчанью и по крєстьному цєлованью ему не исправ- 
ляєшь (б. м. н., 1499 ВО II, 448); зь крєстьного 
(хрєстьного) цєлованьА виступити (2) 
зламати присягу: што пєрєжь сєго посилали єсмо кь тобє 
нашого посла, поведаючьі нашоу прьігодоу, которая жь 
се намь стала оть тстя нашого... великого князя московь- 
ского, штожь намь зь доконьчанья своєго и хрєстьного 
цєлованья вьіетупиль (б. м. н., 1498 ВО II, 413); Што прьі- 
сьілаль єси кь намь своєго посла Богуша дьяка... повє- 
даючьі намь вашу прьігодоу, которая вамь стала се оть... 
великого князя московьского што жь онь зь доконьчаньА 
своєго и крєстьного цєлованьА вамь вьіетупиль (б. м. н., 
1499 ВО II, 447); крєстьноє цєлованьє и м а - 
т и (з ким) (2), крєстьноє цєлованьє имєти 
(з ким) (1) взаємно зобов’язатися під присягою: и єстли 
бьі онь вамь по доконьчанью и по крєстьному цєлованью... 
што сь ними имали есте, правилі, и тьі бьі сь нимь взяль 
мирь и вь єдинацтвє бьіль (б. м. н., 1498 ВО II, 409); И ми 
тому веєму гораздь розоумєли єсмо и до зятя вашого, 
великого князя Алєксаньдра литовьского, посла послали 
єсмо... да и онь по доконьчанью и по крєстьному цєло¬ 
ванью и по записєхь, што сь ними имєли єстє, абьі вамь 
правиль (б. м. н., 1498 ВО II, 409). 
ФОРМИ: род. одн. с. крєстьного 2 (1498 ВО II, 409; 

1499 ВО II, 447); хрєстьного 1 (1498 ВО II, 413); дав. одн. с. 
крєстьному (1498 ВО II, 409; 1499 ВО II, 448). 

*КРЄСТЬ див.*КРЄСТЬ. 
*КРЄСТЬАНСКИИ див. *ХРЄСТИЯНЬСКИИ. 
* КРЄСТЬ А НЬСКИИ див. *ХРЄСТИЯНЬСКИИ. 
*КР€СШЧ€НЬЄ с. (3) (цсл. крьштєниє) (назва церков¬ 

ного свята, також календарна дата) Водохрещі, богояв- 
лення: будєть вєдомо оусємь... ажь Азь панко... та(к) єсмь 
оумолвиль и договориль со кнАзємь скиригаиломь и ерокь 

єсмь оучиниль на розтво х(с)во... а поелєдноє на хрьщє- 

нье х(с)во што жь нинє(ч) придєть оу дву нєдєлА(х) по розт* 

вє х(с)вє дати ми двєстє роублєвь кнзю скиригкаилу 
(б. м. н., 1387 СП № 12); и на кріпость еєму наші пєчАти 
привісили єсмо к тому листу, вь городі, в сочАві, оу день 

стго богоАвліньА на кр(с)шчєньє го(с)днє (Сучава, 1395 
Сові. II, 613). 
ФОРМИ: род. одн. кр(с)шчіиьА (1395 Сові. II, 612); 

знах. одн. хрьщєньє (1387 СП № 12); кр(с)шчєньє 1 (1395 
Сові. II, 613). 

*КРЄС111Ч$НЬЄ див. *КРЄСШЧЄНЬЄ. 
КРЄХОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): а тому свідци ла(и) 

Ань количь... па(н) лань крєховичь (Галич, 1404 Р 68); 
А па Іо злуісісгу рап МісЬаІ Вик^гаЬіа Наїісгк].. ЛЬлаі 
кгесЬо\УІсг Міігороіісх паті$2пік (Галич, 1413 ОЬ 48). 
ФОРМИ: наз. одн. крєховичь, кгесНо^ісг (1404 Р 68; 

1413 ОЬ 48). 
КРЄЦЄВИЧ ч. (26) (особова назва): а на то є(ст)... віра 

пана крєцєвича (Сучава, 1453 ОІЯ«Ау> 503); А на то єст... 
в. п. Ходка Крєцєвича (Сучава, 1467 ВО І, 117—118). 
ФОРМИ: наз. одн. крєцєви(ч), крєцєвич, Кгесе\уус2 

(1456 ЗСФ; 1460 Сові. 5.'34; 1462 ВО І, 54, 56; 1464 ВО 
І, 84; 0/Я«о4» 517; 1465 ОЬ 176; 1466 519); род. одн. 
Коєцєвича. коєпєвича 17 11453 503: 1454 Сові. II, 
501-; 1457 ВО*С4; 1458 Вй І, 6; 1462 ВО ї, 63; 1464 ВО 
1, 86; 1465 ВО І, 88; 1466 ВО І, ПО; 1467 ВО І, 118 і т. ін.); 
кріцєвича 1 (1453 Со$2. II, 468). 
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Див. ще КРЄЦОВИЧ, КРЄЦОВИЧОУ. 
КРЄЦЄСКОУЛЬ ч. (2) (особова назва): мьі стєфан воє¬ 

вода... чиним знаменито... ожє тот... пан влашинь крєцє- 
скоуль, слоужнл нам правои (!) и вьрно (б. м, н., 1443 
Сові. II, 160); а на то єсть... вьра пана хотко крєцєскоул 
(Сучава, І 460 Сові, 5. 41). 
ФОРМИ; наз. одн. крєцєскоуль 1 (1443 Сові. II, 160); 

залі. род. вьра пана... крєцєскоул 1 (1460 Сові. 3. 41). 
Див. ще *КРЄЦОЯСКОУЛЬ. 
КРЄЦОВИЧ ч. (14) (особова назва): и на тоє... ввра на- 

ши(х) боярь, вЬра пана оана пьінтєчє... вЬра пана хо(д)ко 
крєцовича (Котнари, 1454 Сові. II, 509); А на то єст велика 
марторїа само господства ми Стєфан воєвода, и наши боярє: 
бил пан Доума Браєвича... пан Ходко Крєцович (Сучава, 
1462 ВО І," 52). 
ФОРМИ; наз. одн. Крєцович 4 (1459 ВИ І, 32; 1460 ВО 

I, 41; 1461 Вй І, 45; 1462 ВО І, 52); зам. род. в, п. Ходка 
Крєцович 1 (1458 І, 25); род. одн. кріцовича (1454 Сові. 
П, 509; 1458 ВО І, 20; 512; 1459 ВО І, 28, 34, 36; 
1460 515; 1462 ВО І, 62, 67). 
Див. ще КРЄЦЄВИЧ, КРЄЦОВИЧОУ, 
КРЄЦОВИЧОУ ч., невідм, (І) (особова назва): мьі Илїа 

еоєвода и брат господства ми Стєфань воєвода... чинимь 
знаменито... ожє тотьі истинньїи слоуга нашь Ходко Крє- 
цовичоу слоужиль нам правою и вьрною слоужбою (Вас- 
луи, 1436 ВАМ 33). 
Див. ще КРЄЦЄВИЧ, КРЄЦОВИЧ 
КРЄЦОВНИКОУЛ ч. (1) (особова назва): (Боєрїи а)ноу- 

мА: Ходка Крєцовникоул, Исаи нємєцскаго, Стєцка До- 
мокоуш (Сучава, 1458 ВО І, 19). 
ФОРМИ: наз. одн. Крєцовникоул (1458 ВО 1, 19). 
*КРЄЦОЯСКОУЛТз ч. (1) (особова назва): а на то є(ст),.. 

вєра пана крєцояскоула (Сучава, 1459 Со5^. 5. 22). 
ФОРМИ: род. одн. крєцояскоула (1459 Сові. 5. 22). 
Див. ще КРЄЦЄСКОУЛЬ. 
*КР€Ц0УЛТз ч. (4) (особова назва): тьм мьі видьвшє 

правоу вврноую єго слоужбоу до нас... дали єсми ємоу оу 
нашии зємли... силищє (!) на кашин, на имА гдє биль домь 
отца єго стана крєцоула (б. м. н., 1443 Сові. II, 160); и оу- 
ставшє нашь вєрнїи пань, михоуль мєдєничарь, и запла¬ 
тили оуси исполна, тотьі вьішєписаннїи линьзи... оуноуко- 
вом крєцоула (Васлуй. 1497 Сові. 3. 223). 
ФОРМИ: род. одн. крєцоула (1443 Сові. її, 160; 1448 

Сові. II, 342; 1497 Сові. 5. 223). 
Див. ще *КРЄЦЬ. 
^КРЄЦЬ ч. (5) (особова назва, мслд. «кучерявий»); Тьм 

мьі (ви)дьвши єго правою и вьрною слоужб(оу) до нас... 
дали... (...єсми є)моу... села на имЬ: гдє бил дворь Крєць- 
ви на Ялань (Сучава, 1466 ВО І, 110); И оуставши наши 

слоуги Сима и брат єго Оника та заплатили... О злат та¬ 
та рских... оуноуком Крєца (Ясси, 1500 ВО II, 175). 
ФОРМИ: род. одн. Крєца (1497 Сові. 5. 223; 1500 ВО 

II, 175); дав. одн. Крєцьви (1466 ВО І, ПО). 
Див. Ще *КРЄЦОУЛЬ. 
КРЄЦІїНЬ ч. (5) (особова назва): а при то(м) бьіли наши 

панове, бьі(л) па(н) маноило... па(н) хо(т)ко крєцьнь (Су¬ 
чава, 1449 Сові. II, 386); а на то є(ст)... вьра пана хо(д)ка 
крєцьна (Сучава, 1453 Сові. II, 472—473). 
ФОРМИ: наз. одн. крєцЬнь (1449 Сові. II, 386); род. одн. 

крєцЬка (1452 Сові. II, 426, 432; 1453 Сові. II, 454, 
473). 

*КРЄЧОВЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Кре¬ 
мів: а по ее животе сестренцомь моимь записую... место 
Литовижь, а Кречовь (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28). 
ФОРМИ: знах. одн. Кречовь (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 28). 
*КРЄШЄНАЯ ж.(І) (назвамісцевості у Троцькому воєвод¬ 

стві): И мьг видєчи рєчь справєдливоую... казали есмо свєт- 
ком присАгноути, они обвели от Бєрєзоє... и займищам 
по Крєшєноую (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 

ФОРМИ: знах. одн. Крєшєноую (1478 Л5 III, 17). 
КРИВДА ж. (1)Об о л от о криваА див. БОЛОТО. 
ФОРМИ: наз. одн. криваА (1500 Сові. 5. 230). 

КРИВДА ж. (49) кривда, матеріальна шкода (29): 
и кто бьі єму нєпрїАтєль, тоть и намь нєпрїАтєль, о єго 
кривдьі какь и о наши криЕдьі за нимь стати (Дольний 
Торг, 1411 Сові. II, 637—638); такь ж мьі слюбуємьі нйь... 
стєфану воєводь... о(т) всєго нагабанья и о(т) есЬхь 
кривдь... н о(т) єго нєприАтєлии никого не вьшмуючи бо¬ 
ронити (Ланчиця, 1433 Р 124—125); а такожь штсбьі єси 
ихь кривдь борониль (Краків, 1487 АМЛ)\ и мьі досмотрєв- 
шьі того С паньї радою нашого и видєлосє на(м), што(ж) 
Курилу в то(м) кривда сА двє(т) (Вільна, 1495 БСКИ)\ 
01 лей о ™ ІусЬ ІоІшагкасЬ Ьгапусіи Іут гетіат зІиЬат 
тоуіт 2а\лго(3у1 у піпі зіа XV Іот кгуиба х^усіеіа \г Ьу па- 
шІ5пук рапа петігуп Мук*а$2 гаи^еі гешіі гпоіеу рали 
Магки (Тришин, 1500 ДПЖН)\ 
кривду делати (кому) (1) робити (чинити) шкоду 

(кому): хто матьцє моей в чомь коли будеть кривду делати, 
тот ся зо мною розьсудить перед Богови (!) (б. м. н., XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 29); крьівду дєяти (кому) (1) ро¬ 

бити (чинити) шкоду (кому): Прото єго мл(с)ть казаль 

твое(и) мл(с)ти мовити ажь бьі твоя мл(с)ть то намь казаль 
оправити такь какь бьі границамь и по(д)даньімь нашьімь 
крьівдьі и втиски нє дєяли (б. м. н., і492—1493 ПВФЧ); 
по кривдь (1) підступом: а про любартово ятьство 
хочємь єго постави(ти) на судЬ лєрєдь паньї оугорьскими... 
будєть ли яль єго король по кривдь любарть будєть правь 
(б. м. н., 1352 Р 6); к р и в ь д у чинити (кому) (5), 
кривду оучинити (вчинити) (кому) (9) ро¬ 
бити (чинити) шкоду (кому), зробити (вчинити) шкоду 

(кому): оучинит(ь) которьіи добрьіи члвкь кривду, любо 
воєвода а любо пань оучинити неправу ис нимь (б. м. н., 
1352 Р 6); то наше голдованїє и присАгьі прорєчєньїє... 
без порушення дєржАги... ажє намь господарь нашь, ко¬ 
роль, кривдьі нє оучинить оу нашєи зємли (Дольний Торг, 
1411 Сові. II, 638); не даль бьі еси никому ни вь чомь имь 
кривьдьі чинити, а и самь бьі еси имь ни вь чомь кривьдьі 
не чиниль (Судомир, І488 РИБ 222); а хто бьі хотє(л) 
игоумєноу пєрєсопницкомоу ларивоноу оу тє(м) имє(н)и 
оу дА(д)ковичо(х) кривдоу вчинити... я по(д)нимаюсА о(т) 
вси(х) кривдь єго боронити (Луцьк, 1490 Пам.); пакли би 
которьш року не дожидаючи хотели его в том габати... 
и ти би его от тих боронил и не дал бьіесиему никому 
ни в чом кривди чинити (Вільна, 1498 АЛРГ 83); и м а т и 
кривду (2), кривду иматн (1) див. ИМАТИ2. 
ФОРМИ: наз. одн. кривда, кри(в)да, кгупгіа 7 (1453 Сові. 

11,462; 1495 БСКИ; ВК; 1499 ВО її, 424ГХУ ст.'ВС 26 зв.; 
1500 ДПЖН); ! кривдо 1 (1459 ВО І, 29); зам. знах. кривда 
4 (1446 Сові. II, 251; 1449 Сові. II, 391; 1456 ПМВП: 
1472 ОіР«А» 530); род. одн. кривди 1 (1411 Сові. II, 638); 
кривди І (1447 Сові. II, 732); дав. одн. кривдь (1352 Р 6); 
знах. одн. кривду, ьри(в)доу, кривьдоу 6 (1352 Р6 ;п. 1450 
/77/№ 9; XV ст. АрхЮЗР 8/1У, 29; ВС 23 зв., ЗО; 1490 
Пам.); кривду 2 (1430 ГВКЛ 7); зам. наз. кому 
сА оузри(т) кривдоу 1 (1454 Сові. II, 517); місц. одн. о 
кри(в)дЬ (XV ст. ВС 32); наз. мн. кривди 3 (1435 Сові. II, 
678; XV ст. ВС 14; 1498 АЛМ 163); кривди 2 (1492—1493 
ПВФЧ); род. мн. кривдь,крив(д)ь (1433 Р 125; 1457 Сові. 
II, 810; 1487 АМЛ; 1488 РИБ 222; 1489 АКВ; 1490 Пам.; 
1495 РИБ 602; 1498 АЛМ 163); знах. мн. кривди, кривьдм 
іі (1411 Сові. її, 637; 1488 РИБ 222; 1498 АЛРГ 82, 
83; XV ст. ВС 22, 26. зв.; 1499 ВО II, 419, 420, 424); 
кривди 2 (1492—1493 ПВФЧ; 1499 ВО II, 419). 

* КРИВЄЦЬ див. КРИВЄЦЬ. 
КРИВЄЦЬ ч. (2) (особова назва): а на то послуси ивань 

владичинь зАть... кривєць фєдоровь (б. м. н., 1385 Р 28); 
а ми... казали есмо и(м) тую о(т)чьіну и(х) подєлити боА- 
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ро(м) смолєнски(м), око(л)ничомоу смолє(н)скому ивашку 
кривцоу а Васи(л)ю мирославичу (Вільна, 1495 ВК). 
ФОРМИ: наз. одн. кривєць (1385 Р 28); дав. одн. кривцоу 

П495 ВК). 
*КРИВИЦА ж. (2) (назва річки у Троцькому воєводстві): 

и па(н) яку(б) с пано(м) рачко(м)... тьі(х) погорЬлски(х) 
в то(м) оправили, и границьі и(м) завели по тьш рЬчки по 
мьзную а по кривицоу (Вільна, 1495 ВМЗД). 
ФОРМИ: знах. одн. кривицоу (1495 ВМЗД). 
*КРИВИЧИ мн. (1) (назва села у Пінському князівстві): 

а кь тому дали есмо ч(о)л<о)в(е)ка у Теребени жь, на 
имя Баламутова сьіна... и кь тому придали ему Кривичи 
сь трема ч(о)л(о>в(е)ки (Городно, 1497 РИБ 683). 
ФОРМИ: знах. Кривичи (1497 РИБ 683). 
криво присл. (1) О к р и в о оучинити (кому) 

(1) порушити діючий договір; обманути: а о у томь пєрє- 
мирьи кто кому криво оучинить надобь сА оупомииати ста- 
рвишєму, и оучинити тому и(сь)праву (б. м. н., 1352 Р 6). 
КРИВЦЄВЬ ч. (1) (особова назва): А при том бьіли люди 

добрьш: Пан Михайло Олександрович Загоровскии... а пан 
Митно Кривцєвь (Хвалнмичі, 1475 АЗ III, 14). 

■ ФОРМИ: наз. одн. Кривцєвь (1475 АЗ III, 14). 
*КРИВЧИЧЬ ч. (2) (назва села у Закарпатській Русі) 

Криве: Сє азь пань Радоуль... даємо вьдомо... ажє балица 
воєвода... дадошє о(т) своєго оурика три села манастирю... 
єдно село тєрєсь а друго кривчичь а трєтїє Кроушєво (Сі- 
гет, 1404 ГМ). 
ФОРМИ: знах. одн. кривчичь (1404 ГМ). 
кривь прикм. (2) винуватий: боудєть лї па(н) кривь 

тогдьі имєєть два вольї оу заклади а боудоуть ли кмєти 
кривьі тогди по волоу оузАти маєть (XV ст. ВС 16 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. кривь (XV ст. ВС 16 зв.); наз. мн. ч. 

кривьі (XV ст. 16 зв.). 
*КРИВЬДА див. КРИВДА. 
*КРИЖЄВАНЦИ мн. (1) (стч. кгійоуапес) (члени ні¬ 

мецького духовно-лицарського ордена) хрестоносці: такє(ш) 
кєдьі коли бьі сА пригодило помочи оу кролєвьствь пол(с)- 
комь на далекий сторонні, далєи Кракова и далєи поля¬ 
ки, к ньмцомь крижєванцємь, тогдьі коли на(с) обошлють 
и оупомАнуть кро(л) влодисла(в) и ихь послєднии, имамьі 
помагати... противу всьхь ихь нєприАтєлии (Сучава, 1395 
Собі. II, 612). 
ФОРМИ: дав. крижєванцємь (1395 Собі. II, 612). 
Див. ще *КРИЖЄВНИКИ. 
*КРИЖЄВНИКИ мн. (1) (стч. кґінеупік, стп. кг*уге\у- 

пік) (члени німецького духовно-лицарського ордена) хресто¬ 
носці: такожє кєдьі коли бьі сА пригодило помочи оу кро¬ 
лєвьствь пол(с)кому на далекий сторонні, далєи Кракова, 
далєи великого польска (!), ку нємьцємь и ку крижєвни- 
комь, коли нась обошлють и оупомАнуть кроль володи- 
славь польскии... тогдьі мьі имамьі помагати... на всь сто¬ 
ронні (Сучава, 1395 Собі. II, 613). 
ФОРМИ: дав. крижєвникомь (1395 Собі. II, 613). 
Див. ще *КРИЖЄВАНЦИ. 
*КРИЖЄВНИЦКИИ прикм. (1) (який належить хре¬ 

стоносцям, стосується хрестоносців) хрестоноський: Мьли 
есмо о(т) вась листьі мистра крижєвницкого посльднє ва(м) 
посланьїи (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: род. одн. ч. крижєвницкого (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще *КРИЖЄВНИЧИИ. 
*КРИЖЄВНИЧИИ прикм. (1) (стч. кґігоупісі) (який 

належить хрестоносцям, стосується хрестоносців) хресто¬ 
носький: Мьли єсмо о(т) вась листьі мистра Крижєвниц¬ 
кого посльднє ва(м) посланьїи. Которьіми(ж) напрє(д) оуз- 
новлАєть и оуспоминаєть свои пєрвЬишии листьі. Викла¬ 
даючи... в то(м) какьби вась межи нами з одноє сторонні, 
а межи собою и тьжь сь свои(м) законо(м) крижєвничи(м) 
з дроугоє сторонні правь за срьдники коу єднанню покоя 
хотьль бьі мьти (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: ор. одн. ч. крнжєвничи(м) (1447—1492 ЛКБВ). 

Див. ще *КРИЖЄВНИЦКИИ. 
*КРИЖЬ ч. (2) (стч. кгіг, стп. кггуг) (предмет хри¬ 

стиянського культу) хрест: тако ми бь момози (!)... ито(т) 
стьіи кри(ж) хвалєбньги (Львів, 1436 Со5Г. II, 698). 
ФОРМИ: наз. одн. кри(ж) (1436 Собі. II, 698); род. одн. 

крижа (1436 Собі. II, 698). 
Див. ще *КРЄСТЬ, КРЬСТЬ1. 
*КРИКЬ ч. (1) крик: Гдь колї дьвка алюбо жонька 

алюбо вдова боудь(т) на поли алюбо в сель боудь(т) оуси- 
лована и она крикомь и плачомь освє(т)чи (!) своє оусило- 
ванїє... тогдьі то(т) имєєть казнєнь по(д)лоу(г) винні пї- 
сань1 В сїльствє (XV ст, ВС 36—36 зв.). 
ФОРМИ: ор. одн. крикомь (XV ст. ВС 36). 
ІКРИЛИКОМЬ <КЛИРИКОМЬ> див. *КЛИРИК. 

* КРИЛОСЬ ч. (2) (цсл. клирось, гр. хХг|роЄ) (місце 
для півчих у церкві) крилас: ино сь того имьнья своєго 
Здетельї записаль есми на вьчность на соборную Церковь 
на Пречистую Богоматерь у Вилни на крилось попомь 
и діакономь... двь копь грошей (Вільна, 1499 АСД VI, 
2—3). 
ФОРМИ: знах. одн. крилось (1499 АСД VI, 2). 
*КРИЛ01І1АНИНЬ ч. (6) (цсл. крилошанинь) (почесний 

титул або почесне звання священика) крилошанин: а на то 

послуси влдка ларивунь ис кри(лошаньі) пєрємьішльскии 
и печать єго (Перемишль, 1366 Р 12); присьілаль да (!) на(с) 

Бгомолєць нашь архима(н)дри(т) Пєчє(р)скїи с кїева и вся 

братїя мн(с)тьіря пєчє(р)ского чє(р)нцьі крьілошань и За- 
сто(л)пники жалоуючися на митрополита кієвского и всєя 
роусїє што(ж) и(м) насилїє чини(т) (б. м. н., 1481 ГЛМ); 
а писа(л) крилошани(н) пє(ч)рскьі иона (б. м. н., 1498 
ЧЇАФ). 
ФОРМИ: наз. одн. крилошаии(н) (1498 ЧІАФ); наз. мн. 

крилошанє (1422 Р 98); знах. мн. кршлошань (1481 ГЛМ); 
ор. мн. крилошаньі, крн(лошаньі) 2 (1366 Р 12; 1378 Р 25); 
крьілошаиьі 1 (1391 Р 45). 

*КРИНИЦА див. КРЬНИЦА. 
^КРИНИЦЯ див. КРЬНИЦА. 
*КРИНИЧИНА ж. (1) (місцевість, багата джерелами) 

криничовина: тог(д)ь єсмо вьіиха(л)и ись зємлАньї... оучи- 
нили єсмо имь границю повніше манастьірА свАто(г) Михай¬ 
ла прєзь криничину (Галич, 1404 Р 68). 
ФОРМИ: знах. одн. крииичину (1404 Р 68). 
*КРИПОСТЬ див. ЖР'ЙПОСТЬ. 
*КРИХКОСТЬ ж. (1) крихкотілість: о панє(х) алюбо 

о панна(х) которьіи(ж) позивають ко(г) алюбо котории 
панєи и панєнь бьітность длА крєпостї (!) и(х) вьінєти 
соуть о(т) збора лю(д)ска(г) и моузького абьі нє мєлї оутї- 
скоу моузьско(г) (XV ст. ВС 12). 
ФОРМИ: род. одн. ! крєпостї (XV ст. ВС 12). 
*КРИХОВЄЦЬ див. МАЛЬІИ КРИХОВЄЦЬ. 
*КРИХОВЬ див. *ВЄЛИКИИ КРИХОВЬ. 
*КРИХОВЬЄ с. (1) (назва місцевості у Львівській землі): 

а тьш старць изгодили сА.. вьізналї и вказали староую гра¬ 
ницю... по тоть пото(к) мальш крїховєць што бьжи(т) по(д)- 
ль гоугниньї доубровьі мальш криховєць и по дорогоу 
прєжє оуказаноую межи криховьє и сьножати и доубровьі 
и льсь (Зудечів, 1421 Р 96). 
ФОРМИ: знах. одн. криховьє (1421 Р 96). 
*КР1ША\¥¥І див. *КР0ВАВЬ1И. 
! КРІ^І (ККОШІ) див. КРОВЬ. 
* КР1МС2А див. КРЬНИЦА. 
СР188IОN /ККУ5ТІА1Ч) ч. (1) (особова назва): А рггі 

ІЬіт ЬПі зхуісісгу: рап Лап кгакохузкі, дгібгісг ТЬагпо^зкК 
Рап СгІззіоп 2 0&1:Ьго\уа, \уоіеш>сіа зисіотігзкі (Краків, 1407 
АрхЮЗР 8/1, 4). 

ФОРМИ: наз. одн. СгіззІоп (1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
* КРЇХОВЄЦЬ див. МАЛЬШ КРИХОВЄЦЬ. 
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*КРОВАВЬ1И прикм. (2) (кровоточивий) кривавий (1): 
а боудє(т) ли... рана... кровава за мєчов-Кю раноу соуди(м) 
(XVст. ВС ЗО зв.); 

к г і \у а \у а і а с Ь и 5 І а (1) (предмет християнсь¬ 
кого культу) нерукотворний образ: Оі іусЬ іо гесгеі 
гасІпоЬо ЬаЬапіа песгіпесгі, \уупіа\У52і осІпо)е кгі^а^о)е, 
токгоіе сЬизіу зшіеіоіе, козіеіпоіе, коіогусЬ гасіпут 
оЬусга]ет пі осііп ргі.]то\уаіі пе ша^еі’ (Луцьк, 1388 
грі юз—104). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. кровава (XV ст. ВС ЗО зв.); род. 

одн. ж. кгі\ігалуо}е (1388 2РІ 103). 
Див. ще *КРЬВАВЬ1И. 
* КРОВНО с. (1) (стп. кша^пе) звичай, який дозволяв 

судовим виконавцям забирати одежу вбитого: Обнчай 
злостївїи бьі(л) слоужєбнїчїи, колї н(х) прївожєно до за- 
бїтьі(х) на дорозє тогдьі онї и(х) лоупилї с тго имєнїя оу 
которомь бьілї забити менА(т) собв за кровно мьз оустав- 
лАємь абьі то(г) болє не бьіло (XV ст. ВС 25). 
ФОРМИ: знах. одн. кровно (XV ст. ВС 25). 
*КРОВНЬІИ ч. (2) (стч. кгеупу, стп. кге\упу) родич: 

а по моємь животе ненадобЕ сА оу тоє моє село оустоупати 
ни детєм моим, ни кровньїм моим (Острог, 1466 АЗ І, 61); 
Сє азь па(н) олиза(р) кирдЕеви(ч)... с жєною своєю ведось- 

ею записоувае(м) на ввки веко(м)... село доросьі(н)... стму 

великому споу намастьі(р) (і) кра(с)носє(лс)ки(и) по(д) 
лоуцко(м) и жаде(н) мои кро(вньіи) не мае(т) то(г) нароуши- 
ти (б. м. н., 1483 ВОРСР 177—178). 
ФОРМИ: наз. одн. кро(вньіи) (1483 ВОРСР 178); дав. мн. 

кровньїм (1466 Л5 і, 61). 
КРОВІ», КРОВЬ ж. (14) кров (9): Тег росІІиЬ изіачу 

рареізкісЬ ^о ігпіа зшаіоЬо оіса пазгоЬо, Ьгогпе ргікаги- 
}еш, аЬу па іот... озіаіосте \у рапзі^е пазгогп изіа^епу, 
гпеїі Ьуіі оЬ\УІпепу, і і рогі^аіиі' сг1о\Уес2е)е кгоші, кЬсіу 
іо іезР па ргоіі\ски гакопи і изіа^у, і і ... таіиі’ иііаЬаіі 
і \уузіегеЬаі зіа, оі розроіііоіе кго\уі (Луцьк, 1388 2РІ 
107); а коли которьіи господарь имь (поруши)ть без вини 
ихь таковьіи штобьі... бьіль подобєнь... што рекли на ха 
(!) кровь єго на нась и на (чАдо)хь ихь (Сучава, 1407 
Сові. І, 57); а кто сА покоусить нашєго даанїа и потврьж- 
(д)єнїа пороушити... то(т)... да има(т) оучастїє сь онЕми 

іоудєи єжє вьзьпиша нахаба кровь єго на ии(х) и на ча- 
дох н(х)ь (Сучава, 1486 £>С 144); 
до к р о в и (2) до крові: Коли(ж) кмє(т) б^дє(т) ра- 

нє(н) до крови... тогдьі ємоу прїидєть двє частї за рани 
а трєтєя часть с-Кдоу (XV ст. ВС 29); кровь розлї- 
в а т и (1) проливати кров: Соу(д) нєкоторьій ка(к) нє- 
прїятєвє (!) свою кро(в) прїро(ж)нЛю розлївають бра(т) 
алюбо сєстроу забївають длА то(г) аби ємоу имєнїє застало 
(XV ст. ВС 29 зв.); к гош г о г 1 і і і (1) пролити кров: 
І іе2 іезіїіЬу... \усіагі1 іак, іакоЬу кгі\уі (!) пегогШ, таіеі 
па пет шпа Ьуіі (Луцьк, 1388 2РІ 104); розлияньє 
крови (1) див. *РОЗЛИЯНЬЄ. 
ФОРМИ: наз. кровь, кровь, кро(в) (1407 Сові І, 57; 

1409 ОІВ«А» 437; 1411 Со5*. І, 95; 1429 Сові. І, 249; 1435 
Сові. II, 689; 1453 Сові. II, 462; 1486 ОС 144); род. крови, 
кго\УІ 5 (1388 1РІ 107; XV ст. ВС 29, 29 зв.; 1447—1492 
ЛКБВ); 1 кгі\уі 1 (1388 2РІ 104); знах. кро(в) (XV ст. ВС 
29 зв.). 
Див. ще КРЬВТз. 
*КРОЗЬІ мн. (4) (назва волості у Жмудській землі): 

А коли пань Петрь поняль сестриницу моу (!) у Крозахь 
и я мовиль пану Петру: тамь вь имЕиехь вашихь кривди 
великій одь сусвдь, ПОЕДЬ ти по тимь имЕиемь и кривдь 
осмотри (Вільна, 1498 АЛМ 163). 
ФОРМИ: род. Крозь (1498 АЛМ 163); місц. у Крозахь 

(1498 АЛМ 163). 
КРОИТОРТ» ч. (1) (особова назва, молд. кроитор «кра¬ 

вець»): тЕмь ми видЕвшє єго правою и вврною слоужбою 
до на(с)... дали и потвердили єсми... селище маноуилєщи 

(и сь) коуАни и на тоутовЕ, михаиль кроиторь (Сучава, 
1448 Со5/. II, 342). 
ФОРМИ: наз. одн. кроиторь (1448 Сові. II, 342). 
КРОЛ див. КРОЛЬ. 
КРОЛЄВАА ж. (3) (стп. кг61о\уа) королева: Ми кнА(з) 

фєдорь любортови(ч) знаємо чинимь... ажє г(с)дрь нашь 
король пол(с)кии... и єго кролєваА... Адвига жАловали 
мА и дали ми землю... на имА сьвєрскую (Віслиця, 1393 
Р 50—51); про то(ж)... слюбуємь нашєму милому г(с)дрю, 
кро(л) пол(с)кому, вєлєбнои кролєвои Адвизе И ИХЬ ДЕТЄМЬ 
...вЕрньшь бити (Сучава, 1395 Соз*. II, 612). 
ФОРМИ: наз. одн. кролєваА (1393 Р 51); дав. одн. кролє¬ 

вои (1395 Сові. II, 612). 
Див. ще *КОРОЛЄВА, *КОРОЛИЦЯ, * КРОЛИЦЯ, 

*ККОЬО\УА. 
* КРОЛЄВСКИИ прикм. (17) (стп. кгб1е\Узкі) (виданий, 

наданий королем) королівський (9): тогди пань данило 
приида прєд нась и тАгаль на воита зоудєчовьского на 
сулка о дворище о пьісковича... и положили прєд нами 
кролєвьскоє привильє воитово ...ино и на кролєвьскомь 
листЕ на воитовЕ и иа оуздавньїхь листохь не стоить оу- 
писано тоє дворище пнсковича што на любши и на гугни але 
тоє дворище пьісковича стоить оуписано на кролєвьскомь 
листе и на оуздавньїхь листохь што у сєлЕ оу ловчичохь 
(Зудечів, 1411 Р 79); тако янь бьлєцкии положиль листь 
кролєвскии и такЕ ИНЬІЕ листи судовиЕ што жє иа бЕлку 
твєрдост(и) имаєть (Львів, 1421 Р 94);и слюбуємь... тА(ж) 
права держати кролєвскаА... яко наши пєрє(д)ци держали 
(Серет, 1445 Сові. II, 729); И такЕ жь ис кролєвьскн(м) 
приказаниє(м) дали єсмьі и(м) рьічєговь за и(х) вЕчноую 
очизну (Луцьк, 1445 Р 148); 

(належний королеві) королівський, королів (8): сь при- 
казаниє(м) кралА вла(д)слава (так.— Прим. вид.)... взАли 
єсмо вЕчноую очизноу вь огорожєнои вь вєликои кь кро- 
лєвьско(м)у двороу шлАхєтньі(м) чобото(м)ь (Луцьк, 1445 
Р 148); мьі алєксандрь воєвода... знаменито чини(м)... 
ожь (або ижь.— Прим, вид.) есмо просили... пано(в) ра- 
(дї) кролєвскои... ижє мьі слюбуємь... служити королю 
єго мл(с)ти (Банилів, 1455 Сові. II, 769); мьі петрь воєво¬ 
да... чини(м) знаменито... ожє пришли до на(с) прїатєлєвє 

наши мли... жалоуючи свои жало(ст) и свои (!) смрть що 
се стала на и(х) дЕти ибратїи, и ишкоду о(т) никоторьі(х) 
зра(д)цє(в) и злодїєвь... що пришли били по(д) кролє(в)- 
скьі(м) городо(м), снети(н) (Сучава, 1457 Сові. II, 808—809). 
ФОРМИ: род. одн. ч., с. кролє(в)ско(г) (1457 Сові. II, 

810); дав. одн. ч., с. кролєвьско(м)у (1445 Р 148); знах. 
одн. ч. кролєвьскии, кролєвскии (1411 Р 79; 1421 Р 94); 
ор. одн. ч., с. кролє(в)скьї(м), кролєвскьімь, кролєвьскьі(м) 
З (1445 Сові. II, 729; Р 148; 1457 Со5/. II, 809); кролєвс- 
ки(м), кролєвскимь 2 (1419 Р 90; 1421 Р 93); місц. одн. ч., с. 
на кролєвьскомь (1411 Р 79); знах.одн. с. кролєвьскоє (1411 
Р 79); род. одн. ж. кролєвскои (1455 Сові. II, 769); знах. 
одн. ж. кролє(в)скую (1457 Сові. II, 810); род. мн. кролє(в)с- 
кьі(х) (1457 Сові. II, 810); дав. мн. кролє(в)скьі(м) (1457 
Со5^. II, 810); знах. мн. с. кролєвскаА (1445 Сові. 11,729). 
Див. ще КОРОЛЄВСКИИ. 

* КРОЛЄВСТВО с. (18) (стп. кго1е\У5і\уо) королівство 
(9): а с певного вЕданья нашєго никдьі межи радою кро- 
лє(в)ства нашєго тако в а рвчь не била гадана (Брест Куяв- 
ський, 1447—1492 ЛКББ)\ И також слюбьіл нам наияснЕи- 
шїи Ян Олбрахть, крал полскїи... єстли би се пригодило 
...иж бьі ми... вьидємо ис нашєи зємли... тогди их милости 
зємли да соут отворєни нам... гдє колвє оу прєдрєчєном 
кролєвствЕ их милости боудєм хотити мешкати (Гирлов, 
1499 № II, 421—422); 
кролєвство полскоє (8) польське королів¬ 

ство: и мьі панове и поспольствооусєі зємле волошь(с)коі... 
слюбуємь... вєлєбному влодиславови, кролєви польскому... 

І вЕрно служити, а николи сА роздЕлити на векн и с кроли 
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вь-ством-ь польскимь (Сучава, 1393 Сові. II, 607); а да(н)н (!) 
сєи листь через руки вєлібно(г) мужа донина подкансль- 
рєго кролєвства (по)лско(г) (Медика, 1415 Р 87); И також 
слюбьіл нам... крал полскїи... єстли бьі сі пригодило... 
иж бьі мьі от нікоторого нєпрїятєлі... вийдемо ис нашєи 
зємли... до их милости кролєвства полскаго, тогди их 
милости зємли да соут отворєни нам (Гирлов, 1499 ВО 
II, 421—422); корона кролєвства (1) див. КО- 
РОУНА. 
ФОРМИ: род. одн. кролєвства, кролє(в)ства, кролєвьства 

12 (1415 Р 87; 1433 Р 122; 1439 Сові. II, 714; 1447—1492 
ЛКБВ; 1467 ВО II, 297; 1499 ВИ II, 422 і т. ін).; кролюв'ь- 
ства 1 (1447—1492 ЛКБВ)\ дав. одн. кролєвствоу (1448 
Сові. II, 738); ор. одн. крольвьствомь (1393 Сові. II, 607); 
місц. одн. оу кролєвьстві, кролєвстві (1395 Сові. II, 612, 
613; 1499 ВО II, 422). 
Див. ще *КОРОЛЄВСТВО, *КОРОУНА КРОЛЄВСТВА 

полского. 
КРОЛЄВЬ прикм. (2) (ста. кго16\\г) королівський, ко¬ 

ролів: нашєго о(с)подарА кролєвьі єсмі слуги (б, м. н., 
1419 Р 90); а при томі били свідіци па(н) ивані жюр- 
жєвичь... па(н) грицко ловчии кролеві смєтанька (По¬ 
гоничі, 1422 Р 98). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. кролєвь (1422 Р 98); наз. мн. ч. кро- 

лєвьі (1419 Р 90). 
Див. ще КОРОЛЄВЬ, *КРАЛЄВЬ, *КРОЛОВЬ. 
*КРОЛЄВЬСТВО див. *КРОЛЄВСТВО. 
*КРОЛЄВЬСКИИ див. *КРОЛЄВСКИИ. 
*КРОЛЄВЬСКЬ1И див. *КРОЛЄВСКИИ. 
♦кролиця ж. (2) (болг. кралица, серб, кральица) ко¬ 

ролева: и мьі панове и поспольство оусєі ЗЄМЛІ волошь(с)- 
коі... слюбуємі... вєлебному влодиславови, кролєви поль- 
скому, и его жєні, вєлєбноі Адвизі, кролици польскоі... 
вірно служити (Сучава, 1393 Сові. II, 607). 

ФОРМИ: дав. одн. кролици (1393 Сові. II, 607). 
Див. ще *КОРОЛЄВА, *КОРОЛИЦЯ, КРОЛЄВАА, 

* ККОЬСДУА. 
*КРОЬОДУА ж. (2) (стп. кгб1о\уа) королева: а різга] 

кгоіошеі різаг Магсо. ашіп. (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
ФОРМИ: род. одн. кгоіошеі (1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
Див. ще * КОРОЛЕВА, *КОРОЛИЦЯ, КРОЛЄВАА, 

*КРОЛИЦЯ. 
♦КРОЛОВЬ прикм. (1) {стп. кгбіб^) королівський, ко¬ 

ролів: просимо вашєі мл(с)ти што бьі есте оучинили иньїі 
листо Ако и того што писано оу луцки... подо кроловою жь 
пєчгтшо (Сучава, 1388 ЗБ 678). 

ФОРМИ: ор. одн. ж. кроловою (1388 ЗБ 678). 
Див. ще КОРОЛЄВЬ, *КРАЛ€ВЬ, КРОЛЄВЬ. 
КРОЛЬ, КРОЛ, КРОЛЬ, КРУЛЬ, КРОУЛ ч. (172) 

(стп. кгої) король: Божїєю милостию мьі кроль казимир... 
явно поввдают, колиж то пришєдши прєд наше обличє 
слуга нашь вврньш ходко бьібєлскьіи, и оуказал єсть 
кнАзА львовьі листьі (Судомир, 1361 АСІ 6); Влодисла(в)... 
кроль польски литовьскиі... чинимо то сввдо(м)... ожє 

пано пєтр воєво(д) молдавьі... пожичило на(м) Д тисАчв 
(так.— Прим, вид.) рублиі фрАжьского сєрєбра (Луцьк, 
1388 Р 36—37); пак ли бьі кто нагабаль тученАка оу той 
двдининв оу сєрніку или кро(л) гсподарь то пани марє- 
горвта росоваА имаєть заступити оправи(т) подлугь зє- 
мєско(г) права (Галич, 1418 Р 89); а то тако ижє прє(д)- 
рєчєньш па(н) кро(л) и его короуна полска имає(т) на(с) 

прє(д) тьі(м) днємі голдованиА два алибо три м(с)цв обьі- 
слати (Хотин, 1448 Сові. II, 734); Також и мьі, прєрєчєн- 
нїи Стєфан воєвода, жадного нєпрїятєлі кролі его милос¬ 
ти... которіи бьі пришол до нас ... мьі не имаєм такового 
чловвка прїимити (Гирлов, 1499 ВО II, 421). 
ФОРМИ: наз. одн. кроль, крол, кпо(л), кролі 33 (1361 

АСІ 6; 1388 Р 36; 1404 Р 70; 1418 Р 89; 1433 Р 120; 1448 

Сові. II, 734; 1455 Сові. II, 770; 1462 ВО II, 284; 1468 ВО 
II, 305; 1499 ВО II, 423 і т. ін.); круль, кроул 3 (1434 Р 
130; 1499 ВО II, 421, 422); зам. дав. Влодиславу... крол 
Полскому 2 (1403 ДГМ)\ род. одн. кролі, кролА 47 (1370 
Р 18; 1395 Сові. II, 610; 1400 Сові. II, 617; 1402 Сові. II, 
621; 1434 Сові. II, 186; 1456 ПМВП; 1467 ВО II, 297; 
1479 ВО II, 351; 1485 ВО II, 371; 1499 ВО II, 421 і т. ін.); 
кроулі 3 (1499 ВО II, 419, 421); кро(л) 2 (1395 Сові. II, 
611; 1411 Р 77); дав. одн. кролєви 28 (1390 Р 176; 1395 
Сові. II, 612; 1402 Со5/. II, 623; 1433 Р 123; 1436 Сові. II, 
698; 1439 Сові. II, 714; 1445 0)5/. II, 729; 1448 Сові. II, 
734; 1457 Со5/. II, 809; XV ст. ВС 12; 1499 ВО II, 422 
і т. ін.); кролю 18 (1388 ЗБ 678; 1400 0)5*. II, 618; 1402 
Сові. II, 621; 1433 Сові. II, 651; 1435 Сові. II, 681; 1436 
Сові. II, 701; 1462 ВО II, 284; 1485 ВО II, 371 і т. ін.); 
! кролі 3 (1479 ВО II, 351, 352); крулєви, кроулєви 4 (1434 
Р 130; 1435 Р 133; 1499 ВО II, 420, 421); кро(л) 2 (1395 
Сові. II, 612; 1400 Сові. II, 619); кролеві 1 (1479 вЬ II, 
351); кролєвьі І (1436 С05/. II, 698); кролювьі 1 (1436 Со5/. 
II, 697); знах. одн. крол А, кролі (1436Со5£. II, 698; 1439 
Сові. II, 714; 1445 Сові. II, 726); ор. одн. кролємь, кроле(м) 
(1395 Сові. II, 610; 1402 С05/. II, 623; 1404 Р 70; 1422 Р 
97; 1433 Р 123); місц. одн. при кролю 1 (1395 Сові. II, 613); 
при кролі 1 (1436 Со5/. II, 702); наз. мн. кроли (1395 
Сові. II, 613); род. мн. кролюв (1462 ВО II, 283); ироулєв 
1 (1499 ВО II, 423); дав. мн. кролємі, кролє(м), кролем 
8 (1434 Сові. II, 664; 1448 Сові. II, 733, 735; 1485 ВО II, 
371); кролюм 2 (1462 ВО II, 283, 284); кро(л)мь 1 (1395 
Сові. II, 612). 
Див. ще КОРОЛЬ, КРАЛ1. 
♦КРОЛЬВЬСТВО див. *КРОЛЄВСТВО. 
♦КРОЛЮВЬСТВО див. *КРОЛЄВСТВО. 
*КРОЛЮВЬСТВО КОРУНЬІ ПОЛЬСКОИ див. ♦КОРОУ¬ 

НА КРОЛЄВСТВА ПОЛСКОГО. 
ККОМ див. КРОМ'Й. 
КРОМЄ див. КРОМ'й. 
*КРОМИРОВСКЬ1 ч. (1) (особова назва): а ти доконали 

и осоудили па(н) хр(с)чєнв мартиновскьі па(н) олвдрихв 
мєдускьі дітрихі кромиров(є)кьі (Галич, 1401 Р 66). 
ФОРМИ: наз. одн. кромиров(с)кьі (1401 Р 66). 
КРОМ'Й, КРОМЬ, ККОМ, КРОМЄ прийм. (11) (з род.) 

(виражає об’єктні відношення) 1. (вказує на виділення кого 
або чого з групи подібних) крім (8): мьі алєксандро воєво¬ 
да... слюбоуємьі... слоужити... кролю польскомоу... нико- 
ли не ищоущи собв иного господарА, кромВ кролА поль- 
ского и короуни польскои (Сучава, 1402 Сові. II, 621); а 
таіиі пат г їоіеу гетіі озоЬшди зІигЬи Дигуїу, кгот 
іппусЬ гетеї, коїогуі гетіі оусгугпуі дегїаі (Люблін, 1478 
АрхЮЗР 4/1, 8); И мьі вь томі шєвцові знашли правьіхь, 
не казали есмо мВщаномь... черезь то тьіХі мальїхі кожі 
купити, кромі вєликихі КОЖі воловьіхь и яловичихь 
(Луцьк, 1495 АЛМ 89). 

2. (вказує на відсутність чого) без (3): мн сказоуємь 
є(ст)ли и(ж) оу сварє рани(л) сА тогдьі яново свїдє(ч)ство 
имаєть бьіти припоущєно єсть (ли) же кромє свадьі боудє(т) 
ранені тогдьі пєтрь имаєть то присАчь свои раньї (XV ст. 
ВС 19 зв.). 
Див. ще ОКРОМЬ, ОКРОМ'ЙИ 
♦КРОПИВНИКИ мн. (1) (назва присілка в Галицькій 

землі) Кропивники: мьі возрівши на єго верну службу... 
дали єсмо и даємі наше село надієво ис п(р)исєлкомь ись 
кропивники (Львів, 1399 Р 59). 
ФОРМИ: ор. кропивники (1399 Р 59). 

КРОПОТЧИНАА ж. (1) (особова назва): а... хотєл- 
либьі пан Василєи Хрибтович, которою мірою подлє под- 
вурА своєго мою отчизну стиснути алибо кн(є)г(и)нА Ива- 
новаА КропотчинаА... ино кн(є)г(и)ни єє милости нєна- 
добє ничого с тьіми мовити (Луцьк, 1494 АЗ І, 101). 
ФОРМИ: наз. одн. КропотчинаА (1494 АЗ І, 101). , 
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* КРОПЬІШЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А сє попове 
дисни попь юрко кропьішеви(ч) попь лои (Львів, 1370 
Р 18). 
ФОРМИ: наз. одн. кропьішєви(ч) (1370 Р 18). 
*кросєнскии прикм. (1) (ігор. Коросно, місто у Ся- 

ноцькій землі): а от крамних рБчєи, що соут розмаити 
рьчи, почєнши полотно литовскоє и кросєнскоє и моудроє, 
и от бархатоу и от початого соукна... а от того от оусєго 
ігобьі платили оу Сєрєти мито от гривноу три гроти (Су- 
чава, 1460 ЕЮ II, 273). 
ФОРМИ: наз. одн. с. кросєнсхоє (1460 ЕЮ II, 273). 
*КРОТКЬ1И прикм. (1) (стп. кгоШ) короткий, корот¬ 

кочасний: ИмБнїя дьди(ч)но которьіи(ж) то оу пєнАзА(х) 
запїсоують нєкоторьі(х) оу наши(х) сторона(х) дЕржано 
до йГ лв(т) а потомь сА вистояло вїдблосА на(м) за нєпо(до)- 
бноє ижє такьш кро(т)кьіи запїсань бе(з) оумо(л)вьі не 

бьіль дБржань, ми оуставлАємь такьіи запїсь л годо(в) 
держать (XV ст. СЯ 41 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. кро(т)кьіи (XV ст. СЯ 41 зв,). 
*КРОТОЛЧИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): т'Емь ми видЕвши єго правоую и вЕрноую службоу 
до на(с)... дали єсмьі ему... села на рєвтЕ... и на иткилЕ 
мєж(д)у кротолчи, пониже где камень стоить (Васлуй, 
1436 Сові. І, 459). 
ФОРМИ: ор. кротолчи (1436 Сові. І, 459). 
*КРОТО0ИЛ€ с. (І) (стп. кгоіоПіа, стч. кгаІосЬуіІе) 

забава, розвага: а игрь тЕ(х) позьічаємь длА крото0и(л)я 
длА ча(с)у скоротанья (XV ст. ВС ЗО зв.). 
ФОРМИ: род. одн. кроте0и(л)я (XV ст. ВС ЗО зв.). 
КРОШИНСКИЙ, КРОШИНСК1Й ч. (4) (особова назва): 

Стояли передь нами вь правЕ казначей Смоленскій, князь 
Костянтине Кроїлинскій зе намвстникомЕ Деменскимь 
(Вільна, 1495 АЛМ 83); А при томе бьілв ... князь Иванв 
Крошинскій (Вільна, 1499 АСД VI, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. Крошинскій, Крошинский (1495 

АЛМ 83; XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 29; 1499 АСД VI, 3). 
КРОШНА ж. (1) (назва села у Київській землі) Крошня: 

кь Житомироу село крошнА (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. крошнА (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
*КРСТЯ див. КРТ>СТА. 
-КРУГИЛИЯ з я\ (і) (назва села у Перемишльській землі) 

Кругиль: А што єсмьі казалв евна насЕчи досить, и на твои 
приєздь и на стадо твоє, то на буцєви насЕчєно єго досить, 

за д гривни, а на кругилии воєвода самь призиралв к тому 
(б. м. н., 1386—1418 Р 35). 
ФОРМИ: місц. одн. на кругилии (1386—1418 Р 35). 
КРОУГЛИКЬ ч. (1) (назва села на Буковині) Круглих: 

тЕмь ми видавши и(х) правоую (и) вврноую слоужбоу 
до на(с),.. дали єсми и(м) оу нашєи зємли оу молдавскои 
єдино село на имА кроугликь по(д) хотвнємв (Сучава, 
1436 Сові. І, 481). 
ФОРМИ: наз. одн. кроугликь (1436 Сові. І, 481). 
КРУГЛО присл. (1) округи, навколо: ми Олєксандрь... 

великий кн(А)зь литовский... чинимь знаменито... иж... 
ємоу имЕнє н<;а)шє имєнємв ЗвАгол ... дали єсмо ласкаве... 
так широко и долго (в ориг. долко.— Прим, вид.) и кругло 
яке тоє имЕнє вишє писаноє ве своих границах замврєно 
єсть и роздЕлєно (Вільна, 1499 АЗ І, 117—118). 
Див. ще ОКРУГЛО. 
КРОУГЛЬ ч. (1) (особова назва): теме ми видевшє єго 

правою и вЕрною слоужбою до на(с)... дали и потвердили 
єсми єго очи(н)оу... села на йме гдє дворь єго... волосени... 
и гдє кроугЛЕ (оа)нча (Сучава, 1448 Сові. II, 342), 
ФОРМИ: наз. одн. кроугль (1448 Сові. II, 342). 
*КРОУГЛЬ1И прикм. (3) () к р о у г л и глоде (1) 

(назва місцевості у Молдавському князівстві): а хота(р) 
той поустини на вєрхь долини... тажє прости чєрє(с) поле 
на великою могилоу, вьішє путЕ, тажє прости оу кроугли 
гло(д) (Сучава, 1453 Сові. її, 445); кроуглая д о у б - 

р о в а (1) (назва діброви у Молдавському князівстві): а 
хотарь теме сєломе... о(т) чоухри долиною до кроуглои 
доуброви (Сучава, 1431 Сові. І, 317); к р о уГс л ьі є л о з ьі 
(І) (назва місцевості у Львівській землі): а ми єсмо вислали 
врАдика (!) нашєго па(н)а лєнка старостоу зоудєчовского 
ис панн на тоу границю сталі по(д)лї потока малого крї- 
ховцА оу кроугльі(х) лозе (Зудечів, 1421 Р 95—96). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. кроугли (1453 Сові. II, 445); 

род. одн. ж. кроуглои (1431 Сові. І, 317); род. мн. кроуг- 
льі(х) (1421 Р 96). 
КРУГЬ ч. (1) (у (к р у г ь> л у и ьі (1) місячний цикл, 

що складається із 19 років юліанського літочислення: А пи- 
саНЕ ве Кобрнни, ве лето шесть тисячиСдевятьсоть сем- 
десять третего, кругь слонца первого а луиьі девятьнаде- 
сятого, индикта тринадцатого, мБсеца фебруарія девять- 
надцатого, на серкизной недвли (Кобринь, 1465 АкВАК 
III, 4); к р у г е с л о н ц а (1) сонячний цикл, що скла¬ 
дається із 28 років юліанського літочислення: А писань 
ВЕ Кобрьши, ВЕ ЛЕТО ШЄСТБ ТЬіСЯЧИ ДЄВЯТЬСОТБ СЄМДЄСЯТЕ 

третего, кругь слонца первого а луни девятьн а десятого, 
индикта тринадцатого, мьсеца фебруарія девятьн а дцатого 
на серкизной нєдели (Кобринь, 1465 АкВАК III, 4). 
ФОРМИ: наз. одн. кругь (1465 АкВАК III, 4). 
*КРУДА ж. (1) (назва озера у Троцькому воєводстві): 

оув озера оу крудьі межи городна н мєрє(ч) по розтвп 
х(с)вЕ оу пАтокь оу канунь стго обрвзаниА хва по нарожє- 
ньи сна божьєго тисАчь (так.— Прим, вид.) леть и чотьіри 
ста леть (б. озера Круди, 1400 Р 62). 
ФОРМИ: род. одн. круди (1400 Р 62). 
КРУКИНИЦКИИ прикм. (1) (пор. Крукеничі у Пе¬ 

ремишльській землі): а на то послуси влдка ларивунь ис 
кри(лошаньі) пєрємьішльскии ... пань яшко писарь кру- 
киницкии (Перемишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. крукиницкии (1366 Р 12). 
КРУКЬЖДО ч. (1) (особова назва): Поручили(с) кнА(з) 

вєлико(м) скирьгаилу за гридка за костАнтинови(ч)... пєр- 
вьіи поручни(к) кнА(з) михаило євнутєви(ч)... етєпань 
зазьба. кгастовть кердути крукьждо сурьАть (б. м. н., 
бл. 1392 Р 46—47). * 
ФОРМИ: наз. одн. крукьждо (бл, 1392 Р 47). 
КРОУЛ див. КРОЛЬ. 
КРУЛЬ див. КРОЛЬ. 
* КРУПА# ж. (1) (назва села у Волинській землі) Крупа: 

а едучи дорогою на гостинець Луцкий-полескии, а оттоль 
до дороги, которая идеть зь Жьідичнна до Крупой, про- 
знваемое Острозское (Луцьк, 1322 АрхЮЗР ІЛ/І, 2). 
ФОРМИ: род>. одн. Крупой (1322 АрхЮЗР ІДИ, 2). 
*КРОУПОВО с. (1) (назва села у Троцькому воєводстві) 

Крупово: И ми видєчи рєчь справєдливоую, кграни самьіє 
по рєкоу Зєлвоу... казали єсмо свєтком присАгноути, они 
обвели от Бєрєзоє... к Кроупомоу (!) (Лукониця, 1478 
АЗ III, 17). 
ФОРМИ: дав. одн. ! Кроупомоу (1478 АЗ III, 17). 
! КРОУПОМОУ <КРОУПОВОУ> див. *КРОУПОВО. 
*КРУПСКО с. (1) (назва села у Львівській землі) Круп- 

ське: возрєвшє єсмо на на (!) єго вьрноую службу.., даємь 
ємоу... подь галичємь чАгрово... а о(т)мьна противу круп- 
ска волкови(ч) (Краків, 1394 Р 54). 
ФОРМИ: род. одн. хрупска (1394 Р 54). 
КРУПША ч. (2) (особова назва): а тоть дей Крупша сьі- 

новь вь себе не мбль, тол(ь)ко одно две дочцБ (Вільна, 
1495 РИБ 602). 
ФОРМИ: наз. одн. Крупша (1495 РИБ 602); дав. одн. 

! Крупшу (1495 РИБ 602). 
*КрУііШоВ Ь прикм. (2): Ино, коли тому ііетку 

а Петру тьіи земли Крупшовьі отчина и дБдина єсть, а тоть 
Вьшторть, отець того Ядка, не гораздо бьіль тьіи земли 
вьіпросиль за пусю у отца нашого, короля его милости, 
а вь тьіхь земль насльдковь не поведаючьі (Вільна, 1495 
РИБ 602). 
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ФОРМИ: наз. мн. ж. Крупшовьі (1495 РИБ 602). 
Пор. КРУПША. 
*ККИ$ЕЬМС2А ж. (1) (назва села у Львівській землі) 

Крушельниця: Уи1осіі5Іа\у г Ьогеу туїозіу Когої Роїзкі 
у ЬІіЬе^зкі... гпаІешо сгїпіті... С2(і)от... сіаіето ут 
у сіаііезто згеїо V іизіапзкоу уоІозІЬу Кгизеїпісги па гусу 
зігіV (Глиняни, 1395 ОЬ 166). 
ФОРМИ: знах. одн. Кгикеїпісги (1395 ОБ 166). 
КРУТИ БОРОДА ч. (1) (особова назва): а при то(м) 

бьі(л)... пань Ашко крутиборода (Кам’янець, 1420 ПГАГ). 
ФОРМИ: наз. одн. крутиборода (1420 ПГАГ). 
*КРУТЬ1Й прикм. (1) <р> к р у т ьі й б е р е г ь (1) (на¬ 

зва урочища у Волинській землі): а здес по Б угар и по 
Виноградную гору, а за рекою по крутий берегь против 
двухь грушь; потуль ему волно сено косити и рьіба ловити 
(Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10—11). 
ФОРМИ: знах. одн, ч. крутьій (1447 АрхЮЗР 8/IV, 

10). 
*КРОУШЄВО с. (2) (назва села у Закарпатській Русі) 

Грушево: Сє азь пань радоуль... даємо вьдомо... ажє ба- 
лица воєвода... дадошє о(т) своєго оурика три села монасти¬ 
рю... єдно село тєрєсь а друго (!) кривчичь а трєтїє кроу- 
шєво (Сігет, 1404 ГМ). 
ФОРМИ: знах. одн. к^оушєво (1404 ГМ). 
КРЩЄНЬ див. ХРЩєНЬ. 
*КРЩЄНЬІИ прикм. (1) хрещений: ми па(н) ива(н) па(н) 

СрБМСКЬІИ... свЕдчю то своимь листо(м) ижє пришєдь прєд 
на(с)... хмЬль крщєнє имА прибєкь добьіва(л) на воитку 
сулимовскємь половини сулимова (Львів, 1412 Р 81). 
ФОРМИ: наз. одн. с. крщєнє (1412 Р 81). 
*КРЬВАВЬ1И прикм. (1) (цсл. крьвавьш) (кровоточи¬ 

вий) кривавий: и(н)и никто да нєсмьєть тш(х) монастир- 
ски(х) люди... соудити ани глобоу ис ни(х) брати ни за 
дшєгоубство... ни кривавий рани а ми за синьїи рани (Су- 
чава, 1467 МіН. Бос. 125). 
ФОРМИ: знах. мн. ж. крьвавьіи (1467 МіН. Бос. 125). 
Див. ще *КРОВАВЬІИ. 
КР'ЬВ'Ь, КРЬВЬ, КРЬВЬ, КЇШ ж. (ЗО) (цсл. крьвь) 

кров: а коли которьі господарь порушить... и на таковьіи 
да имаєть оучАстїє сь онбми рєкшими на ха крьвь єго 
на ни(х) и на чАдохь ихь (Сучава, 1403 ДГ АА)\ а кто бьі 
хоти(л) пороушити илї отньти тьі(х) татарє, то(т) ... да 
є(ст) подобє(н) юудь (и) прокльтомоу арїи и вьзьпиша: 
крь(в) єго на ни(х) и начадв(х) и(х) (Нямц, 1453 Сові. 11, 
466); па(к) кто сЬ покоуси(т) пороушити того... потврьж- 
(д)єнїА, таковїи... да има(т) оучастїє и сь онвми іоудєиє, 

єжь вьзьпиша на га ха, крь(в) єго на ни(х) и на чєдА(х) 
и(х) (Ясси, 1500 Сові. 8. 231). 
ФОРМИ: наз. одн. крьвь, крьвь, крьвь, крь(в) (1403 

ДГАА; 1435 Сові. II, 682; 1448 Со5Г II, 366; 1453 Сові. 
II, 466; 1457 ВБ І, 5; 1466 ВБ І, 106; 1479 ВБ І, 222; 1487 
ВБ І, 311; 1492 ВБ І, 511; 1500 Сові. 8. 231 і т. ін.). 
Див. ще КРОВЬ. 
КРЬЖАНЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів- 

стві): а ми такождєрє и от нас єсмьі дали и потврьдили 
тоє прАдрєчєноє половина село на имв Крьжанїи на Сьрати 
(Сучава, 1487 ВБ І, 304). 
ФОРМИ: наз. Крьжанїи (1487 ВБ І, 304). 
КРЬЖЄ, КРЬЖЄ ч., невідм. (7) (особова назва, молд. 

«милиця»): Писал Шандроу Крьжє оу Васлоуи (Васлуй, 
1495 ВБ II, 43); Писал Шандроу Крьжє (Васлуй, 1497 
ВБ II, 113). 
КРЬЖЄВИЧЬ, КРЬЖЄВИЧ ч. (15) (особова назва): 

Писал Шандроу Крьжєвич (Ясси, 1497 ВБ II, 98); И оустах 
азь господство мьі и заплатих оуси вьішєписанньїи пиньзи... 
оу роукьі... оуноукам ИлїАша Крьжєвича (Гирлов, 1499 
ВБ II, 154). 
ФОРМИ: наз. одн. Крьжєвичь, Крьжєвич, Крьжєви(ч) 

(1497 ВБ II, 97, 98, 103, 117, 120; Сові. 8. 209, 224; 1499 

ВБ II, 141, 153, 156); род. одн. Крьжєвича (1499 ВБ II, 
153, 154, 155). 

*КРЬИНИЧЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському 
князівстві): А хотарь томоу ... половин(и) села... на имА 
половини от Крьиничєщн... почєнши от Стоянова потока 
(Васлуй, 1497 ВБ II, 119). 
ФОРМИ: род. Крьиничєщи (1497 ВБ II, 119). 
* КРЬЛАНЬЇ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): а хотарь томоу монастирєви... чєрє(с) трьнавк(оу) 
попєрекь на крьланьї (Сучава, 1429 Сові. І, 248); а хотарь 
той пасици: почєнши... от монастирв попєрєкь на Трьнав- 
коу, та чєрєс Трьнавкоу поперек на Крьлани (Сучава, 
1470 ВБ І, 148). 
ФОРМИ: знах. крьланьї 1 (1429 Сові. І, 248); Крьлани 

1 (1470 ВБ І, 148). 
*КРЬЛИГАТА ж. (1) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): хотарьі оунгоурв(номь) от бакова почєнши... 
о(т) крьлигатою, та прости оу потокь (Сучава, 1409 Сові. 
І, 64—65). 
ФОРМИ: ор. одн. зам. род. о(т) крьлигатою (1409 Сові, 

І, 65). 
*КРЬЛИГАТОУРА див. *КРЬЛИГЬТОУРА. 
КРЬЛИГ ДАНОВО див. КРЬЛИГЬ ДАНОВЬ. 
*КРЬЛИГОВЬ прикм. (1): а оу то(м) сели... крьлигова 

жєна сь сьіномь (Сучава, 1435 або 1436 Сові. І, 494). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. крьлигова (1435 або 1436 Сові. 

І, 494). 
*крьлигьтоура ж. (27) (назва місцевості, також 

територіально-адміністративної одиниці у Молдавському 
князівстві): тб(м) мьі видбвшє правоую и вьрноую єго 
слоужбоу до на(с)... дали єсмьі ємоу оу нашєи зємли чєтири 
села на крьлиг^тоурА (Сучава, 1426 Сові. І, 178); ТАмь 
ми видьвшє єго правоую и вьрноую слоужбоу до нас... 
дали... єсми ємоу оу нашєи зємли оу молдавскои... села 
оу волости Крьлигьтоурь (Сучава, 1458 ВБ 1, 24); А хотар 
томоу вьішєписанномоу сєлоу, що на Крьлигатоурь на 
имА Милчинєщїи (Гирлов, 1499 ВБ II, 148). 
ФОРМИ: род. одн. ! К(рьлигь)тоурь (1493 ВБ 11, 26); 

місц. одн. на (оу) КрьлигьтоурЬ, КрьлигатоурЬ, крьлигЖ- 
тоуоА. Коьлигьтоуо^ 17 (1426 Сові. І. 178: 1435 Сові. 1. 409: 
1456 Сові. II, 568; 1458 ВБ І, 24; 1466 ВБ І, 114; 1488 
Сові. 8. 128; 1490 ВБ І, 434; 1492 ВБ І, 504; 1497 ВБ II, 
100; 1499 ВБ II, 148 і т. ін.); на Крьлигьгоури, Крьлига- 
тоури, крьлш\йтоури 7 (1426 Сові. І, 182; 1427 БВАс 22; 
1490 ВБ І, 432; 1497 ВБ II, 96, 99; 1499 ВБ II, 147); на 
кьірлигьтоури 2 (1431 Сові. І, 317; 1434 Сові. І, 391). 
КРЬЛИГЬ ДАНОВЬ, КРЬЛИГ ДАНОВО ч. (2) (назва 

села у Молдавському князівстві): а мьі такождєрє и Ьт нас 
єсмьі дали и потврьдили слоугам нашим Братоулоу (и бра- 
тоу єго (Кости)... на имБ село Крьлиг Дановь (в ориг. 
Даново.— Прим, вид.) (б. м. н., 1497 ВБ II, 124). 
ФОРМИ: наз. одн. Крьлиг Даиово 1 (1497 ВБ II, 124); 

Крьлигь Дановь 1 (1497 ВБ II, 123). 
*КРЬЛИГЬТОУРА див. *КРЬЛИГЬТОУРА. 
*КРЬЛИГЖТОУРА див. *КРЬЛИГЬТОУРА. 
*крьлижаньі мн. (1) (назва ставу у Молдавському 

князівстві): А хотар Драгомирєщєм... от... става Крьли- 
жаном, да єст оусє долоув потоком Брьлинскьім (Гирлов, 
1499 ВБ II, 154—155). 
ФОРМИ: дав. Крьлижаиом (1499 ВБ II, 155). 
КРЬМІїТЄ ч., невідм. (3) (особова назва, молд. кьірме 

«руль»): И оуставшє наш(и слоуг)и Жоуржа Крьмвтє 
и брат єго Драгошє... и заплатили оусєх исполна тоти 
вьішєписаннїи пиньзи... оу роуки слоузь нашємоу Тоадє- 
роу (б. м. н., 1495 ВБ II, 87). 
КРЬНА ж. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 

того радї, мьі видьвши єго правоую и вБрноую слоужбоу... 
дали и потврьдили єсми ємоу... села на имЬ опришєщи на 
зєлєтинА и крьна (Сучав^, 1452 Сові. II, 432); мьі Стєфан 
воєвода... знаменито чиним... о же... дали... єсми им... 
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села... на имь Ласлноанїи... и Крнна (Васлуй, 1495 ВБ 
II, 59). ‘ 
ФОРМИ: наз. одн. крпиа, Крнна (1452 Сові. II, 432; 

1495 БО II, 59). 
*КРЬНГЬ ч. (1) (назва потоку у Молдавському князів¬ 

стві): Ино мьі єсмо им досмотрили и познамєнали... почьн- 
ши не верха от бєрєгь Брьлада... до оустїє потока Кринга 
(Бирлад, 1495 ВБ II, 63). 
ФОРМИ: род. одн. Крнига (1495 ВБ II, 63). 
КРЬНЄЩЇИ ми. (4) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): а мьі такождєрє и от нас єсмьі дали... слоугам на¬ 
шим Михнилоу и братоу єго Гицоулоу тоє прАдрєченсе 
половина село на Кобьлєх на имь Крьнєщїи (Сучава, 1494 
ВБ II, 34). 
ФОРМИ: наз. Крннєщїи (1494 ВБ II, 34); род. крннєщь 

(1494 ВБ II, 35). 
КРЬНИЦА, КРЬНИЦА, КРЕНИШ, КЬІРНИЦА ж. 

(90) джерело (65): а хотарь имь нижни... на ту сторону сє- 
рєта оу нижнимн коньци полАньї могьіла а о(т)толА прости 
чєрєсь луги оу к(рн)ници могила (Роман, 1392 Сові. І, 
7); А Іако баіето і сіаіезгто іети ІЬиіи пазги сіісііпи па 
ігпіе ^гтоііпсгі... ге \узгіт рга^ет... і з кгіпісгаті, зІЬо 
згиЩ уз іоЬо Іізга Насгузсгу шііекіі (Краків, 1407 
АрхЮЗР 8/1, 3—4); А оть долинні Лоточной до Крьіньїци, 
гдв ся починаетн ричка Ольшанка, там же копцовь усьі- 
патьі есмо велильї (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); и мьі ємоу 
дали... тьіє £єла вєрхоу описаньїє со всим с тнім што к ним 
з века и здавна слушало... из криницами, сь озерні (в ориг. 
созєри.— Прим, вид.) (Київ, 1437 А8 І, 34); мні вєликнш 
кнАзь Швитрикаило олькирндовичь чинимь... знаменито... 
ижь... дали єсмо... сЬножать оу Гачищєхь, огн тоє еєно- 
жати зємьлА оусА по ланні... а по болото а по криницю оу 
солотвинахн зємлА и еєножатн о(т) колодАзА до колодАзА 
по оувозищь по ДобрАннскьлй путн, а по криницю подн 
оувозищємн (Городок, 1443 Р 144—145); а к томоу оу мо- 
зніри придали єсмо ємоу село смолиговичи... с крншицами 
с потоки (Луцьк, 1452 Р 161); мьі Олександри... великий 
кн(А)зь литовскии... чинимь знаменито... иж вбачивши 
вьрньш службні... кн(А)жати Коетєнтина Ивановича Ост- 
розского... ємоу имьнє н(а)шє имєнєми ЗвАгол... дали єсмо 
ласкаве... из рєками, из мальгми рьчками, с озерні, ис ста¬ 
вні, ис крншицами з малими и великими (Вільна, 1499 
А5 І, 117); 

(назви джерел у Молдавському князівстві): крьница 
б а л и и о є (1): тими ми видьвши єго правоую и вьрноую 
слоужбоу до на(с)... дали ... єсмо ими... криница балиноє, 
на соухолоуи (Сучава, 1448 Сові. II, 323—324); к р н н н - 
ца Берестова (1): и дали... єсми тому свьтомоу 
нашему монастирю от Молдавица... села на имь Сьінгу- 
рЬніи... сн криницами, на имь криницами: криница Бере¬ 
стова и два криници у верха Сухои (Сучава, 1473 ШКН 
164); криници борина (2): а хотари томоу село да 
є(ст)... о(т) побратА на криницю бориноу коуда и пани 
кристь дали (Сучава, 1448 О/ІК № 10 а); криница 
вєликаА (1): и дали єсми ємоу оу нашєи зємли... на 
кєигАча мьста о(т) поустини пониже проуна(!) оу криница 
пєдоучєлоулоуи и пониже криница вєликаА (Васлуй, 1436 
Сові. І, 444); криниця Влнканова (2): А хотарь 
Билошєщим да єст почєнши от крнинцН Вликанова до 
криниць Корнина (Сучава, 1475 ВБ І, 206); криница 
Г р а д и щ є и (1): мм Стєфан воєвода... знаменито чиним., 
ожє пріидоша... слоуга наш Станчоул Хоусив... и продал 
свою правою и питомою отниноу... и криницоу Градищєєи, 
слоузь нашємоу паноу Лоупє (Сучава, 1487 ВБ І, 516); 
криниця доумитрова (1): а хотарь монастироу 
о(т) воронє(ц) почєнши о(т) мо(л)довоу... до криници доу- 
митрови (Сучава, 1490 ДГСХМ); криниця калоу- 
гєрова (1): и далї и потвердили єемн ємоу оу нашєи 
зємли оу молдавскои... селище Татоулово... и на верх Бьір- 
зоть оу криници калоугєров'Ь оу городище (в ориг. горо- 

і додищє.— Прим, вид.) (Сучава, 1468 ВБ І, 130); к р и н ю* 
1 ця Ко р и и н а (І): А хотарь Билошєщим да єст почєнши 
1 от криниць Вликанова до криниць Корнина (Сучава, 1475 
ВБ І, 206); криница коукова (1): дали и потвпиди- 
ли єсмо ими ... селище... радичєво... и селище бєр(є)во(є)- 
во... и криница коуковьі и сн (млиньї) (Сучава, 1448 Сові. 
II, 323—324); криницаПєпєригова (1): мьі Стє- 
фан воєвода... знаменито чиними... ожє п(рїидош)А ... 

, Д(ан Сокол..) и продали... єдиоу криницоу, що (сА) 
| зовєт Пєпєригов(а) (Сучава, 1473 ВБ І, 189—190); 
: криниця солодка (2): а хотари томоу село да є(ст) 
І повніше потокоми долоу до криници солодкоу (Сучава, 

1448 БІР №10а);криницаХрисова (1): А хотарь 
тоє село на имь ПодолЬнїи да єст... почєньшє от рЬцЬ 
Бистрица. ... на дЬль оу криница Хрисова (Сучава, 1479 
ВБ 1, 221); бєрбєницая криниця (і) див. *Б€- 
РБЄНИЦИИ; земєньская криниця (2) див. 
*ЗЄМЄНЬСКИИ; камєная криниця (2) див. КАМЄ- 
НИ; справина криница (І) див. *СПРАВИНЬ; 
стоудєнаА крьницА (1) дцв.*СТОУД€НЬІИ; Що у- 
бєєва криница (3) див. *ЩОУБ€ЄВЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. криница 3 (1446 Сові. II, 270; 1467 

ВБ І, 117; 1473 ШКН 164); крнницА, криниць 3 (1429 
Сові. І, 269; 1443 Сові. II, 149; 1495 ВБ II, 39); кьіриица 
1 (1434 Сові. 1, 391); зам. род. оу (пониже) криница 1 (1436 
Сові. І, 444); зам. знах. оу крииица 1 (1479 ВБ І, 221); 
дали... єсмо... криница 1 (1448 Созі. II, 324); род. одн. 
криници, к(ри)ници 23 (1392 Сові. 1,7; 1425 Сові. І, 168; 
1429 Сові. І, 280; 1436 Сові. І, 459; 1448 Сові. II, 316; 
1466 ВБ І, 114; 1469 ВБ І, 136; 1488 ВБ І, 348; 1497 ВБ 
II, 119; 1499 ВБ II, 153 і т. ін.); криниць 3 (1475 ВБ 1, 
206); криници 1 (1420 Сові. І, 135); крпниц’ 1 (1479 ВБ 
І, 221); крьіиици 1 (1430 ГВКЛ 8); криници 1 (1478 Л5 
І, 76); дав. одн. криници (1478 А8 І, 76); знах. одн. крпии- 
цоу 5 (1420 Сові. І, 135; 1473 ВБ 1, 190; 1487 ВБ І, 516; 
1494 ВБ II, 35; 1495 ВБ II, 63); криницю 1 (1448 БІР 
№ 10а); криницю 1 (1443 Р 145); зам. род. пониже криии- 
(цю) 1 (1425Сові.І, 168); о(т) криницю 1 (1448О/Я № 10 а); 
місц. одн. на крииици (1408 Сові. І, 61); зам. знах. 
долоу на крииици солоткоу (1448 БІР № 10 в); наз. мн. 
криници (1429 Сові. І, 280; 1437 Сові. І, 541; 1473 ШКН 
164); зам. род. оу дви криници (1436 ВАМ 33); оу дво(м) 
криници (1442 Сові. II, 101); род. мн. крьіниць (2-а пол. 
XV ст. СПС № 3); дав. мн. криницами (1473 ШКН 164); 
ор. мн. криницами, кгіпісгаті 17 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 
1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1433 Р 119; 1437 А8 І, 34; 1445 Р 
148; 1446 А8 І, 43; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 1452 АкЮЗР 
І, 21; 1492 АЛМ ЗО; 1498 ГВКОО і т. Ін.); крьіницами(6 
(1445 Р 150; 1446 АЗ III, 5; 1451 Р 156, 159; 1452 Р 161; 
1499 А8 І, 117); крьіницАми 1 (1433 Р 127); криницАми 
1 (1443—1446 Р 147); крпницАми 1 (1424 Р 100); крини¬ 
цами 1 (1473 ШКН 164). 
Див. ще ЗАЄЦЄВА КР'ЬНИЦ'Й, ШОЛОМОНОВА 

КРЬНИЦ'Й. 
*КРЬНИЦИ мн. (2) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): тьми мьі видЬвшє єго правою и вьриою слоуж- 
бою до на(с)... дали єсми ємоу оу иашєи зємли села на имА, 
на богдань гдє є(ст) балани... и на кєгАчи на пото(к) крини¬ 
цами гдє бьіли оана албоули (Васлуй, 1436 Сові. І, 444); 
ТАми ми видьвшє єго правоу и вьрноую слоужбоу до нас... 
дали и потвридили єсми ємоу... села оу волости Крилиги- 
тоурь... и паси коу... на потока Криницьми (Сучава, 1458 
ВБ І, 24). 
ФОРМИ: дав. криницами (1436 Сові. 1, 444); КриницЬми 

(1458 ВБ І, 24). 
КРЬНИЦ'Й див. КРЬНИЦА. 
КРЬНИЦА див. КРЬНИЦА. 
КРЬНИЧАНИ, КРЬНИЧАНИ мн. (4) (назва села у 

Молдавському князівстві): сє ази паиь кристь да(л) єсмь 
єдино село манастироу ньмєцкомоу... на имє село крпни- 
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чАни (Сучава, 1448 ОІР № 10 в); а мн такождєрє єсми 
дали... паноу Моушатоу дворникоу тоє прАдрєчєнноє се¬ 
лище на имА Попринканьш... межи Посадничи и межи 
Крьничани (Ясси, 1476 ВО І, 208—209). 
ФОРМИ: наз. крьничани 1 (1448 О ІД № Ю а); крьни- 

чАни 1 (1448 ОІД № 10 в); ор. Крьничани (1476 ВО І, 208, 
209). 

*КРЬНОУЛОВЬ прикм. (2) О с т а в г Крьноу- 
л о в ь див. СТА Віз1. 
ФОРМИ: род. одн. ч. Крьноулова (1494 ВО 11, 35). 
Пор, *КРЬНОУЛЬ. 
*КРЬНОУЛЬ ч. (4) (особова назва, молд. кьірн «кир¬ 

патий»): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прї- 
идоша прАд нами... оуноуковє Михоула Крьноула... и 
продали свою правоую отниноу (Сучава, 1494 ВО II, 34). 
ФОРМИ: род, одн. Крьиоула (1494 ВО II, 34, 36). 
крьстєщїи мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє тота 
истина настасїА ... дали и потврьдили єсмьі єи... села на 
имв: Стьнилєщїи... и Крьстєщїи на Молдавв (Сучава, 1493 
ВО II, 30—31). 
ФОРМИ: наз. Крьстєщїи (1493 ВО II, 31). 
КРЬСТИНА див. КРЄСТИНА. 
*КРьСіИНИНь прикм. (1): мьі Стєфан воєвода... 

знаменито чиним... ожє прїидоша прЕд нами... Крьстина, 
дочка Воиславина, и сєстричича Крьстинина НастасїА... 
и измвнили сь господство мьі свои правїи отнини (Гирлов, 
1499 ВО II, 161—162). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Крьстинина (1499 ВО II, 162). 
Пор. КРЄСТИНА. 
КРЬСТИНЦИ мн. (1) (назва села на Буковині) Керстен- 

і і: твмь мьі видввши єго правою и вврною слоужбою до 
на(с)... дали єсми ємоу... села... на имв село кинди(н)ци.... 
єщє село крьстинци (Сучава, 1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИ: наз. крьстинци (1437 Сові. І, 541). 
*КРЬСТИНЬ прикм. (2): а тоє привилїє вишєписа(н)- 

ньі(х) прє(д)ко(в) нашьі(х) изгиноули о(т) роукьі крьстини 
сна пантєлєєва (Васлуй, 1464 517); мьі Стєфан 
воєвода... знаменито чиним... ожє тота истина НастасїА... 
оуноука Крьстина, жаловали єсмьі єи особною нашєю ми- 
лостїю (Сучава, 1493 ВО II, ЗО—31). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Крьстина (1493 ВО її, 31); род. 

одн. ж. крьстини (1464 ОІД«А» 517). 
Пор. КРЬСТА. 
* КРЬСТИ ШОРЬ ч. (1) (особова назва): (т£(м)> мн ви¬ 

де вши єго правою и вврною слоужбоу до на(с)... дали... 
єсми єму... /село на имв) вьп(топь..Л... щожє куп(и(л) 
тоє сє)ло (бь)лаурь о(т) пана крьстишо(р) (б. м. н., 1479— 
1480 Сові. 5. 105). 
ФОРМИ: род. одн. крьстишо(р) (1479—1480 Сові. $. 

105). 
КРЬСТЇАНЄСКОУЛЬ ч. (1) (особова назва): мьі стє- 

фа(н) воєвода... чиньі(м) знаменито... ожє тоть истинньї 
слоуга иашь михаиль крьстїанєскоуль слоужи(л) намь 
правою и вврною слоужбою (Сучава, 1433 Сові. І, 364). 
ФОРМИ: наз. одн. крьстїанєскоуль (1433 Сові. І, 364). 
КРЬСТЇАНЄЩИ, крьстїєнєщи, крьстиєнєщи, 

КЬІРСТЇЄНЄЩИ мн. (6) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): мьі алєксандрь воєвода... чиньїмь знаменито... 
понєжє... дадо(х) монастироу о(т) нвмца... двВ сєлв на 
оусти нБмца на имА крьстїанєщи и тємєшєщи (Сучава, 1427 
ОІД«Ат, 450); и єщє єсми потвердили монастирю іїшєм(у) 
вьішєпи(с)нном(у) села монасгирска на имв тєлєбвчинци 
на сєрвти... и на оусти нвмца... крьстиєнєщи (Сучава, 
1470 0!Д«А» 522). 
ФОРМИ: наз. крьстїєнєщи, крьстиєнєїци 3 (1446 Сові. 

II, 251; 1447 Со5/. II, 288; 1470 01Д«Ау> 522); крьстїанєщи 
1 (1427 Л/Я«Л» 450); кьірстїєнєщи 1 (1454 Сові. II, 517); 
род. крьстїанєщь (1433 Сові. І, 364). 

*КРЬСТЇНА див. КРЄСТИНА. 

КРЬСТЬ1 ч. (5) (цсл. крьсть) (предмет християнського 
культу) хрест (1): и прьісєгаль єсми самь изь сьіномь на- 
шьімь Богданомь... на святоє єваньгєлиє и на крьсту 
божомь (б. м. н., 1496 ВО II, 402); 

(межовий знак у вигляді хреста) хрест (3): мьі алєксандрь 
воєвода... чини(м) знаменито... ожє тотьі истинни тизоанє... 
прода(л)єдноубоукатоузємлю(!)... монастьірю нашємоу о(т) 
нвмца... на имв за соухо(м) потоцв (!) и гдє є(ст) крьсть, 
на поли, мало ниже крьета (Сучава, 1452 Сові. її, 409— 

410); хота(р) стоє починьшїи монастирь оу пьнгьрац (!) 
о(т) доуба что є(ст) на нє(м) крь(с)ть просто чєрєсь пол£ 
на могїлоу (Корочин Камінь, 1*458 МіН. Оос. 121); 
Крьсть Камєнски (1) (назва поляни у Молдав¬ 

ському князівстві): а хотарь той поустьіни почєншє от 
Вєликои Долиньї... прости чєрєс поле на Крьсть Камєн¬ 
ски (Сучава, 1438 ОВАс 27). 
ФОРМИ: наз. одн. крьсть, крь(с)ть (1452 Соз/. II, 410; 

1458 МіН. Оос. 121); род. одн. крьета (1452 Сові. 11,410); 
знах. одн. Коьсть (1438 ОВАс 27); місц. одн. на крьсту 
(1496 ВО її, 402). 
Див. ще *КРЄСТЬ, *КРИЖТ>. 
* КРЬСТЬ 2 ч. (1) Христос: а по нашємь (живо)тв кто 

(боу)дєт (господарь нашєи) зємли... тоть (що...) или би 
радиль на пороу(шєнїє) таковьі^да є(ст) (проклА(т) о(т)... 
св)Ащаго (!) кр(ь)ста и о(т) Д єв(ангєлист)и (Сучава, 
1429 Сові. І, 249). 
ФОРМИ: род. одн. кр(ь>ста (1429 Сові. І, 249). 
Див. це *ХРИСТОСЬ. 
КРЬСТА, КРЬСТУ, КИРСТА, КЬІРСТА, КЬІРСТ* ч. 

(120) (особова назва, молд., цсл. Христофорь, гр. хріатосро- 
ро£): а на то вВра нашєго госпо(д)ства... алєксандра 
воєводьі... вЕра пана влада сирАтьского и брата єго пана 
крьстА чашника (Сучава, 1411 ОІД«А> 439); И пак оу том 
прїидоше прАд нами... Анноушка и сестра єи Моуша... 
и тиж плємєник их крьств... и продали свою правоую от¬ 
ниноу (Бирлад, 1495 ВО II, 64). 

ФОРМИ: наз. одн. крьстА, крьстЕ, кр(с)тВ, кьр(ст-Б) 
23 (1418 Сові. І, 127; 1421 Со5/. І, 142; 1438 ОВАс 27; 
1441 Л/#«Л» 477; 1447 Сові. II, 281; 1456 ЗСФ; 1464 
р//?«А» 517; 1472 Сові. О. 26; 1490 ВО І, 432; 1495 ВО 
11,64 І т. їн.); квірстВ 1 (1455 Сові. II, 540); кьірста 1 (1434 
Сові. її, 670); кирста 1 (1434 Сові. II, 665); род. одн. крьсгн, 
крети, кр(с)ти 61 (1414 ОІД«А» 441; 1426 ВАМ 22; 1434 
Сові. І, 374; 1439 Сові. II, 42; 1441 ОВАс 40; 1445 Со5*. 
II, 226; 1446 Сові. II, 238; 1479—1480 Со5^. 5. 105; 1493 
ВО II, 31 і т. ін.); крьстА, крьстЕ, кр(с)т-Б, крьстЬ 
24 (1411 Л/Я«А» 439; 1414 Со5^. 1, 112; 1433 Сові. 
II, 594; 1436 ВАМ 29; 1438 Сові. II, 15; 1441 ОВАс 35; 
1442 Сові. II, 101; XV ст. НРРГ; 1443 ВАМ 41; Со5*. 
II, 149 і т. ін.); кирстВ 1 (1436 Сові. І. 455); кирсти 1 (1436 
Сові. І, 483); дав. одн. крьстЬ 2 (1428 Сові. І, 221; 1429 
Сові. І, 248); крьсти, крьсти 2 (1418 Сові. І, 127; 1491 
Сові. О. 37); знах. одн. крьстю (1418 Сові. 1, 127). 

! КРЬТОЛ (КРОТОН) ч. (1) (назва села у Молдавському 
князівстві): мьі стєфа(н) воєво(д)а... знамєнїто чини(м)... 
ожє... дали... єсми томоу стомоу монастироу села... и паси- 
ка оу фоунь(д),за крьто(л) (!) (Сучава, 1462 Сові. Л. 10). 
ФОРМИ: знах. одн. ! крьто(л) (1462 Сові. О. 10). 
*КРЬХАНЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Тем мьі (ви)дввши єго правою и вврною слоужб(оу) 
до нас... дали и (потвердили єсми є)моу... пониже от 
КрьханВ, оу мохили, мвето, да осадит соби село (Сучава 
1466 ВО І, 110). 
ФОРМИ: род. одн. КрьханЬ (1466 ВО ї, ПО). 
* КРЬЧМА ж. (4) (цсл. крьчьма, болг. крьчма) 1. корчма* 

шинок (3): такжє и г(с)во ми даємь воскь о(т) оуси 
крьчма(х) о(т) бани да прислоухає(г) к той стои манастирь 
кь стои цркви о(т) молдавици всА(м) приходо(м) (б. м. н., 
1458 513). 
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2. хмільний напій (1): а кто бьі хоти(л) крьчмоу чинити 
да не имєтсА написати оу катасти(х) оу калоугєри (б. м. и., 
1458 Я/Я«Л» 513), 
ФОРМИ: знах. одн. крьчмоу (1458 Я/Я«Л» 513); род. мн. 

крь(ч)мь (1458 Я/Я«Л» 513); місц. мн. зам. род. о(т) 
крьчма(х) (1458 Я/Я«Л» 513). 
Див. ще * КОРЧМА. 
КРЬЧЮН див. КРАЧУНЬ. 
*КРЬІВДА див. КРИВДА. 
*КРЬІЛОШАНИИЬ див. *КРИЛОШАНИНЬ. 
*КРЬїНИЦА див. КРЬНИЦА. 
*КРЬІНИЦА див. КРЬНИЦА. 
*КРЬ1НЬ1ЦА див. КРЬНИЦА. 
* ККУР08ТН див. ^КР'ЙПОСТЬ. 
*КРЬІТЬІЙ дієприкм. (1) покритий: продал єсми тоє 

именє Дажєв п(а>ну Федору Оножку Витонизкому за 
двєстє коп широкихь грошей монети чєскоє и за кожух 
бобровьій сукномь порьпрьіяномь крьітьій (Володимир, 
1475 АЗ І, 72). 
ФОРМИ: пас. мин. знах. одн. ч. крьітьш (1475 АЗ І, 72). 
КРЬВЬ див. КРЬВЬ. 
КРЬЖЄ див. КРЬЖЄ. 
* КРЬМЬНЄШТИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): тВмь мьі вВдВвшє єго правую и вврну слу(ж)- 
бу до нась... дали єсмьі ему.,, красиьіи потокь... а на томі) 
потоцв два села комановци и крьмьнєшти (Сучава, 1403 
Я5 338). 
ФОРМИ: знах. крьмьнєшти (1403 ДЗ 338). 
*КРЬПОСТЬ див. ’^КР'Й ПОСТЬ. 
*КРЬСТЬдш?. КРЬСТЬ1. 
*КРЬСТА див. КРЬСТА. 
КР'БМЄНЄ ч., невідм. (2) (особова назва): мьі Стефан воє¬ 

вода... знаменито чиним... ожє прїидошє прАд нами... 
слоута наш Доума... и сєстричичи єго Драготь КрВмєнє 
и Цинтв... и продали свою правоую отниноу (Сучава, 1491 
В О С 4_66—467). 

*КНТЇПИІИ дієсл. док. (1) (що кому) (затвердити на¬ 
вічно) закріпити (що за ким): (а по нашємь животВ кто) 
будєть г(с)п(д)рь зємли намьи (!)... то(т) що<бьі не) пору- 
ши(л) нашєго даиїє, али щобьі имь оутврьди(л) и крВпи(л), 
за ну(ж) єсми дали ему за єго право и вврною службу 
(Сучава, 1443 Сові. II, 156). 
ФОРМИ: баж.-ум. сп. 3. ос. одн. ч. що(бьі>... крвпи(л) 

(1443 Созі. II, 156). 
^КР'ЙПКИИ прикм. (1) непохитний, твердий: а на крв- 

пость, и на великое крвпкое потверженье, на то дали есмт> 
нашь листв и печать есмо нашю казали завВсити (Чжюр- 
зев, 1403 ДГМ). 
ФОРМИ: знах. одн. с. крвпкое (1403 ДГМ). 
КР'ЙПКО прися. (4) 1. непохитно, твердо (3): а на крв- 

по(ст) то(г) листа привв(с)ли есмо наша пєча(т) абьі то крвп- 
ко здєржа(т) не изрушисто никаними дв(л) (Молодечно, 
1388 Р 43—44); Слюбуемо ... тьі-то листи и записи нашв... 
Владиславу крол Полскому держати и помнити крВпко, 
непорюшено (Чжюрзев, 1403 ДГМ)\ а симь нашимь листомь 
потвєржАємв... то наше голдованїє и присАги прорєчєньїє 
и таки листи... моцно, крвпко и без порушєнья дєржАти 
и полнити (Дольний Торг, 1411 Созі. II, 638). 

2. (з правною силою) законно (1): на то все послали 
есмо сєи нашь Арльїкь и с нашєю пєчатью золотою аби то 
крвпко било (б. м. н., 1392—1393 РФВ 171). 

«КР'Й ПОСТЬ ж. (304) правомочне потвердження: а на 
крвпость того наша печать к сєму листу вєлвли єсми при- 
ввсити (Луцьк, 1388 Р 37); на крвпость сВму нашєму листу 
казали есмо нашу печать приввсити (Краків, 1394 Р 54); 
на крвпость сему пєчА(т) свою привВсиль єсмь (Мереч, 
1401 Р 64); а на крвпость к сєму нашєму листу казали єсмьі 
привВси(ти) нашю печать (Медика, 1415 Р 87); а на бо(л)- 
шоую крвпость тому оусєму вншєписанному и пєча(т) 
нашоу и пєчати боАр (зіс.— Прим, вид.) наши(х) вєлвли 

єсми приввсити к сєму нашєму листоу (Хотин, 1455 Созі. 
II, 775); а на болшоую крвпость и потвьрж(д)єнїє томоу 
вьсємоу вншєписанномоу, вєлвли єсми... намоу (!) пєча(т> 
приввсити к сємоу нашємоу листоу (Ясси, 1500 Созі. 3.231). 
ФОРМИ: род. одн. крЬпости (1439 Созі. II, 713); знах. 

одн. крвпость, крВпо(ст), крАпость, крАпость, крЬпость 
273 (1388 Р 37; 1394 Р 54; 1407 Р 72; 1415 Р 87; 1429 Созі. 
І, 243; 1445 Созі. II, 231; 1463 Созі. 3. 45; 1472 ВИ І, 172;. 
1483 ВО 1,273; 1500 Созі, 5. 231 і т. ін.); крВпости, крьпости 
17 (1409 Созі. І, 65; 1428 Созі. І, 210; 1445 Я/Я«Л» 483; 
1451 Созі. II, 403; 1459 ВО І, 28; 1461 ВО І, 45; 1479 ВО 
1, 229; 1480 ВО І, 245; 1483 Созі.З. 122 і т. ін.); крипость, 
крипост, кгірозїЬ, кгірозГ, кгурозіЬ 7 (1393 Созі. І, 14; 
1395 ОТ. 166; 1407 АрхЮЗР 8/ІУ, 4; Р 72; 1462 ВО II, 290, 
293; 1465 ОТ, 176); крєпость, крєпос(т), крєпость 4 (1404 
Созі. II, 625; 1443 Созі. II, 121, 185; 1489 ВО І, 378); 
! кпВпост 1 (1491 С^О)\ ІкрВтост 1 (1493 ВО II, 27). 
Див. ще * КРАПЬКОСТЬ. 
ІКР'БТОСТ (КРИПОСТ) див. ^Р'ЙПОСТЬ. 
’^КР'ЙХАЄВЬ ч. (3) (назва села у Чернігівській землі)^ 

Крехаїв: Я волчько бодє(н)ковьскии исвоими дє(т)ми... 
визнаває(м)... и(ж)... продали єсмо пану мартину кгасто(в)- 
товичю свлища наши на имА крвхає(в) (Овруч, 2-а пол. 
XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. крВхає(в) (2-а пол. XV ст. СЯС); 

дав. одн. крВхаєво(у) (2-а пол. XV ст.,СЯС); крахаєво(у) 
(2-а пол. XV ст. СПС). 

*КР'£ЦЄВИЧЬ див. КРЄЦЄВИЧ. 
КРЯКОВ прикм. (1): а такожє єсми потвердили мона~ 

стироу нашємоу (оуси татаровє) и цигане, на имВ тата- 
ро(м) илв ватама(н) сь чєлвдью си,.. торка, си(н) кряков^ 
(зіс.— Прим, вид.) (Сучава, 1462 Созі. О. II). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. кряков (1462 Созі. Я. 11). 
*КРАМАНЕЦЬ див, *КРЄМАНЄЦЬ. 
КРАМАНИЦКИИ див. КРЄМАНЄЦКИЙ. 
* КРАПОСТЬ див. * КРЄПОСТЬ. 
*КРАПОСТЬ див. "КРЄПОСТЬ. 
*КРАПЬКОСТЬ ж. (1) (стп. кггеркозс, стч. кгеркозі) 

правомочне потвердження: а на крАпькость (зіс.— 
Прим, вид.) томоу всємоу маєстагь нашь єсмо прьівАсили* 
и наша рада... свои пєчати кь сємоу нашомоу листоу прьі- 
ввсили жь (Сучава, 1442 Созі. II, 717). 
ФОРМИ: знах. одн. крАпькость (1442 Созі. II, 717). 
Див. ще * КРЄПОСТЬ. 
*КСЕНЗЬ ч. (1) (стп. кзщбг) ксьондз: Се я Янь, иначей» 

Корвйва Ядукговичь, продаль есмьі... землью свою пи¬ 
томую... ксензью Матвю, бискупу Виленьскому (Вільна, 
1451 АкЮЗР II, 106). 
ФОРМИ: дав. одн. ксензью (1451 АкЮЗР II, 106). 
Див. ще КНАЗЬ 2. 
КТНО КОЬЕ займ. (1) (стп. кіокоіе) (відносний) (при- 

єднуе підрядне додаткове речення — у постпозиції з уза¬ 
гальнюючим займенником у головному реченні) будь-хто: 
Шіасіізіа^... когої роїзкі... сгупіешу гпатіелШю... каг- 
сіоши боЬготи, коти іоЬо роїгеЬігпа, кІЬо коїе пап \Уоуг- 
гНЬ (І) Пі узДізгНк сДисгі, аге баїе іезшо зіиге пазхіти* 
Скобкові згеїо па ітіе Легшоїіпсгі (Краків, 1407 АрхЮЗР 
8/1, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. кїЬо коїе (1407 АрхЮЗР 8/1, 3). 
Див. ще КТОКОЬНЧЕК, КТО КОЛИ, ХТОНЬКОЛИ. 
КТИТОРСТВО с. (1) (право опікування над храмом)- 

ктиторство: (мьі алєкс)андрь воєвода... чинимь зна<мє- 
нито...) ожє тоти истин)ии слоугьі наши тодєрь и 
лїє дали єсмьі имьі єдно (мвсто на тазловв...)... да поста- 
вєть и да осадєть сєбв монастирь, да имь боудє(т) оурикь 
и нєпороушєно ктиторство имь и двтємь и(х) (Сучава, 1424 
Созі. II, 956). 
ФОРМИ: наз. одн. ктиторство (1424 Созі. II, 956). 
КТО1, ХТО, КЬТО, ХЬТО займ. (1938) 1. (відносний> 

(приєднує підрядні речення) (1709) а) (додаткові) (977Х 
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хто (у постпозиції — із співвідносним словом або узагаль¬ 
нюючим займенником у головному реченні) (577): иє оусхо- 

'чєть ли король самь заплатити дасть тому то дичьство (і) 
кто єго потАжеть (б. м. и., 1352 Р 6); Мьі кнА(з) литовьскии 
кнА(з) олексаньдро корьАтовичь... чинимь сввдочно своимь 
листом?» всАкому доброму кто жь на сєи листь посмотрить 

-што жь бнль... кнА(з) юрьии корьАтови(ч) придаль млинь 

кь цркви... оу смотричи (Смотрич, 1375 Р 20); мьі великий 

■кнзь швитрикгаиль... чини(м) знакомито... каждому доб¬ 
рому... хто на нь возрить или єго чтучи услншить комуж 
то коли єго будєть потрєбизна иже... дали єсмо... пану 
■андрвю... село михлинь (Київ, 1433 Р 118); А... корол... 
и короуна полскаА имаєт нас миловати... и оборонити... 
от каждого на сввти язьїка... и от каждои парсоуньї кто 
боудєт противко нам (Сучава, 1468 ВИ II, 302); а так то 

■справил иж она волна по своємь животе тьіє имєнА отдати 
тому, кому хочєт (Луцьк, 1487 ЛЗ І, 240); О то(м) хто брата 
забьєть (XV ст. ВС 29 зв.); И мьі... велвли есмо Шемету 
п(е)н<е}зей своихь смотрвти на томь, кому даль (Вільна, 
XV ст. РИБ 610); мьі Стєфан воєвода ... знаменито чинимь 
ис симь листомь нашимь вьсвмь кто на нємь оузрить или 
чтоучи єго оусльїшить (Ясси, 1500 ВВ II, 173); 

(без співвідносного слова або узагальнюючого займенника 
у головному реченні) (354): Му Аіехапсіг... кпіаі ЬИомгзкї]... 
гпатепііо сгіпіт Душ пазгіт іізіот, піпізгпіт і роіот 
Іпісіисгіт, коти ЬибеГ роігеЬа іоЬо мгесіаіі аЬо сгіисгі 
Іеію зіузгаіі. (Луцьк, 1388 2.РБ 103); а коли ймуть купити 
татарьскьіи товарь... смветь єго продати кому любить 
(Сучава, 1408 Собі. II, 630—631); А то дали єсмо оу до(м^ 

Стви тр(о)ци на пАма(т) (так.— Прим, вид.) родитєлє(м) 

ншимь... а на(м) на здоро(в)є кого бо(г) при животВ под- 
рьжи(т) (Київ, 1459 Р 174); да ест им от нас оурик ис вьсєм 

.доходом, им и дВтєм их и оуноучатом ихь... и вьсємоу ро- 
.доу их, кто св им избєрєт наиближнїи (Сучава, 1489 ВВ 
І, 367); Я Йван Тимофєєвич Коуль ... з жєною моєю... 
вьізнаваєм... сим нашим листом, хто на иєго посмотрит... 
комоу потреб того ввдати, штож взАли єсмо вь кнАзА Ва- 

■силА... тридцат коп грошей широких (Друцьк, 1492 АЗ 
ПІ, 23); а жєна єго имєн'їє своє ввно продасть комоу хо¬ 
че (т) (XV ст. ВС 39); Чинимь знаменито симь нашимь ли¬ 
стомь, хто на него посмотрить, або чтучи его усльїшить, 
кому того потребь будєть ввдати. Биль намь чоломь пань 
Виленскій... и просиль в нась людей вь Городенскомь 
повЕтб (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58); 

(у препозиції — із співвідносним словом або особовим зай¬ 
менником у головному реченні) (33): а кто поидєть сь сєю 
грамотою через дорогьічинь... до лучьска торговать ис 
торунА Азь кнАзь кєстути не велю ихь займати (б. м. н., 
п. 1341 Р 2); А хто сію грамоту мою порушить... тому су¬ 
дить Богь (Київ, 1398 ДГПМ); а хто нємєцкую чєлА(д) 
дєржа бьі одно(г) затаиль доввдавсА тьі(х) буде(м) казни(т) 
великими казньми (Перемишль, 1447—1492 ЛКНКВ)\ а 
хто не вьсхочеть по мнв давать того жита, судить ему Богь 
(Березовець, 1486 АкЮЗР І, 295); а хто бьі хотель ихь до 
року габати, и тьі бьі ихь оть тьіхь борониль (Краків, 
1487 РИБ 226); а хто пєрвєй позваль того пєрвєй имєно- 
вать а хто дроугьі(и) позовєть того уторьіи имєнова (1) 
тако(ж) и до конца (XV ст. ВС ІЗ зв.); естлибьі онь 
не хотвль ему служити, тогдьі ему вольно пойти оть него 
прочь и кому хотвль, тому бьі служиль (Вільна, 1498 
АЛМ 159); 

(без співвідносного слова у головному реченні) (4): а кто 
иметь коупити скоть или бараньї оу баковв... либо оу иньїх 
торгох наших, не иадобБ иигде мьіто дати, нижь тамь гдє 
коупил (Сучава, 1434 Созі. II, 669); хто с коимь имєєть 
гранїцю о лв(с) а воидВ(т) чєрє(с) гранїцю оу лє(с) а то(т) 
єго застанєть має(т) оу иєго оузА(т) за первоє застатьє со- 
кироу (XV ст. ВС 37); А кто имєт коупити скот... или оу 

Баков... алибо оу иньїх трьгох... нє надобв нигде мьіта да¬ 
вати (Сучава, 1460 ВВ II, 274); 

(в інтерпозиції — із співвідносним словом або узагаль¬ 
нюючим займенником у головному реченні) (3): вольно ему, 
кому вхочеть (!) тому служить (Вільна, 1498 АЛМ 159); 
Тоє вьсе... слюбоуєм... сь вьсбмьі нашими подданньїмьі и сь 
вьсвми кто нас прислоухают... Яноу Олбрахтоу, кралю 
полскомоу (Гирлов, 1499 ВВ II, 425); 

(без співвідносного слова в головному реченні) (4): але 
сами калугери о(т) монастирв с(т) нємцв сь єгумєномь 
и с ки(м) они знаю(т), щобн соуднли свои лю(д) (Сучава, 
1447 Созі. II, 288); продал єсми ему... так, ижєтон волєн 
або хто ближньїй его кому оусхочєт продати або даровати 

(Берестя, 1466 АЗ І, 62); ино за то даль вашо(и) мл(с)ти 

просить абьі вша (!) мл(с)ть просили... вашоємл(с)ти прьія- 
тєли кого ваша мл(с)ть знаєте абьі вси обєрьнули лица 
своєго к поганьству (Вільна, 1493 ПОСВВ 152); 

б) (підметові) (722) хто (у препозиції — із співвідносним 
словому неозначеним або особовим займенником у головному 
реченні) (560): кто не оусхочеть далБи миру держати тоть 
о(т)повБсть (б. м. н., 1352 Р 6); кто межи ими оукажєть 
твердьишимь листомь... тоть зьіскаль (Галич, 1401 Р 65); 
а по наше(м) животВ кто будє(т) господарь нашои зємли 
или о(т) двтїи наши(х) или о(т) наши(х) брати... тотьі щобьі 
и(м) нєпорушили нашєго данїА (Сучава, 1425 Созі. І, 
173—174); зань же кто обидить церковь Божую, тоть са¬ 
мому Божьію закону противляеться (Холм, 1400 АрхЮЗР 
1ЛЧ, 5); а кто вьсхочеть жєнв моєи и двтє(м) мои(м) слоу- 
жи(т) и они слоужа(т) (Київ, 1446 Р 154); а кто нє идєть 
до Бєлогород, а он абьі дал оу Лапоушноу мьіто Бьілого- 
родскоє (Сучава, 1460 ВВ II, 273); кто нє боудєт стоати 
вь сим нашим токмБжим, таковьі боуд(е)т под клвтвою 
отєчєскою (Путна, 1476 ВВ І, 212); А комоу дамо в нихь 
гроши... з мьіта нашого и тьш бьі ждали рокоу (Краків, 
1487 АМЛ)\ па(к) кто св покоуси(т) пороушити того вьішє- 
писаннаго нашєго даанїА и потвьрж(д)єнїА таковїи да єсть 

проклА(т) о(т) га ба (Ясси, 1500 Созі. 3. 231); 
(без співвідносного слова або узагальнюючого займенника 

в головному реченні) (60): ащє ли хто... сия предания от- 
ческая ... переступить дерзнеть... да казнится и оть Бога 
проклять будєть (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1ЛЧ, 3); а кто 
нє идєть на бвльїи городь, толко имєть дати на тАгАнАкА- 
чю колко у бвломь городВ (Сучава, 1408 Созі. II, 631); 
а хто сА имє(т) оустоупа(т) оу моє прида(н)є ... соу(ди)тсА 

со мною пєрє(д) бгомь (Київ, 1427 Р 108); хто комоу за¬ 
бьєть жєрєбА три грївньї маєть платить (XV ст. ВС 36 зв.); 
А за иноє аби нє имали дило соудити их, али аби соудили 
их молєбник кир Іоаникїє или кого богь избєрєт да боудєт 
єпискоуп оу нашоу митрополію от Радовцех (Сучава, 1481 
ВВ І, 257); 

(без співвідносного слова в головному безприсудковому 
реченні) (22): а кто идєть до илвова, на головное мьіто, 
у сочавв оть скота одинь грошь (Сучава, 1408 Со5^. II, 
631); тЬ(ж) сто(г) жита алюбо пшєнїци хто удень 

возмє(т) сЛдоу за виноу 5 гривень (XV ст. ВС ЗО); А кто 
имєть повезти соукн а до Брашева, а оу головном мьітв оу 
Сочавв от грьівньї по три гроши (Сучава, 1460 ВВ 11,274); 

(з пропущеним головним реченням складнопідрядної кон¬ 
струкції у заголовках деяких параграфів Вісліцького ста• 
туту) (67): Кто позьіваеть о дидицьство алюбо о долгь 
(XV ст. ВС 6 зв.); Хто боудєть обажєнь прє(д) соудо(м) 
о злодєиство алюбо о разбои (XV ст. ВС 32 зв.); 

(у постпозиції — із співвідносним словом або узагальню¬ 
ючим займенником у головному реченні) (4): Ввдаи то каж- 

дьіи члвкь кто на тьіи листь посмотрить ожє я кнАзь єоу- 
нутии и кистютии... чинимьі мирь твєрдьш ис королємь 
казимиромь (б. м. н., 1352 Р 5); то(т) да заплати(т) заввз- 
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коу сто рубли срєбра, кто имє(т) оуспомвиоути на калоу- 
гєри, за балошєщи (Сучава, 1455 Сові. II, 562); а которьіи 
люди оусхотАт пойти ис того села за кн(А)зА Михайла,,, 
тьш мают пойти доброволио, а тот их не маєт забавлАти 
нивчем кто маєт тоє именє вьїкупати (Острог, 1488 АЗ 
І, 88); 

(без співвідносного слова або узагальнюючого займенника 
в головному реченні) (3): В городе оу вєници... ко(р)чомь 
пАтна(д)цать на мєстє дають намєстникоу с ко(р)чмьі по 
пАтина(д)цать грошє(и) хто горо(д) дє(р)жить (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); И онь имаєть держати тнБ двБ дБл- 
ници... докол емоу отложит двб тисАчи золотих, кто боу- 
дєт ближшій к тим дввма дБлницам (Добучини, 1487 АЗ 
І, 239); 

(в інтерпозиції — із співвідносним словом або неозначе¬ 
ним займенником у головному реченні) (6): пакь ли тоть 
кто имєть ЖИТИ, у ТОМЬ ДОМЕ, би хотвль нвшто оть тВхь 
дєржвти, тогди мусить (? — Прим. вид.) сь мБстомь тер- 
пвти (Сучава, 1408 Сові. II, 633); а боудБ(т) лїтая дввка 
а любо жонька несправне жаловала... тогдьі то(т) на ко(г) 
она жаловала имвєтсА очїстїть са(м) (XV ст. ВС 36 зв.); 
на то, естли би св пригодїло нвкоторомоу подданномоу... 
котораА кривда... а таковїи комоу боудет кривда да имаєт 
жадати справедливост от старост хотинскьіх (Гирлов, 1499 
ВО II, 424); 

в) (означальні) (12) який, що (у постпозиції — без спів¬ 
відносного слова в головному реченні) (5): а митници от Ро- 
манова трьга да не имають дило до того мита, али да бєрєть 
тото мито єпископь кто боудєть оу нашеи свАтои митропо- 
лїи (Сучава, 1488 ВО І, 342); О рьїцєрю хта (!) дроу(г)го 
рьіцерА забьє(т) (XV ст. ВС 7); а Ивашко Сова маеть тре¬ 
тєє части своее постигати на Борисе, хто запись сказиль 
(Вільна, 1495 РИБ 621); и богда(н) постави(л) пєрє(д) 
нами на то свєтки и писара того листа хто єго писа(л) (Бе¬ 
рестя, 1496 ВМКФС): 

(із співвідносним словом у головному реченні) (І): а хто 
бьі нмвль той двль изроушити и с того вьістоупити, тоть 
би имВль п(є>рьвЇ€ триста коп отложити и тьш наклади 
кто жь оу свою двлницю наложит (б. м. н., 1475 АЗ І, 71); 

(з присвійним значенням) чий (1): оури(к) да є(ст) сь 
оуси(м) доходо (!) муши жени пана пантєлєва и зєтоу 
єи пєтру оцєлєскулу... и оусемоу роду и(х) кто и(м) боу- 
дє(т) наиближньї але о(т) той части кму (І) є(ст) о(т)чина 
(Васлуй, 1464 £/Р«Л» 517); 

(у препозиції — із співвідносним словом у головному ре¬ 
ченні) (4): а хто погадаеть на великого кнАзА животь, а 
забьжьіть вь нашїоу землю, того зрадуоу маємь вєликомоу 
кнАзю, зь нашов зємли, видати (Сучава, 1442 Собі. II, 
716); а кто имєть погадати на наш(ь) животь и забєжить 
оу кнАзА великого землю, а кнАз, великій казимирь, имаєть 
того нашєго зрадуА (!) намь видати (Ясси, 1445 Сові. II, 
726); 

(в інтерпозиції — без співвідносного слова у головному 
реченні) (1): аще щкодьникови комоу защько(ди)ль имєєть 
досить оучини(т) (XV ст. ВС 36 зв.). 

2. (неозначений) (223) хтось, хто-небудь (196): а оу томь 
пєремирьи кто кому криво оучинить надобв с А оу поминати 
старБишєму, и оучинити тому и(сь)праву (б. м. н., 1352 
Р 6); пак ли би кто нагабаль оу той двдининв панюю ро- 
совую марєкрвту... то иваноко тучнАкь имає (!) заступити 
оправи(т) (Галич, 1418 Р 89); пакли би хто хотвль тне 
имБнья подь пано(м) пєтро(м) взАти... тогди пєрввє имаєть 
пану Петру... дати чєтьіри ста ко(п) широкихь грошей 
(Луцьк, 1438 Р 138); нижли комоу в ни(х) дамо на истра- 
воу тьімь они маю(т) видати нєжьдоучи рокоу (Краків, 
1487 АМЛ); Колі* хто прїчиною оумрє(т) а любо оутонє(т) 
алюбо с дрєва спадвть о томь нє(т) жадное жалоби оу пра¬ 
ве (XV ст. ВС 24); А если ся надь нами Божья воля станеть, 
ино коли хто по нашомь животв сь наслБдниковь нашихь 
будеть тое имвнье Здетелю держати, и они мають тьіе двв 

копв грошей давати... на соборную Церковь... у.Вилни 
(Вільна, 1499 АСД VI, 3); 

будь-хто, хто завгодно (14): волєнь продати волєнь за- 
мБнити, волєнь кому о(т)дати (Перемишль, 1391 Р 45); 
волни во вьсехь тьіхь именьях кому отдати... пан Йван 
Мукосвевичь и его близкии по немь будучий (Луцьк, 
1430 АрхЮЗР 8/Р/, 8); волни во всих тих имєнАх кому 
отдати... пан Калєник и єго ближнни по иєм будучиє 
(Київ, 1437 А5 1, 34); Того ради ни Ивашко от сєрецела, 
ани его дБти... да не имают николи болшєтвгати... на тота 
вишєписанна села, ани кто от фофншєщим племен є да не 
имают оупоминати за Нежєщи (Ясси, 1459 ВИ І, 32); Та¬ 
кож и ми... не имаєм такового чловБка прїимити, ани мВст- 
ца ани поживлєнїА нигдє не имаюм емоу давати оу нашеи 
зємли, ани оу кого от подданних наших (Гирлов, 1499 
ВО II, 421); 
кому хоти (2) кому завгодно, будь-кому: Волно 

резникомь... бидло купуючи... и на шроти рубаючи, 
кому хотя продавати волно (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); 
Волєн пан Оножко тоє именє Дажєв... продати... и кому 
хотя записати (Володимир, 1475 А5 І, 72); 

(із вказівним значенням) той (1): и имає(м) имь заплату 
всю заплатити, яко(ж) и(м) право скажє(м) и на ку(м) ста- 
нє(т) (Сучава, 1457 Сові. II, 810); 

(з роздільним значенням) дехто (2): А росходу шесть 
соть копь и шестьдесАть копь, а квитацеи дано имь де- 
сАть, што ещо сполна не видали, кому по половине, а кому 
третину (б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 80); 
кто и н (1), х т о и н н и (1) хто інший, хтось дру¬ 

гий: Того ради ни Ивашко от Сєрецела, ани єго дВти, ани 
кто ин от єго рода да не имают николи болше твгати... на 
тота вишєписанна села (Ясси, 1459 ВО І, 32); а хто учне(т) 
устоупатися и пакастити (!) митрополить алибо хто иннн 
да боуди на нємь о(т) на(с) кля(т)ва (б. м. н., 1481 /7744); 
и и и и кто (І), кто и н н и (2) див. ИНЬІИ; и н ш ій 
хто (1), хто иньшии (1), кто ї н ш и и (1) див. 
ИНШЇИ. 

3. (питальний) хто (4): и ми опитали шевцовь, кому 
би то било зведомо, што мвщаномь... не волно било пе- 
редь тнмь твхь мальїхь кожь купити (Луцьк, 1495 АЛМ 
88); и тєперь бо(ж)єю волею бьілоби и подобро заньжє кто 
єсть, ива(н) васи(л)єви(ч) вєлики(и) кнА(з) моско(в)ски(и) 

г(с)древи нашому воеводє є(ст) сва(т) а вашє(и) мл(с)ти 
тесть (б. м. н., 1496 ПСВВ 192 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. кто, кіо, кьто 1302 (п. 1341 Р 2; 1398 

Р 57; 1418 Р 89; 1435 Сові. II, 692; 1445 Сові. II, 226; 
1448 Р 148; 1465 £/Р«Л» 518; 1471 ВО І, 159; 1487 АЗ 
І, 239; 1500 ВО II, 173 і т. ін.); хто, хьто, сЬїо 206 (1322 
АрхЮЗР \/Уи 3; 1396 АЗ І, 20; 1410 АкВАК XI, 5; 1427 
Р 108; 1437 АЗ І, 33; 1443 Р 145; 1451 АЗ І, 44; 1459 Р 
174; 1487 АЗ І, 240; 1500 АЛМ вип. 2,58 і т. ін.); ! то 1 
(XV ст. ВС 6 з в.); род. одн. кого, ко(г) (1386 Р ЗО; 1470 
ВО І, 140; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28; ВС 6, 11 зв., ЗО; 
1499 ВО II, 420); дав. одн. кому, комоу, ко(м)у, ко(м), 
коти, кму 231 (1352 Р 6; 1391 Р 45; 1407 Р 72; 1418 Р 89; 
1429 Р 112; 1438 Р 138; 1449 АЛМ 8; 1459 ВО І, 29; 1473 
АрхЮЗР 8/IV, 102; 1487 Л5 І, 85; 1500 АЛМ вип. 2,58 
і т. ін.); ск. н. к(у) 1 (XV ст. ВС 15 зв.); знах. одн. кого, 
ко(г) (1350 Р 8; 1414 Сові. І, 112; 1427 0/Р«Л» 450; 1436 
Сові. І, 460; 1445 Сові. II, 729; 1453 Соб/. II, 446; 1464 
Сові. 3. 60; 1475 ВО І, 204; 1487 ВО І, 517; 1499 ВО II, 
423 і т. ін.); ор. одн. кимь, ким, ки(м) 9(1400 Сові. II, 618; 
1403 ДГМ; 1438 Р 140; 1447 Сові. II, 288; 1449 Сові. II, 
743; 1452 Сові. II, 759; XV ст. ВС 19; 1458 ВО II, 261); 
кимь 1 (1398 Р 57); місц. одн. иа кимь 1(1495 АЛМ 83); 
иа ку(м) 1 (1457 Соб/. II, 810). 
Див. ще НИКТО. 
! КТО2 (МНОГО) (І): кто кмєтє(в) изо одного села да 

дроугого села не могоу(т) (XV ст. ВС 26). 
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КТОКОЬ\УІЕК займ. (2) (стп. кіокоімгіек) (відносний) > 
(приєднує підрядні додаткові речення — у постпозиції, з 
узагальнюючим займенником у головному реченні) будь-хто, 
хто б не був (!): мьі Швидрикгайль великий князь Олкгил- 
довичь чьіньїмь знаменито сьімь нашимь листомь кождо- 
му... кому колвекь будеть потребно: иже осмотрили есмо 
у святого еваньгелей, которие села придали наши прод- 
кове ко пречистой Божой матере церкви Володимерское 
(Луцьк, 1444 ЛрхЮЗР 1/УІ, 8); 

(без співвідносного слова у головному реченні) (І): Уиіо- 
(іізіа^ г Ьогеу туїозіу Когої Роїзкі... гпаіешо сгіпіші Шш 
пазугп ЬізіЬот кіокоімпек пап уогбгуіЬ уіерак Ьо узіізііЬ 
С2(і)от уакхе ичжгіїу па пазгу мгуегпу зіи^у Іуапа у Ое- 
тіапа... сІа]ето ут... згеїо ... Кгизеїпісхи (Глиняни, 1395 

01 165). 
ФОРМИ: наз. одн. кіокоішіек (1395 ОБ 166); дав. одн. 

кому колвекь (1444 ЛрхЮЗР 1/УІ, 8). 
Див. ще КТНО КОЬЕ, КЮ КОЛИ, ХТОНЬКОЛИ. 
КЮ КОЛИ, ХТО КОЛИ займ. (9!) (спіч, кіокоіі, стп- 

кіокоіі) 1. (відносний) (приєднує підрядні речення) (82) 
а) (додаткові) (67) будь-хто, хто б не був (у постпозиції — 
з узагальнюючим займенником у головному реченні) (46): 
будеть вєдомо оусємь хто коли видить грамоту(с)... ажь Азь 
панко ... та(к) єсмь оумолвиль и договориль со кнАзємь 
скиригаиломь (б. м. н., 1387 СП № 12); а сє я пань маци- 
на... освЕдчаю ть тьімь листомь каждому доброму пєрєдь 
кьімь коли буде тьть листь чтюнь ажє, пришєдь прєдь 
наше обличьє на имА ходоро шидловскьіи... и продаль 
пану клюсови свою дВднину (Львів, 1400 Р 60—61); мн 

великим кнзь швитрикгаиль... чини(м) знакомито... каж¬ 
дому де брому... кому ж то коли єго будеть потрєбизна 
иже... дали есмо тому... пану андрвю... село михлинь 
(Київ, 1433 Р 118); мьі великий кн(я)зь Швитрикгаил... 
даєм вЬдати... кождому... комуж то коли єго потребно 
будєт иж... мьі есмо ему и записали... евла оу крємєнєц- 
кой волости (Луцьк, 1444 А8 І, 39—40); мьі (Стєфан во)є- 
вода... чиним знаменито... вьевмь кто коли на нь оузригь... 
ожє тотьі... слоуги наши Михьило и Пицоурко... продали 
...село ... на имв Шировци (Сучава, 1478 ВГ) І, 218—219); 

(без співвідносного слова або узагальнюючого займенника 
у головному реченні) (18): а волєнь продати... кому коли 
хочєть (Казимир, п. 1349 Р 4); Мьі Владиславь... чинимьі 
знаємо симь нашимь листомь кто ко(л) на(н) возри(т).,. 
ажє слуга нашь... па(н) ходко чємєрєви(ч) послужи(л) 

на(м) верне (Львів, 1399 Р 59); А кнзь фєдко нєсвидьскии... 
вьізнаваємь то си(м) наши(м) листомь ньінешни(м) и по- 
томь будучи(м) пєрєдь кого жь коли сєсь листь нашь 
приидєть... како єсмь А вьрнє служиль... кнА(з) швитри- 
кгаилу (Черняхів, 1435 Р 132); мьі Стєфан воєвода... вьізна- 
вами... ис тьім то нашим листом ... кто коли на ть запис 
оузпить... ажє мьї слюбоуємь... королеви полекомоу... ажє 
абьіхом єго милости верни... бьіли (Сучава, 1462 ВБ II, 
292); 

(у препозиції — із співвідносним словом у головному ре¬ 

ченні) (3): хто коли єго купиль тому слушати кь стму ивану 
(Перемишль, 1378 Р 26); а кто коли по(ч)нєть оучинити, 
того имаємь явнАго казнити и оустановити (Серет, 1445 
Собі. II, 729); 

б) (підметові) (11) будь-хто (в препозиції — із спів- 
відносним словом або особовим займенником у головному 
реченні) (6): а кого коли г(с)дрь нашь, кроль влодиславь, 
пошлєть своихь слугь, пановь, до нашєи зємли, тогдьі тии 
имають предними (зіс.— Прим, вид.) голдовати слюбити 
(б. м. н., 1395 Собі. II, 610); а кто коли которьіи на(с) оу- 
рАдни(к) задержати и прВстоупи(т) на(ш) листь... то(т) 
оузри(т) нашоу казнь (Сучава, 1449 Собі. II, 378); А кому 
коли вь нихь подаемь пенязи на квитацьіяхь з мьіта на¬ 
шого, они мають имь платити по рокомь (Краків, 1487 

РИБ 226); А кому коли отпустили мьіта луцкого з ласки 
нашое в тих его трех годех, мает он то записати, што бьі 
мАло того мьіта прийти (Вільна, 1498 АЛРГ 82); 

(без співвідносного слова в головному реченні) (3): хто 
колі боудєть позваньїи на соудь имєєть о(т)повєдать (XV ст. 
ВС 15 зв.); 

(з пропущеним головним реченням складнопідрядної кон¬ 
струкції, у заголовках деяких параграфів Віслїцького ста- 
ту ту) (2): кго коли баваєть (!) ожалова(н) о злодвиствє 
(XV ст. ВС 18); 

в) (означальні) (4) який-небудь, будь-який (у препози¬ 
ції — із співвідносним словом у головному реченні) (2): а 
кого коли исьпрАчють людии к собв оу томь мветь оу мли¬ 
на тьів люди даль єсмь имь со всвмь правомь (Смотрич, 
1375 Р 20); А кого коли они за себе людей прьізовуть и на¬ 
ново за собою посадять, ино нашьімь намветникомь... 
не надобв у тихь ихь людей вступать (Мстиславль, 1500 
АСД II, № 3); 

(у постпозиції — з особовим займенником у головному 
реченні) (1): але комоу св оузри(т) кри(в)да ажє имає(т) 
о(т) ти(х) люди... а они... да иштоу(т) и(х) прА(д) єгоумє- 

но(м) кто ко(ли) боудєть оу хра(м) стго никсли (Сучава, 
1472 ЕИРкА» 530); 

(в інтерпозиції — з особовим займенником у головному 
реченні) (1): а они да тьжоуть и да ищоу(т) и(х) прВ(д) 
игоумєно(м), кто коли боудє(т) оу храма стого нико(ли)... 
боу(д) оу чє(м) (Ясси, 1449 Собі. II, 391). 

2, (неозначений) будь-хто, хтось (9): мьї такожє... оби- 
цоуємь... николи о(т)... кролв по(л)ского... о(т)стоупити 
ни одни(х) натисковь алибо намолвєнїа о(т) кого коли иє 
дбаючи (Львів, 1436 Собі. II, 701—702); Благословенне 
Ісидора, митрополита Киевского ... старостамь Холмь- 
скимь и воеводамь, кто коли ни єсть, такь-же и заказни- 
комь (Холм, 1440 АрхЮЗР 1ДЧ, 5); и кто коли имє(т) 
оу той пасици ставити свои бчольї, а дєевтиноу бьі калоу- 
гєри о(т) молдавицє брали, а и(н) никто (Сучава, 1453 Собі. 

II, 454);А також,кто коли имоут познати оу них кони или 
вольї, боуд гдє оу нашєи зємли, и довєдєт наш чловвкь 
на Брашоввнє... а БрашовВни да стратвт того кон(в) 
или вол(а) (Сучава, 1458 Ви II, 262). 
ФОРМИ: наз. одн. кто коли, кто... коли, кіо коїу, 

кто ко(л) 55 (1388 Р 40; 1394 Р 53; 1399 Р 59; 1404 Собі. 

II, 625; 1413 Р 82; 1449 Собі. II, 742; 1458 Собі. II, 814; 
1472 Вй І, 169; XV ст. ВС 18; 1478 ВО І, 218 і т. ін.); хто 
коли 9 (1378 Р 26; 1387 СП № 12; 1424 Р 104; 1443 Р !44; 
XV ст. ВС 15 зв., 16, 18 зв., 34, 37 зв.); род. одн. кого коли 
(1436 Собі. II, 702); дав. одн. кому коли, комоу ... коли 
(1349 Р 4; 1430 АрхЮЗР 8/IV, 7—8; 1433 Р 118; 1438 
Р 140; 1444 АЗ І, 39; 1451 АЗ І, 44; 1452 АкЮЗР І, 20; 
1461 АЗ І, 53; !487 РИБ 226; 1498 АЛРГ 82 і т. ін.); знак, 
одн. кого коли, кого... коли (1357 Р 20; 1395 Собі. II, 610; 
1434 Р 129; 1435 Р 132; 1500 АСД II, № 3); ор. одн. кммь 
коли (1400 Р 61). 
Див. ще КТНО КОЬЕ, КТОКОЬШЕК, ХТОНЬКОЛИ. 
КТОРЬІ, КТОРЬІИ займ. (18) (стп. кіогу) 1. (віднос¬ 

ний) (приєднує підрядні речення) (16) а) (означальні) (10) 
який, котрий (у постпозиції — із співвідносним словом у 
головному реченні) (4): тако мьї с паньї... оставили єсмьі 
бвлєцко (!) при бвлцв и такв цо (так.— Прим, вид.) же 
межи тьши границАми (так.— Прим, вид.) кторая про- 
звиска суть со оусвмь (Львів, 1421 Р 94); тако (ж) и мьї 
имає(м) чинити нєпрїатєлє(м) кролє(в)скьі(м) и и(х), абр 
тьі(м) злодїє(м), кторьі(м) до нашє(г) зємли проиду(т) (Су¬ 
чава', 1457 Собі, і і, 810); 

(без співвідносного слова у головному реченні) (3): а да¬ 
ль и хочємь и слюбоуємь вшитки записьі прє(д)рєчєньі(х) 
прє(д)ковь наши(х), воєво(д) молдавски(х), держати и на- 
полнити, кторьі, ми сьА... кролємь полекимь... держати 
и тримати (Хотин. 1448 Собі. II, 734—735); про то(ж)... 
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к оужиткоу нашимь по(д)даньшь... оуставлАємн права 
кторая жь вшистци в нашєи зємли имають... держать 
(XV ст. ВС 10); але коли... оусхочє(м) поєхати перє(д) 
нашєго милостивого пана приєхати, а ...па(н) имає(т) на(с) 
глєитовати своими чотьірми великими паньї... кторьіи(ж) 
мьі тьіми часьі пожадає(м) (Серет, 1453 Сові. II, 766); 

(в інтерпозиції — з узагальнюючим займенником у голов¬ 
ному печенні) (3): про тожь мн... слюбоуємь... ижє хочємь 
вшитки... слюбьі, кторьіАжь... воєво(д) молдавски... коро¬ 
леви полскому... оучини(л) .. на вБкьі, держати (Хотин, 
1448 Сові. II, 738); 

б) (підметові) (в інтерпозиції — з особовим займенни¬ 
ком у головному реченні) що, який (3): мьі кторьіи(ж) всА 
живьіА рБчи розоумо(м) прєвьішає(м), нб имаемь шлАхєт- 
ньі(м) обьічаємь наши(х) прє(д)ко(в) противити сА (Хотин, 
1448 Сові. II, 733); 

в) (додаткові) (3) який, котрий (у препозиції — із спів¬ 
відносним словом) (2): а кторьі бьі на(ш) нєпрїАте(л) оутєкль 
на и(х) сторону или злодїи, то(г) имае(т) ебсити, або на(м) 
наза(д) Еьідати (Сучава, 1457 Сові. II, 810); 

(у постпозиції — без співвідносного слова) (1); мьі Стє- 
фан, воєвода... знакомито чкнимь тьім то листом кторьімь 
потрєбно ест... яко хотА... прєдкоув наших... наслидова- 
<ти)... так и мьі... их воли вБрньїм наслидованєм послоу- 
хати заоуждьі винни єсми (Сучава, 1462 ВГ> II, 283—284). 

2. (відносно-приєднувальний) а цей, а саме цей (1): про 
тожь мьі кторою зь єго волию повинни єсмьі сА згодити, 
а вБрною слоужбою послоушни бьіти (Хотин, 1448 Сові. 
II, 738). 

3. (неозначений) якийсь, будь-який, який-небудь (1): 
коли кторая пани алюбо панна позвана била а прїдє(т) 
на ро(к) данньш и соудья сАдє(т) на соудБ имєєть посла(т) 
заказцю своєго сь єє сьпоромь до єє домоу (XV ст. ВС 12). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. кторьіи 1 (1457 Сові. II, 810); кторьі 

1 (1457 Сові. II, 810); наз. одн. ж. кторая (XV ст. ВС 
12); знах. одн. ж. ктороу(ю) 1 (1453 Сові. II, 766); ктс- 
рою І (1448 Сові. II, 738); наз. мн. ч. кторьш 1 (1448 
Сові. II, 733); ктсрьі 1 (1448 Сові. II, 733); кторьіА І (1448 
Сові. II, 734); ктории 1 (1448 Сові. II, 733); наз. мн. ж. 
кторьіБ І (1448 Сові. II, 733); с. кторая 2 (1421 Р 94); 
дав. мн. кторьі(м), кторьімь (1457 Сові. II, 810; 1462 вЬ 
II, 283); знах. мн. ч. кторьш 1 (1453 Сові. II, 766); кто- 
рьіА 1 (1448 Сові. II, 738); знах. мн. с. кторая 1 (XV ст. 
ВС 10); ор. мн. кторьіми (1448 Сові. II, 735). 
Див. ще КОТОРЬІИ. 
*КТОРЬІ коли займ. (1 )(стп. кіогукоіі) (неозначений) 

будь-який, який-небудь: Тиж не имамо ани хочем нико- 
торьіх зємль... гір Аз особного произволєня рєчєнного пана 
нашєго король... кторьім коли обьічаєм, отдальти (Сучава, 
1462 ВИ II, 284). 
ФОРМИ: ор. одн. ч. кторьім коли (1462 БО II, 284). 
Див. ще КОТОРЇИ КОЛВЄ, КОТОРІИ КОЛИ, *КОТО- 

гьж коли ЕОУДЬ. 
КОУ прийм. (101) (стп. ки, спіч, ки) (з дав.) 1. (вира¬ 

жає об'єктні відношення) (52) а) (вказує на особу або пред¬ 
мет, на які спрямована дія) до (кого, чого) або відповідає 
сучасній безприйменниковій конструкції з давальним (20): 
Тьіе вси села, огь нась ку церкви Божой при дайме, масть 
держати господинь богомолець нашь Климентьій (Луцьк, 
1322 ЛрхЮЗР 1ЛЛ, 3); про то жь А... приступиль єсми 

ку... королеви польскому и ку свтои корунє 
полскои (Черняхів, 1435 Р 132—133); и вєздє на(м) 

имБнїа є(г) и доходи отвореньї... доколБ да(ст) мльї бь 
привєрнє(т)сА наше доброє, ку нашєи зємли (Сучава, 1457 
Сові. II, 811); а я кн(А)зь Семен Юрьевич маю придати 
ку св(А)тому Иоанну к Голшаном полумерокь меду (Сте- 
пань, 1489 АЗ І, 89); и мьі... хотАчи єго рьіхлєйшого вчинити 
коу тьімжє вчинкомь, емоу имБне н(а)ше именємь ЗвАгол... 
дали єсмо (Вільна, 1499 АЗ І, 117); 

відповідає сучасній безприйменниковій конструкції з 
орудним (1): просили нас два братя рожоная... пана Мась- 
ковьі сьіньї... бнхьмо ихь розделили ку ихь отчини (Зви- 
її яче, XV ст. ЛрхЮЗР 8/IV, 193); 

б) (вказує на відношення кого або чого до кого або до 
чого) до (кого, чого) або відповідає сучасній безприймен¬ 
никовій конструкції з давальним (14): а особно ижє ми 
доброую <з)авжди мБли єсмо... волю... коу покоєви а коу 
єднотБ (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ а АкосА 
они записали прєрє(ч)ни(м) кролє(м) коу оуставичнои и 
вБчнои ста лести и коу иньі(м) пєвньі(м) слюбо(м), МЬІ... 

виновати єсмо вБрнє ихь волБ и оучинковь наслБдовати 
(Хотин, 1448 Сові. II, 733); слюбоуємь... абьіхомь мьі их 
милости верни... били на вєки, тьімь обичаємь, яко соут 
бьіли и передкове наши... и бьіли... покорни коу... коро- 
лємь и короунБ полскои (Сучава, 1468 ВБ II, ЗОЇ); Ино 
мьі, впамятавши его верьную а пил(ь)ную службу... ку 
отцу нашому... тьіи сельца... дали єсмо ему (Вільна, 1499 
РИБ 777); 

в) (вказує на приналежність чого до чого, на зв'язок чого 
з чим) до (чого) або відповідає сучасній безприйменнико¬ 
вій конструкції з давальним (12): іесіу осгісг іоко зіеіа 
Рокоз$о\ус2о\у згіЬо рапи Мігозіаті з^оіи \уаіЬпупи (!) 
ргобаї па утіе; Оіезгко Рикоззомчсг у зо зіагету Ііисіту 
мчмгуї гешііи зего ки Рокоззоигсгот рапи Мігозїаши осі 
ВІшІпік Нгапісга (Галич, 1413 ОБ 48); Мн... бискуповє 
влодиславь вибраний ку бискупству влоцлавскому... за- 
писуємьі сА етєцку воєводБ (Ланчиця, 1433 Р 122—123); 
Я Гринко Болобань визнавань., штожь продаль єсми 
иміне своє... Всекрево... со всимь сь тьімь, што ку тому 
имбню служить (Володимир, 1440—1492 АкЮЗР II, 105); 
мьі князь Семень Александровичь дали єсмо село Жерде- 
ву... пану АндрБю Морозови со всимь с тнмь, што ку 
тому селу прислушаеть (Київ, 1459 ЗНТШ XI, 13); Биль 
намь чоломь игумень Пречистей Богоматери зь Пустьінки, 
абьіхмо ми призволили имь людей... нановБ за собою по¬ 
садити на церковной зємли, которая кь той Церкви... при- 
слухаеть ку Пустьінцьі (Мстиславль, 1500 АСД II, № 3); 

г) (вказує на приєднання, додачу чого до чого) до (чого) 
(4): Му \Уі1о!и \уеїукі кпіаі Іуіо^зкі... сгупешу гпатепі- 
іо... іг баїі іезто зїигі пазгоши Рам4и ки їЧочуозіашсот 
гетіеу \уо1упзкоу Рубкиіи (Ужів, 142! А5 I, 27); А на 
болшоую крБпость... томоу оусємоу вьішєписанномоу, и 
пєчат нашоу єсмо привБсили коу еємоу листоу нашємоу 
(Сучава, 1468 ВИ II, 302—303); 
коу т о м о у (1) до того, крім того: Я пань микоула.., 

што(ж) єсми сороужи(л) црквь стго николн... оу дользкоу 
и придаль єсми своєго имБнья дользека дєсАтиноу ози¬ 

мини... А коу томоу придаль єсми на тоую црквь островь 
мошноє (Перевали, 1440 Р 142). 

2. (виражає відношення мети) на (що) (ЗО): Теі ]ез1- 
ПЬу... піекоіогуі ргіригопуі... шоіаі Ьу, а іезіІіЬу іегпи ки 
ротогепіи пе ргіЬеЬІі, ки \¥0Іапіи шзіакіі біізеб ...ігісі- 
саГ згеІаЬош гпаіеі’ гаріаіііі (Луцьк, 1388 7.РВ 108); 
Мьі па(н) сташко игь Давидова... приводимо то ку пБчной 
памАти (Погоничі, 1422 Р 97); а ми мовжди (!) би єсмо бьп й 
хотбли коу досвєтьчбнью и(х) правдьі алюбо хитрости 
о(т)сю(л) с короуньї нБкоторьш паньї радньш коу покоушзи 

нью таковьі(х) тадьінковь к ва(м) до кнзьства великого 
послати (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ слюбоуємо 
и по(д)даємо сА, коли на(с) позове(т)... коро(л) єго мл(с)ть, 
на оурєчєноє мистцє, гдє пєрвїишїи воєводи коу голду 
хожєвали, а мьі на тоть дє(н)... имаемь поставити сА (Хо¬ 
тин, 1455 Сові. II, 774); длА того ку вБчньш рБчи памєти 
мьі Олєксандрь... чинимь знаменито... иж... ємоу имБнє 
н(а)шє именємь ЗвАгол... дали єсмо (Вільна, 1499 АЗ І, І17). 

3. (виражає просторові відношення, вказує на напрям 
дії) до (чого), на (що) (13): а покинувьши гостинець Ольїш- 
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ский вь право... поехати гостинцомь, которьій идеть до 
Колковь ку полуносчьі (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 2); 
рапи Мігозїа\уи осі Віисіпік Ьгапісга... ргозіі ки Опізіги 
іііапеичсг Ьгосіізсги (Галич, 1413 ОБ 48); И повела нас пани 
ВасилеваА... ловьі своими ажь кь селоу коу Всемєроу (Лу- 
кониця, 1478 АЗ III, 17). 

4. (виражає модальні відношення) до (чого) або відпо¬ 
відає сучасній безприйменниковій конструкції (3): але 
ижь вєлможньїи стєфань... воєвода... пришоль за сА ку 
доброи памАти... просиль на(с) а бьіхомь ему о(т)пустили 
(Ланчиця, 1433 Р 121); А далей Борись примовиль ку чети 
двду, и отцу (Вільна, 1495 АЛМ 83); 
Оку п р о т и в ь (2) взамін (чого): прьіслаль єси 

до нась своихь пословь... абьіхмо дали нашь листь твоєй 
милости и подь нашою присягою ку противь листу твоєй 
милости, которого єси намь даль и прьіслаль твоя милость 
нашими посли (б. м. н., 1496 ВВ II, 401); коу в Б д о - 
м о у (1) див. *В1іДОМЬ. 
Див. ще ИКЬ, КЬ1. 
*КОУБЧИЧЬ див. КОУПЧИЧЬ. 
їКУВТ'ЙРЬ див. *КОУФТЄРЬ. 
*КОУВАЗЬ ч. (1) {?): а при томь били старци пє(ч)р- 

скиє полатни(к) пє(ч)рскьі Васья(н) коувА(з) а ключни(к) 
пє(ч)рскьі андрони(к) (б. м. и., 1498 ЧІАФ). 
КОУДА спол. (310) (приєднує підрядні речення) 1. (оз¬ 

начальні) (у постпозиції — без співвідносного слова у го¬ 
ловному реченні) що, який (286): а тБмьі еєламь о(т) турлуи 
сь оусими поєни и сь всАми своими старими хотарми коуда 
из вБка оживали нєпогушєно (!) имь николи на вбк(и 

вбч)ниА (Сучава, 1409 Созі. І, 65); и оупросили сєбБ от 
нас, како абихмо им досмотрили старій их хотар, коуда 
из вБка при(слоу)хало к томоу мБстоу трьгоу Брьладоу 
(Бирлад, 1495 ВВ II, 63); ахо(та(р)> томоу о(т) половини 
половина село, о(т) рьшкани, ви(ш)наа ча(ст), да є(ст) 
от половини половина, о(т) оусє(г) хотарБ, а о(т) ин(ши(х) 
сто)роноу да є(ст) по старому хотарю, куда <из вБка) 
оживали (Сучава, 1500 Созі. 3. 234). 

2. (місця) (22) (у постпозиції — без співвідносного слова 
у головному реченні) де (19): а хотарь тбмь двомь еєломь 
коуда хотарили и оуживали из вБка (Сучава, 1412 
0/Р«А» 440); и даємь и дали єсми сє(с) нашь ли(ст) мона¬ 
стирю нашємоу о(т) бьіетрици... потвєржаємь и(м) ботна 
ись оусими озерами кулко прислухаю(т) о(т) ботна и куда 
є(ст) и(м) стьірьі (!) хотарь (Васлуй, 1452 £/Р«А» 500); 
а от (инших) сторо(н> по старомоу (хотароу) и коуда хо¬ 
тар ил пан ІДєфоул прькалабь (Гирлов, 1499 ВИ II, 148); 

куди (2): а по старьімь дорогамь гостємь поити куда 
хочєть (б. м. н., 1366 Р 14); и дали... єсми монастирю... 
о(т) нБмца... киприАнова пасика... и сь оусими полБнами... 
по(ч)ншє о(т) приходища моловатцу вода вишнивцу и коу¬ 
да полБна дєржи(т) вьі(ш) (!) монастирБ (Сучава, 1470 

522); 
(у препозиції — із співвідносним словом у головному ре¬ 

ченні) куди (1): а гостА нє приневолити но куда хочєть 
туди поидєть (б. м. н., 1366 Р 14). 

3. (способу дії) (у постпозиції — без співвідносного слова 
у головному печенні) як, куди (2): а бДдє(т) ли виноватьі(и) 
позва(н) пєрвьі(и) дроу(г)и трєти(и) на ро(к) а нє станєть 
тогдьі сказоуєми то(т) котории пєнєзи позьіча(л) алюбо 
торьі(и) (!) речи записаньї по трє(т)ємь рокоу имаєть моць 
продати алюбо оборотить коуда хочєть (XV ст. ВС 18); 
Ино ми єсмо им досмотрили и познамєнали коуда <б>ило 
и ппислоухало издавна (Бирлад, 1495 ВВ ЗІ, 63). 
Див. ще КОУДЬІ, ПОКОУДА. 
КОУДРИЧИ мн. (1) (назва ниви у Троцькому воєводстві): 

продали єсмо Єго Милости... на озєрє землю пашноую на 
имА Коудричи з еєножатми (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 
ФОРМИ: наз. Коудричи (1492 АЗ III, 23). 
КОУДРИ ч. (2) (іособова назва, пор. Кок драть): тбмь 

мьі видбвши єго правоую и вБрноую слоужбоу до на(с)... 

дали и потврьдили єсмо имь... язерь коврьлоуискіи сь 
грьлою и гдє коудрБ (? — Прим, вид.) (Сучава, 1448 Соз/. 
II, 323—324); сє азь... їо Стєфа(и) воєвода... знаменито 

чини(м)... ожє... дали и потврьдили єсми стои нашєи єпи- 

скоупїи о(т) радьвцє(х)... ВІ црко(в) и(с) попо(м) гдє коуд- 
рБ опришє (Сучава, 1490 ОС 146—147). 
ФОРМИ: наз. одн. коудрБ, ко(у)дрЬ (1448 Созі. 11,324; 

1490 ОС 147). 
Див. ще КАНДР'Н. 
*КУДРАВЬЧИЦЬСКИИ прикм. (1) (пор. Кудрявцево 

у Смоленській землі): Сє &зь пєрфурий с(с)нь (!) ивановь 
внукь васьковь кирьдвєвица даль єсмь землю кудрАвь- 

чицьскую... стму сп(с)су (!) в вБкьі (б. м. н., поч. XV ст. 
Р 75—76). 
ФОРМИ: знак. одн. ж. кудрАвьчицьскую (поч. XV ст. 

Р 75). 
КОУДЬІ спол. (29) (приєднує підрядні речення) !. (оз¬ 

начальні) (у постпозиції — без співвідносного слова у го¬ 
ловному реченні) що, який (23): а хотарь томоу еєлоу по 
старьімь хотаромь коуди из вБка оживали (Сучава, 1433 
Созі. І, 353); а хотарь тА(м) сєла(м) да є(ст) о(т) оуси(х) 
сторонь по старомоу и(х) хотарю коудьі из вБка оживали 
(Сучава, 1471 0/£«А» 525). 

2. (місця) (5) (у постпозиції — без співвідносного слова 
у головному реченні) куди (4): по половине зь Любчемь 
грань, куди речька идеть... до Каменя леса (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 2); а придаль єсмь ему озера рьібнаА за 
днБстромь куди мои неводи ходили (б. м. н., 1349 Р 3); 
а коли бих я хотБль от кн(А>зА єго м(и>л(о>сти проч 
Б хати... тогдн я и дБти моб мають Б хати коуди хотАт 
(Острог, 1466 АЗ І, 61); такєжь и посло(м) вашє(и) мл(с)ти 
и купцо(м) да є(ст) земля г(с)дра нашого воєводи о(т)тво- 
рєна (!) ходити слобо(д)но и доброво(л)но... коуди имь 
боудє(т) иадобє (б. м. н., 1496 ПСВВ 192 зв.); 

(у препозиції—без співвідносного слова у головному речен¬ 
ні) (1): как ге і іугпі гагу, кисіу Каіііа згїаЬ ісЬ, сегк\уі 
пазгу гЬІі (Липнишки, 1433 ЗНТШ ГХХУІ, 141). 

3. (способу дії) (в інтерпозиції — без співвідносного слова 
у головному реченні) як (1): А моуж мой кн(А>зь Ивань 
Семенович оузАвши тьіх двБ тисАчи золотих, волєнь даро- 

вати и отдати и на ц(є)рковь дати и коудьі хотА обєр- 
ноути кь своємоу пожиткоу (Добучини, 1487 АЗ 1, 239). 
Див. ще КОУДА, ПОКОУДА. 
*КОУЄВЬСКЙИ БР'ЙСТЬ ч. (1) (назва міста в Польщі, 

пор. Вггезс Кіфмґзкі): пса(н) оу коуєвьско(м) брьстьи 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: місц. одн. оу коуєвьско(м) брЬстьи (1447— 

1492 ЛКБВ). 
*КОУЗМА див. КУЗЬМА. 
*КУЗМИНЬ ч. (2) (назва села у Волинській землі) Кузь- 

мин: а тамь є(з)ди(л) єсми до коузмина ставовь глАдєти 
ино вь ку(з)минє ставь со мльїномь але споущать єго 
нє(ль)за (б. м. її., XV ст. ИК). 
ФОРМИ: род. одн. коузмииа (XV ст. ИК)\ місц. одн. 

вь ку(з)мииє (XV ст. ИК). 
КУЗМИЧЬ, КУЗМЬІЧЬ, КУЗМИЧ ч. (7) (особова назва): 

а при том бьіли свбдци, пан пєтрь нєоря, воєвода судо- 
мирскьіи... пан васко кузмич (Судомир, 1361 А 02 6); А сє 
дьяци етєпань мєлєхови(ч)... ивань кузми(ч) (Львів, 1370 
Р 18); Мьі бискупи мацБи прємьіски(и) офанасБи владика 
прємиски... волчко кузми(ч).. чинимьі знаємо... како ко(л) 
та рБчь... о волость о залБсиє... прєд на(м) водила(с) (Ме¬ 
дика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. кузмичь 3 (1378 Р 26; 1390 Р 176; 

1393 Р 52); кузми(ч) 2 (1370 Р 18; 1404 Р 70); кузмич 1 
(1361 А 02 6); кузмичь 1 (1366 Р 12). 
КОУЗНЄВЩИНА ж. (1) (назва ниви у Троцькому воє¬ 

водстві): и за тоую сто коп грошей широких продали єсмо 
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Єго Милости дворєц наш... а на озєрє зємлица пашнаА 
Коузнєвщина (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 
ФОРМИ: наз. одн. Коузиєвідииа (1492 АЗ III, 23). 
КУЗНЄЦЬ ч. (5) коваль (4): или боу(д) мис(т)рь какьі 

боудє(т) оу тьі(х) вьішєписанньі(х) сє(л) и кожокарь или 
кузнєць... никто да нє имаєгь ни едно дбло до ни(х) (По- 
брата, 1448 ДГПР); господи помози самоилови кюзнецю 
(Краків, XIV—XV ст. ОБРН 112); Яким коузнє(ц) землю 
дє(р)жить Лисовьщиноу (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.); 
сєрєбньїи коузнець (1) див. СбРЄБНЬІИ. 
ФОРМИ: наз. одн. кузнєць 2 (1448 ДГПР; 1454 АЛМ 

12); коузиє(ц) 1 (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.); коузиєць 1 (1369 
ПСЧК); дав. одн. кюзиецю (XIV—XV ст. ОБРН 112). 

*КУЗНЯ : ж. (1) рід кованої посудини; міра місткості: 
Пань Юрєй пишеть, ижь тоть человекь ДитАтьковичь даи- 
валь отцу нашему с тое земли... две кузни меду (Вільна, 
1493 АЛРГ 56). 
ФОРМИ: знах. де. кузии (1493 АЛРГ 56). 

КУЗЬМА ч. (2) (особова назва, цсл. Козма, ер. Ко<т|іа£); 

кузьма, пантелБимонь, демьянь, кирь, иоань, самсонь, 
фалелви по той сторонБ то все безмезници (Краків, XIV— 
XV ст. ОБРН 112); а иа то є(ст)... ввра пана коузмн щанд- 
ровича (Сучава, 1433 Со5/. І, 361—362). 
ФОРМИ: наз. одн. кузьма (XIV—XV ст. ОБРН 112); 

род. одн. коузмьі (1433 Созі. І, 362). 
*КОУКОВА ч. (1) О крьница коукова див. 

КРЬНИЦА. 
ФОРМИ: род■ одн. коуковьі (1448 Созі. її, 324). 
КОУКЯ ж. (1) (серб.у боле■ кукя) дім, храм: Іо Стєфан 

воєвода бжїєю мл(с)тїю господарь зємлиє молдавскьіє снь 
Богдана воєводоу сьтвороу сїю коукю за кораб в лБт 
^5ЦПГ (Ясси, 1430 Рео.). 
ФОН МИ: знах. одн. коукю (1430 Ке\.). 
КОУЛИКОВСКИЙ, КОУЛИКОВЬСКИЙ, КУЛІКОВЬ- 

СКІИ, КУЛИКОВЬСКЬІИ, КУЛИКОВСКЬІИ ч. (6) (осо¬ 
бова назва): а на ть свБдци пано Ашко мазовшанинь пано 
мичко куликовскьіи (Львів, 1400 Р 61); а єщє при томь 
бьіли посльї ст> Львова... мьічко куликовьскьш и зимирь- 
стамь ханьїсь (Сучава, 1408 Созі. II, 633); А при том бьіл... 
пан Мишко Коуликовьский (Острог, 1466 Л5 І, 61). 
ФОРМИ: наз. одн. куліковьскіи, коуликовский, коули- 

ковьскии, куликов(с)ки(и) 4 (1404 Р 70; 1424 Р 104; 1466 
АЗ 1, 61); куликовскьіи, куликовьскьш 2 (1400 Р 61; 1408 
Со5і. II, 633). 

*КОУЛИСЄВЬ ч. (1) (назва потоку у Молдавському 
князівстві): твмь мьі видбвши єго правою и вврною слоуж- 
бою до на(с)... дали єсми ємоу... село гдє грабовци сидА(т) 
оу вишнїи конєць коулисєва гдє радоу(л) сиди(л) (Сучава, 
1437 Созі. І, 541). 
ФОРМИ: род. одн. коулисєва (1437 Созі. І, 541). 
КУЛКО див. КОЛКО1. 
КОУЛКОСЬ числ. (1) (неозначено-кількісний) скільки- 

небудь, скількись: Мьі пє(т)ро воєво(да)... с паньї радою 
нашєю мо(л)да(в)скои... радили єсмьі... о оутиснєнїє и по- 
гибєли земли нашєи що(ж) сь оуси(х) сторо(н) имає(м) 
и наибоу(л)шє о(т) тоурко(в) ижє набрали и бєроу(т) по 
коу(л)кось разо(в) и просА(т) оу на(с) даньї двб тисьчи 
оугорскьі(х) зла(т) (Васлуй, 1456 ЗСФ). 

*КОУЛМА ж. (3) (молд. кулме) перевал: А хотарь Бьло- 
шєшим... до серед добровоу та от тол Б... оу дил, та от тол б 
дилом долоу иа коулми вишнїи градищи, та от толб... 
потокою долоу до коулми нижнїю градищи, та на коулми 
долоу до крьницБ Вльканова (Сучава, 1475 ВИ І, 206). 
ФОРМИ: род. одн. коулми (1475 ВЕ> І, 206); місц. одн. 

на коулми (1475 ВГ> І, 206). 
*К УЛ ЬІГА ж- (3) (назва річки у Подільській землі): 

тамь же есмо-.. грани на льіпи вьітесатьі велильї; одьтоль 
уверхь рички Дидовки... нижей урочища Брьічнаго, гдє 

впадаеть ричка Кульїка (!), гдє есмо застальї пана Кмьіту, 
которьій призналь: же по левой рички Кульїгьі грунгь Мьі- 
кульїнскій, а по правой мой до Льітьіна (Новоселиця, 1430- 
ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: наз. одн. 1 Кульїка (1430 ГВКЛ 8); род. одн. 

Кульїгм 1 (1430 ГВКЛ 8); Кульїги 1 (1430 ГВКЛ 8). 
! КУЛЬЇКА див. *КУЛЬІГА. 
КОУЛЬ ч. (1) (особова назва):- Я Йван Тимофєєвич Коуль. 

... з жєною моєю МарБєю-.. вьізнаваєм... штож взАли 
есмо вь кнАзА Басил А Єго Милости АндрБєвича Полоубєн- 
ского тридцат коп грошей широких (Друцьк, 1492 Д5- 
III, 23). 
ФОРМИ: наз. одн. Коуль (1492 АЗ III, 23). 
*КОУЛЯ ж . (1) (назва річки у Молдавському князівстві): 

Тбмь мьі видБвшє єго правою и вБрною слоужбоюдо нас,, 
жал овали есми єго... и дали єсми єго (зіс.— Прим, вид.) 
оу нашєи зємли двБ мБстБ отпоустини на Коуль (Васлуй^ 
1436 ВАМ 33). 
ФОРМИ: місц. одн. иа КоулЬ (1436 ВАМ 33). 
КОУМНАТЬ ч. (1) (молд. кумнат) (брат дружини) 

шурин; (чоловік сестри) зять: мьі (Стєфань воєвода... )■ 
знаменито чиним... ожє прїидош(а прБд нами...) пан Юрїе 
(або Юрїи-— Прим, вид.) вистиярник и пан Пєтрашко. 
коумнагь єго, и сь тєжчєю своєю старои кнБгини Ст(єцка, 
оуиоу)новою Дємєкоушьскоул, Аноушкоую... и поток- 
мили сА сь нашим ігоумєном архимандритом бєодором 
(б. М. Н., 1470 ВБ І, 152—153). 
ФОРМИ: наз. одн. коумиать (1470 ВО І, 152). 
*КОУМОВЬСТВО с. (2) кумівство: а колижь тьіи свє(т)- 

кьі на соудє монованьї (!) тогдьі то(т) замєшька(х) (!) о(т)о- 
зва(т) того коумовьства а потомь коли по(д) прїсАгок> 
свидо(ч)ство чинили, тогдьі тоть доминикь оставиль того 
якоуба длА коумовьства єго же бьі сА нє го(ди) (!) свидо(ч)- 
ство є(г) а хотє(л) имєти заисканноє своє жалобьі (XV ст. 
ВС 20—20 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. коумовьства (XV ст. ВС 20)- 
КОУМЬ ч. (1) кум: О свїдБ(ч)ство прїрожєньі(х) имає(т) 

ли бьі(ти) припоущо(н) Коньдра(т) а домивака (!) домо/ 
добьіва(л) свїдо(ч)ствомь коньдра(т) шєсть свє(т)ковь по- 
ставиль по(д)лоугь приказанїя соусоудьи (!) правьіи бьі(л) 
єкоубь коумь єго которьш же тоую рє(ч) межи ими прїє- 
тєльскьі єдна(л) (XV ст. ВС 20). 
ФОРМИ: наз. одн. коумь (XV ст. ВС 20). 
КУНАЦКОВИЧЬ, КУНАЧКОВИЧЬ ч. (2) (особова 

назва): Я, Степань Кунацковичь, визнаю самь на себе... 
которое имене... на имя Кольнятичи, бьгло вь заставБ 
у пана Василя Семашковича (Луцьк, 1449 АЛМ 8). 
ФОРМИ: наз. одн. Кунацковичь, Куначковичь (1449 

АЛМ 8). 
КОУНАШЬ ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли свБт- 

кьі-.. мбстич(и) луцкьіє, мьітници: Ивань Рогатинєць, 
Коунашь (Луцьк, 1461 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Коуиашь (1461 А$ І, 54). 
КУНДРАТЬ див. КОНДРАТЬ. 
*КУНИИ прикм. (3) (який зроблений із шкурок куниць) 

куничий: Отписую Пречистой до Печерского монастьіра 
панцир и кожух куний, сБрою кувтБрою волочень (б. м- н., 
XV ст. АрхЮЗР й/1У, 29); з нового мєста послано кнАзю 
вєликомоу тфє(р)скомоу шоуба собольА волочонаА акса- 
митомь або адамашькою, а дроугаА шоуба ку(н)А (б. м. н., 
1488 УКТ). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. куний (XV ст. АрхЮЗР 8/1У, 29); 

наз. одн. ж. ку(и)А (1488 УКТ). 
Див. ще * КУНИЧИМ, *КОУНИЧНЇИ. 
*КОУНИЛОВЬ прикм• (1): також (є) єсми дал(и) сє- 

л(о) к(рь)стБ на имА калиновци... о(т) врьха коунилова 
(Сучава, 1429 Соз/. І, 248). 
ФОРМИ: род. одн. ч. коунилова (1429 Созі. І, 248). 
*КУНИНЬ ч. (2) (назва присілка у Волинській землі) 

Кунин: На Гнидовб не надобе мьіта давати... вь кунинБ 
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не надобе (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9); Поселила 
перед нами старостинаА луцкаА кн(А)г(и)ни ОлизароваА 
Шиловича кн(А)г(и)ни Фєдка, штожь пан єєй (!) нєбо- 

*щикь пан Олизар Шилович... записал єєй (І) имєнА свои 
-на имА Здолбнцоу с присєлком з... Кунином (Луцьк, 1487 
45 І, 240). 
ФОРМИ: ор. одн■ Куиииом (1487 АЗ І, 240); місц. одн. 

*вь КунинЬ (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
КОУНИЦА ж.(47) (шкурка куниці як товар і рід податі) 

куниця: то все даль есми церкви Божой. К тому и куницьі 
-сть поповь по всемь городомь и погостомь и по свободамь, 
где суть хрестиане (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/У1, 3); а у чер- 
новци, возьі не стрАсти, але купець дасть свою ввру, 
ажє не имаєть заповВданьїи товарь на свои возь, куници, 
сєрєбро, воскь и кони добрїи зємьстїи (Сучава, 1408 
Сові. II, 632); а идє(т) с нє(г) колода мєдоу и сь всєми пош- 
линами з бобрьі и с куницами и с полю(д)ємь (Київ, 1427 
Р 108); Я хвє(д)ка пашкова до(ч)ка дохновича... даровала 

«есми своєю доброю волею моужа своє(г) пана васи(л)я 
хрєбтовича своими име(н)и о(т)чизньіми... з борьі з лєсьь-. 
и з данми з медовими из грошовими и с коуницами (Луцьк, 
1490 ЗХП 134—136). 
ФОРМИ: наз. одн. коуница (бл. 1471 ЛКЗ 93, 93 зв.); 

дав. одн. куиицьі (п. 1444 АкЮЗР І, 17); знах. одн. коуни- 
цоу (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.); наз. мн. коуиици, кипісу 12 
<1408 Сові. II, 633; 1433 ЗИТШ ЬХХУІ, 141; 1434 Сові. 
II 670; бл. 1471 ЛКЗ 92 зв-, 93, 93 зв-); куницьі 1 (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 3); зам. род. от тьіх (тьіи) коуиици 3 (1408 
Сові. II, 633; 1434 Сові. II, 670; 1460 ВО II, 276); род. мн. 
куниць, коуииц, коуни(ц) (п. 1444 АкЮЗР І, 17; 1456 
Сові. II, 79Ї; бл. 1471 ЛКЗ 90); знах* мн. куници, коуиици 
(1408 Сові. II, 632; 1434 Сові. II, 669; 1456 Сові. II, 790, 
791; 1460 ВО II, 275; 1466 ВО І, 96; бл. 1471 ЛКЗ 90, 
93, 93 зв.); ор. мн. куиицами, коуиицами (1427 Р 108; 
XV ст. ВС ЗО зв.; 1490 ЗХП 136). 
КОУНИЧА ж. (1) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві): Ть(м) мьі видввши и(х) правую и вврноую слоужбоую 
до на(с)... дали... есми и(м), оу нашєи зємли... села на имв 
онєщи... и на днистри коунича (Сучава, 1456 Сові. II, 
568—569). 
ФОРМИ: наз. одн. коунича (1456 Сові. II, 569). 
Дав. ще КОУНИЧЄЄ. 
КОУНИЧЄЄ с. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): ТБМЬ МЬІ видввши єго правою и вВрною слоужбою 
до на(с)... дали есми ємоу... села єго... на имв село кин- 
ди(н)ци... а дроугоє села (!) коуничєе (Сучава, 1437 Сові. 
І, 541). 
ФОРМИ: наз. одн. коуиичєє (1437 Сові. І, 541). 
Див. ще КОУНИЧА. 
*КУНИЧИИ прикм- (1) (який зроблений із шкурок ку¬ 

ниць) куничий: А губка даль шюбу свою куничюю допо- 
гимь сукномь брунатьньїмь пошита... пани хоньци (Пере¬ 
мишль, 1378 Р 26). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. куничюю (1378 Р 26). 
Див. ще *КУНИИ, *КОУНИЧНЇИ. 
КОУНЙЧНИКЬ ч. (2) селянин, що платив подать фео¬ 

далові шкурками куниць: а коуничнико(в) три по шести 
коуни(ц) дають два и(х), а трєти(и) коуничникь по три 
коуници а вси три го(л)тАи (б- м- н., бл. 1471 ЛКЗ 90). 
ФОРМИ: наз. одн. коуиичиикь (бл. 1471 ЛКЗ 90); 

род. мн. коуничнико(в) (бл. 1471 ЛКЗ 90). 
*КОУНИЧНЇИ прикм. (1) (який належить куниці) 

куничий: а хто хочє(т) на нє(г) конать иже не исправєд- 
ливв соуди(л) имєє(т) на нєго досвє(т)чи(т) шєстьма свє(т)кьі 
такь оуро(ж)ньіми ка(к) то(т) соудья а не имєєть слоуха(н) 
бьіти далви олижь положи(т) три гривкьі алюбо лоупєжи 
коуничнїи которьш(ж) то соудьа возмєть справне коли 
боудвть правь (XV ст. ВС 34). 
ФОРМИ: знах. мн. ч. коуиичиїи (XV ст. ВС 34). 
Див. ще *КУНИИ, *КУНИЧИИ. 

КОУНЦ1Ї ч. (1) (особова назва, молд., пор. мад. Кол¬ 
ега): А на то свБдковє... пан коуннв, пан мартин боурв 
(Сучава, 1456 Сові. II, 791). 
ФОРМИ: наз. одн. коунщЬ (1456 Сові. II, 791). 
КУНЦ'БРЄ див. КУНЦ'ЙРЬ. 
*КУНЦ'ЙРЄВЬ прикм. (1): а кунцврє игнать вьівєли 

старцв тако смьі мьі опьітали старцєвь кунцврєвьі(х) игна- 
товьі(х) (б. м- н., 1419 Р 90). 
ФОРМИ: знах. мн. ч. кунц'Врєвм(х) (1419 Р 90). 
Пор. КУНЦ'ЙРЬ. 

КУНЦ'ЙРЬ, КУНЬЦ^РЬ, КУНЦ'ЙЗЄ ч. (4) (особова 
назва): А осташко давьідовскии корчакь... знаємо чини(м)... 
ажє кроль... казаль намь розьвхати границю игнатови 
с кунцьрє(м) (б- м- н., 1419 Р 90); а тому еввдьци лань 
миколаи спичникь. пань куньцвпь (Галич, 1424 Р 106). 
ФОРМИ: наз. одн. кунц-Ьрь, куиьцБрь 2 (1419 Р 9!; 1424 

Р !06); куицврє 1 (1419 Р 90); ор. одн. кунцірє(м) (1419 
Р 90). 

*КУНЬ див. конь. 
КУНЬЦ'ЙРЬ див. КУНЦ'БРЬ. 

*КУПА«Л ЬІ мн. (1) (назва церковного свята Івана Хрести¬ 
теля , також календарна дата) Купайла, Купала: а мирь 

о(т) покрова бцБ до иванА днє до купаль (б. м. н., 1352 Р 6). 
ФОРМИ: род. купаль (1352 Р 6). 
*КОУПАТИ див. КОПАТИ. 
КОУПЄЖ ч. (5) (стч. кирег, стп. киріегг) О п р и в и ■ 

л ї є от коупєж (4) див. ПРИВИЛЇЄ ; п р и в и л ї и 
от коупєж (1) див. ПРИВИЛЄЙ. 
ФОРМИ: род. одн. коупєж (1482 ВО І, 265: 1483 Сові. О. 

30; 1484 ВО І, 286; 1488 ВО І, 347; 1493 ВО II, 22). 
*КОУПЄЖНЬІИ прикм. (1) ()п р и в и л ї є коупєж- 

н о є див. ПРИВИЛЇЄ. 
ФОРМИ: знах. одн. с. коупєжноє (1500 ПА 260). 
КУПЄЦЬ, КУПЄЦЬ, КУПЄЦ ч. (37) купець: а у чєр- 

новци, возьі не стрАсти, але купець дасть свою ввру, ажє 
не имаєть заповВданьїи товарь на свои возь (Сучава, 1408 
Сові. II, 632); и дали єсми сє(с) лї(ст) нашь приАтєлє(м) 
наши(м) оуси(м) брашоввно(м), оуси(м) купцє(м) (Васлуй, 
1452 Сові. II, 759); А которьіи бьі купцьі хотели мьіто обь- 
ежчати новьіми дорогами... нехай он их встАгаєт и мьіто 
на них берет по давному (Вільна, 1498 АЛРГ 82); А та¬ 
кож коупцєм от зємлАх прєрєчєнаго кроль єго милости 
полекого и великого кнАзА литовского вєздє по нашєи 
зємли молдавскои да єст им слободно... ходити и 
торговати (Гирлов, 1499 ВО II, 424). 
ФОРМИ: наз. одн. коупєць, купєц 5 (1434 Сові. II, 669; 

1439 Сові. II, 59; 1460 ВО II, 275; 1498 АЛРГ 82, 83); коу¬ 
пєць 2 (1408 Со5/. II, 632; 1456 Сові. II, 790); наз. мн. коуп- 
ци, коупьци, ку(п)ци 4 (1456 Сові. 11,788; 1457 ВО І, 4; 1460 
ВО 11,273;£>//?«,4» 515); коупцьі, купцьі 3 (1496 ПСВВ; 1498 
АЛРГ 82, 83); дав. мн. купцємь, коупцєм, купцє(м), коуп- 
цємь 19 (1408 Сові. II, 633; 1434 Сові. II, 186; 1445 Сові. 
II, 729; 1452 Сові. II, 759; 1458 ВО II, 261; 1460 ВО II, 
276; 1463 ВО II, 295; 1475 ВО II, 329; 1499 ВО II, 424 
і т. ін.); купцо(м) 1 (1496 ПСВВ)\ знах- мн. коупци 1 (1448 
Сові. II, 305); куп(ц)єхь 1 (1433—1443 АРМ)\ місц. мн. 
на купцє(х) (1421 Сові. І, 142). 

*КІЛ>ІЕС2КИ прикм. (1) (який належить купцеві) ку¬ 
пецький: коіоту ісіиіЬ к іогго^і (!) сгегег іеНо сНсНпи осі 
когсІоЬо ^ога ро кгозік а уя кирІесгкісЬ того^ ро сі^а 
Ьгозгікі (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
ФОРМИ: род. мн. киріесгкісЬ (1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
*КУПЕЧОВТ> ч. (1) (назва села у Волинській землі) 

Купичів: Тьіми жь разьі а другий запись Романа Мстисла¬ 
вовича, на Купечовь... осмотрели вь томь светомь еван- 
гелии (Луцьк, 1444 АрхЮЗР іЛЧ, 8). 
ФОРМИ: знах. одн. Купечовь (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8). 
КУПИТИ, КОУПИТЬ дієсл. док. (226) (що, що в кого, 

що від кого) купити: Вь лвто шести тисАщное шистьдє- 
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сАть сємоє купиль пань пєтрашь двдицтво в аньиьі ради- 
воньковов (Перемишль, 1359 Р 10); возрєвшє єсмо на на 
€го (так— Прим■ вид.) вврноую службу.*, даємь ємоу... 
и оставлДємь... ЄГО... при томь при всвмь што коли коупиль 
(Краків, 1394 Р 54); а львовчАнє што ймуть принести сами 
изь угорь серєбро жьжєноє, огь того сєрєбра што бьіхомь 
мьі купили собв колко будєгь намь надобно (Сучава, 1408 
Сові. II, 632); Се я Янв, иначей Корвива Ядукговичь, 
продаль есмьі доброволно... землью свою питомую у во- 
лости Волковиской, которуюжто землью купиль есми бьіль 
у Бартоша прозвищомь Козего Мистра (Вільна, 1451 
АкЮЗР II, 106); Продал есми имєнє моє отчизноє Дажев 
на вєчност... вьінявши за трєтию част зо всихь имєнєй 
моих отчизньїхь, вьіслужєньїхь и куплених В ЗЄМЬЛИ ту- 
тошнєй волинской (Володимир, 1475 Д5 І, 72); А по на- 
шємь животА, кто боудєт господарь нашєи зємли... тот 
бьі им не пороушил нашєго даані'А и потврьждєнїА... за- 
ноужє... они коупили соби за свои правій пинАзи (Ясси, 
1500 ВО II, 175—176). 
ФОРМИ: інф. купити 14 (1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. 

II, 759; 1454 Собі. II, 509; 1458 ВО II, 262; 1456—1481 Р 
164; XV ст. ВС 8; 1495 АЛМ 88, 89; В Соб-); коупить 1 
(XV ст- ВС 32); аор. 1 ос. одн. коупи(х) (1401 ЗК6); 3 ос. одн. 
коупи (1459 Вй І, 27); пєрф. 1 ос. одн. ч. есми... коупил, 
есми... коупиль 2 (1463 АЗ І, 56); купиль есми, купил есми 
З (1451 АкЮЗР II, 106; 1463 АЗ І, 56; 1491 АЗ І, 94); есмьі 
купиль, іезшу кируі 2 (1495 АЛМ 83; 1500 ДПЖН); есми 
кули(л) 1 (1490 Пам-); коупи(л)єсмь 1 (1449 Сові. II, 385); 
сьм... коупил і (1490 Ви І, 437); 2 ос. одн. ч. коупиль 
(XV ст. ВС 35); 3 ос. одн. ч. купиль, купи(л), коупиль 99 
(1359 Р 10; 1370 Р 18; 1408 Созі. II, 632; 1431 Созі. І, 317; 
1443 Сові. II, 131; 1453 Сові- II, 472; 1479 ВАМ 61; 1483 
Созі. 3. 122; 1490 ВО І, 443; 1499 ВО II, 160 і т. іи.) ; ку¬ 
пиль єсть 2 (1378 Р 26); 3 ос. одн. ж. коупила (1464 Сові. 3. 
59; 1494 Ви її, 33; 1495 Ви II, 58); І ос. мн. есми коупили 
З (1488 ВБ І, 357; 1489 ВО І, 377; 1492 ВО І, 511); смо коу¬ 
пили 2 (1499 ВО II, 162);_єсємь коупили 1 (1479 ВО І, 222); 
єсмо... коупи(л) 1 (1490 ДГСХМ); 3 ос. мн. коупили (1448 
Сові. II, 323; 1452 Сові. II, 759; 1462 Сові. О. 10; 1467 
ВО І, 117; 1471 ВО І, 164; 1483 ВО І, 275; 1486 ВО І, 290; 
1490 ВО І, 385; 1495 ВО II, 74; 1500 ВО II, 176 і т. ін.); 
пперф. 1 ос. одн. ч. купиль есми биль (1451 АкЮЗР II, 
106); 3 ос. одн. ч. бил коупил 4 (1456 ВО І, 456; 1480 ВО 
І, 237; 1484 ВО І, 286; 1493 ВО II, 21); бьіль... купиль, 
бьіл... коупил 2 (1487 РИБ 228; 1499 ВО II, 148); 3 ос. 
одн. ж. била коупила (1499 ВО II, 147); майб. З ос. одн. 
коупїть, коупить, кЖпить 4 (XV ст. ВС 32 зв., 34 зв.; СД 
42 зв.); коупит, коупи(т) 3 (1456 Созі. II, 790; XV ст. ВС 
8 зв.; 1460 ВО II, 274); имєт коупити, имєть купити 7 
(1408 Сові. II, 632; 1434 Сові. II, 669; 1456 Созі. II, 790; 
1460 ВО II, 274); имєть коупити 1 (1434 Сові. II, 669); 
I ос. мн. коупнм 2 (1456 Сові. II, 791; 1460 ВО II, 276); 
имємь коупити 2 (1408 Сові. II, 633; 1434 Созі. II, 670); 
З ос. мн. купАть, коупАт 4 (1408 Созі. II, 631; 1434 
Созі. II, 668; 1456 Сові. II, 788; 1460 ВО II, 273); 
имоуть коупити, имоу(т) коупити, имоут коупити 
II (1434 Сові. II, 668, 669; 1435 Сові. II, 676; 1437 
Созі. 11,709: 1456 Созі. II, 788, 789: 1460 ВО II, 273, 
274); ймуть купити 3 (1408 Созі. II, 630, 631); баж.-ум. сп. 
1 ос. мн. што бихомь... купили 2 (1408 Созі. II, 632; 1434 
Сові. II, 670); абихом коупили 2 (1456 Созі. II, 791; 1460 
ВО II, 275); дієприкм. пас. мин. наз. одн. с. коуплєиоє 
(XV ст. ВС 31); род■ мн. куплених (1475 АЗ І, 72); дієприсл. 
перед. коупивь (1456—1481 Р 164). 
Див. ще *ЗАК0УПИТИ, КОУПОВАТИ, ПОКУПИТИ. 
КУПКА ж. (1) (назва села на Буковині) Купка: Твмь 

мьї видВвшє єго правоую и вврноую службоу до иа(с)... 
дали єсмьі ему оу нашєи зємли двВ сєлв имАнуєма купка... 
и за проутомь нАговци (Сучава, 1429 ДГОБК)- 
ФОРМИ: наз. одн. купка (1429 ДГОБК)* 

*КОУПЛЄНИНА ж. (1) (те, що куплене) покупка: Ми 
кнзь михаило олєксан(д)ровичь произволи (!) єсмо бояри- 

ноу нашємоу пану василью црю коупити дворєць ивашка 
гри(д)ковича на локпви (!) єго коуплєноу (!) И коупивь 

то(т) дворєць придати стВи тр(о)ци оу слоуцкоу (Копиль, 
1458—1481 Р 164). 
ФОРМИ: знах. одн. ! коуплєиоу (1456 —1481 Р 164) 
*КОУПЛЄНЇЄ див. КОУПЛ'ЙНЇЄ. 
! КОУ П ЛЄНОУ< КОУПЛЄНИНОУ )див.* КОУПЛЄН ИНА. 

КОУПЛ'ЕНЇЄ с. (3) 1. (те, що куплене) покупка (2): 
про то мьї оуставлАємь абьі ка(ж)ньі(и) вєлїкьш па(н) ани 
которьіи иньши и(х) нєкоупова(л) собв шє(л)тииства нїко- 
торьш вси кромв па (!) своєго чїя весь а коупить ли хто 
тогдьі тоє коуплвнїє нї во(ш)то не идє(т) (XV ст- ВС 32 зв.); 
Твм мьї видввши их правоую и вврноую слоужбоу до нас... 
дали и потвердили єсмо им оу нашєи зємли оу молдавскои 
их правоє вьіслоужєнїє и коуплєнїє, одно селище... що 
они коупили от Кости (Сучава, 1467 ВО І, 117). 

2. (про судові справи) нагромадження (1): а є(ст)ли жє 
не могоуть вси(х) соудо(в) осоудити того днА тогди хочємь 
то(г) аби бєзь коуплєнїя вїни аби дроугого днА соудь 

скончань тако(ж) полоуднА жєбьі кажьш (!) члвкь свою по¬ 
боли оправиль жалобоу бєзь клопотоу и бєзь свароу 
(XV ст. ВС 13). 
ФОРМИ: наз. одн. коуплЬиїє (XV ст. ВС 32 зв.); род. 

одн. коуплєиїя (XV ст. ВС 13); знах■ одн■ коуплєиїє (1467 
ВО 3, 117). 
Див. ще * КУП ЛЯ1. 
Пор. купити. 
^КОУПЛ'ЙТИ СА дієсл. недок. (2) (з чим) з’єднуватися: 

А хотар томоу... село Стєцканїи, ниже вь оусти Арзо- 
ул оу вадоу Нєгоуцьторюви, гдє коуплВ(є)т сА Тазловь 
Велико сь Тазловь Соли ноу (Сучава, 1493 ВО її, 6). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. коуплЬ(є)т сА (1493 вЬ II, 6). 
Див. ще *СЬКОУПЛ'БТИ СА, СЬВ'£КОУПЛ'£ТИ СА. 

* КУП ЛЯ1 ж. (3) (цсл. коупля) (дія) купівля (1): Гандле 
и куплю в рьінку и в клеткахь, и по улицахь з мещаньї 
заровно отправовати и усжьівати (!) мають: ремесла вше- 
лякія робити (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); 

(те, що куплене) покупка (1): Волєн пай Оножко тое 
имєиє Дажев, куплю свою, продати, отдати и кому хотя 
записати (Володимир, 1475 АЗ І, 72); 

(тимчасове користування нерухомим майном) оренда (1): 
и ми имь тне ко(р)чмьі єщо продали на шєсть годовь-.. 
а почати имь тьіє ко(р)чмьі варити на рокь иа мАсньїє за- 
поустьг великого поста какь трєти(и) годь ви(и)дєть пє(р)- 
воє ихь коупли и варити имь тьіє ко(р)чмьі до тогожь го- 
доу, какь шєсть годовь ви(и)дєть (Краків, 1489 АКВ). 
ФОРМИ: род. одн. коупли (1489 АКВ); знах. одн- куплю 

(1389 РЕА І, 27; 1475 АЗ І, 72). 
Див. ще КОУПЛ'БНЇЄ 1, 
Пор. КУПИТИ. 
КУП ЛЯ 2 ж- (1) (назва села у Волинській землі): вели¬ 

кій князь Швитригайло--- чинимь знаменито--, ижь... дали 
єсмо... Сенно село... вь грани Хобовщина огь Шупкова.*. 
а огь Пескова Купля (Луцьк, 1445 АкЮЗР І. 17). 
ФОРМИ: наз. одн. Купля (1445 АкЮЗР І, 17). 
КОУПНО присл. (2) (цсл. коупьно) разом: а мьї рад 

хочем их миловати и оу чти и ласци держати, коупно с на¬ 
шими вирнимьі боАрн (Сучава, 1468 ВО II, 306); А пак єи 
да оучинАть за то помвноу оу монастир на каждїи втор- 
иик коупно сь родитєлєм єи (Сучава, 1470 ВО І, 148). 
КОУПОВАТИ дієсл. недок. (15) (що, що чим, чого і без 

додатка) купувати (шо, за що і без додатка): и єщи к тому 
истраву всвмь дава(л) и єсти и пити а то все куповано твое- 
ми пвнАзми (б- м. н., 1386—1418 Р 35); І Іег, изіашіїі 
Іезгпо, ігЬу... ргосіаугаїі \узіакиіи гесг сіоЬго^уоіпє і та]иі* 
киро^аіі і сЬІеЬа зіа сіоіікаіі (Луцьк, 1388 7.РБ 108); 
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мьі пєтрь воєво(д)... чинимь знаменито... ожє... дали єсми 
сє(с) иашь (листь) приАтєлємь нашимь, оусимь брашовВ- 
иомь... щобьі имь оуси(м) бьіло слобо(д)но и доброволно-.. 
ходити оу нашєи зємли, продавати и коуповати товара 
(Сучава, 1455 Собі. II, 771); Жаловали намь вси шевци 
Луцкіе на мвщань ... Луцкихь, штожь деи они купу¬ 
ють вь мвств кожи мальїе неварунковьіе (Луцьк, 1495 
АЛМ 88). 
ФОРМИ: інф. коуповати, кирошаїі (1388 1РБ 108; 1455 

Собі. II, 771; 1456 ПМВП; 1463 ВИ II, 295; 1475 ВВ II, 
329); теп. З ос. мн. купують (1495 АЛМ 88, 89); майб. 
З ос. мн. боудоут коуповати 1 (1466 ВВ І, 96); имоуть... 
коуповати 1 (1470 523); баж.-ум- сп. З ос. одн. ч. 
абьі... коупова(л) (XV ст. ВС 32 зв.); дієприсл. одноч. 
коупоуючи 2 (1389 РЕА І, 27; 1453 Собі. II, 462); купуючи 
1 П389 РЕА І. 271: поедик. пас. дієпиикм. коуповаио 
(1386—1418 Р 35). 
Див. ще *ЗАКОУПИТИ, КУПИТИ, ПОКУПИТИ. 
*КОУПЧА ч. (1) (особова назва, молд., слов. коупьчии): 

тВмь мьі вьідВвши єго правою и вврною слоужбоую до 
на(с)-.. дали... єсми ємоу... єдно мвсто о(т) поустини... 
що коупи(л) иоиль о(т) коупчи (Сучава. 1456 Мііг. 213). 
ФОРМИ: род. одн. коупчи (1456 Мііг. 213). 
КОУПЧИЧ див. КОУПЧИЧЬ. 
КОУПЧИЧЄВЬ прикм■ (8): пи(с) пашко дїакь коупчи- 

чєвь оу соч(авв) (Сучава, 1432 Собі, і, 331); и твгали на 
ии(х) та(к) рєкучи ажє они су(т) оунуки ку(п)чичєви (Вас- 
луй, 1474 РГС). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. коупчичєвь (1432 Собі, і, 331); 

знах■ одн. ж. зам■ місц. по (I) купчичивоу смерти (1435 
Собі. II, 679); наз. мн. ч. ку(п)чичєви (1474 РГС); знах. 
мн. с. ку(п)чичєва (1474 РГС). 
Пор. КОУПЧИЧЬ. 
КОУПЧИЧЬ, КОУПЧИЧ ч. (47) (особова назва): писа 

купчи(ч) логофє(т) (б. м. н., 1422 ВІД фотокоп- 35); а на 
то єсть... ввра пана юрьія коупчича (Дольний Торг, 1444 
В!Р«Ау> '481); того ра(д) ива(н) ись своими бргтїами... 
нє хотили присвгнути ись своими присВжници али св од¬ 
пустили на марушку на до(ч)ку ивана ку(п)чича (Васлуй, 
1474 РГС). 
ФОРМИ: наз. одн. коупчичь, коупчич 5 (1429 ДГОБК; 

1431 Собі, і, 317; 1433 Собі. II, 650; 1434 Соя/. II, 665; 
670); купчи(ч) 1 (1422 ВІД фотокоп. 35); род. одн. коуп¬ 
чича, ку(п)чича 38 (1426 ВАМ 22; 1428 Собі, і, 202; 1429 
Собі, і, 242; 1432 Собі. І, 331; 1433 СозіЛ, 359; 1434 
ВІД«А» 463; 1435 Соя/. II, 679; МЗФ 3; 1444 ВІД«А» 
481; 1474 РГС і т- ін.); ! коубчича, коу(б)чича 3 (1425 Со5^. 
І, 169; 1428 Собі, і, 228; 1429 Собі, і, 267); дав. одн. купчи- 
чю 2 (1423 Собі, і, 154; 1425 Собі, і, 174); купчичєви 1 
(1423 Собі, і, 157). 
КУР див. КИРЬ1. 
*КУРГАНЬ ч. (2) О трибвсовскии кур¬ 

ган ь див. ^ТРИБВСОВСКИИ. 
ФОРМИ: род. одн. Кургана (бл. 1458 Р 168); знах. 

одн. кургаиь (бл. 1458 Р 167). 
КУРИЛО ч. (8) (особова назва, пор. Кириль) Кирило: 

жалова(л) на(м) боАринь смолє(н)ски(и) на (и)мА курило 
Иванови(ч) на бра(т)ю свою... што(ж) они нєхотА(т) єму 
у во(т)чинє двленицьі дати (Вільна, 1495 БСКИ)- 
ФОРМИ: наз. одн. курило, коурило (1495 БСКИ; ВК)\ 

дав. одн. курилоу (1495 БСКИ); знах- одн. курила (1495 
БСКИ; ВК). 

*КОУРЇЄВЬ прикм. (1) О к о у р ї є в а долина 
(1) (назва долини у Молдавському князівстві): а хотарь то- 
моу вище писа(н)номоу сєлоу да є(ст) почє(н)цш о(т) лоу- 
ковицє... та дорогою та чєрє(с) коурїєво (!) долиноу на 
сто(л)поу (Сучава, 1488 ДГСПМ). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. ! коурїєво (1488 ДГСПМ). 
КОУРКА ч. (2) (особова назва, молд. «індичка»): твмь 

мьі видввшє єго правою и вврною слоужбою до на(с)... 

дали и потвердили єсми... цигани иа имВ синать... и коурк* 
(Сучава, 1448 Собі. II, 342); а такожє єсми потвердили 
монастироу нашємоу (оуси татаровє) и цигаиє... а иа имВ 
цигано(м)... шока и сь чєлвдью си, коурка, бра(т) єго. 
и сь чєлвдью си (Сучава, 1462 Собі. В. І1). 
ФОРМИ: наз. одн. коурка (1448 Собі. II, 342; 1462 

Собі. В. 11). 
*КУРМАНЬШИКЬ ч. (1) (особова назва, тюрк, ^игтап- 

5у/^игитап5у «командир ар’єргарду»): Моилони (!) с ку(р)- 
маньшикомь уланомь (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: ор. одн. ку(р)маиьшикомь (1484 ЯМ). 
КІІКО^ЗКІ ч. (1) (особова назва): а ргу Ніогл зичісоїУІе 

Ьііу... ІоЬу Киго^зкі... у рап Оапуіо Іабеге^асгку (Глн- 
няни, 1395 ОБ 166). 
ФОРМИ: наз. одн. Кигошзкі (1395 ОБ 166). 
* КДЛЮЬОШ$2С2І2М ж. (1) (стп. кгоіе^гсгугпа) ко¬ 

ролівський земельний маєток: Зичсіосгпо ЬисіеіЬ кавгсіо* 
ти... аге зшсіото тпу рапи МікІузсЬо^у Аіехапсігоулсги... 
оге ргІ52осІ52у тигоше зразсгепіе гаїошаїі па Рапа Мі¬ 
тозі а^а згсгоЬу оп кигої0^5202І2пи сіеггаі росі зоЬоуи (Га¬ 
лич, 1413 ОБ 48). 
ФОРМИ: знах- одн. кигоІо\у$2с2І2пи (1413 ОБ 48). 
*КУРОПОТЄНИКИ див. *КУРОПОТНИКИ. 
ЖУРОПОТНИКИ мн. (2) (назва села у Галицькій зем¬ 

лі) Куропатники: тучнАкь да(л) пани марєкорвтв росовои 
своє село куропотники (Галич, 1418 Р 89). 
ФОРМИ: знах- куропотєиики 1 (1418 Р 89); куропот- 

иики 1 (1418 Р 89). 
*КУРТА ж. (1) (гранична лінія) край: а от оустїя хо¬ 

тарь єму на Срєть, а от куртьі буковина та гора буковиною 
до вєрхь потока (Сучава, 1403 £5 338). 
ФОРМИ: род. одн. куртьі (1403 /?*$ 338). 
КУРЦЕВИЧЬ, КУРЦЄВИЧ ч. (2) (особова назва)'. А при 

томь бьільї сввтки: кнзь Ивань Санкушковичь, кнзь Ва- 
силий Курцевичь (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/IV, 103); а 
прьі томь бьіли... люди добрьіє: княз Йван Василєвич Кур- 
цєвич, а пань Тихьно Кисєл (Володимир, 1475 АЗ І, 72). 
ФОРМИ: наз. одн• Курцевичь 1 (1473 АрхЮЗР 8/IV, 

103); Курцєвич 1 (1475 Л5 І, 72). 
*КОУРЬ ГАНЦИ мн. (2) (назва села у Київській землі) 

Кургани: а-., нє доходАчи тоули(н); по(л) мили коурьга(н)- 
ци, о(т) тьі(х) коурьга(н)цє(вь) нижє илиясова к гоуиве 
(б= м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: наз. коурьга(и)ци (бл. 1458 Р 167); род. коурь- 

га(и)цє(вь) (бл. 1458 Р 167). 
КОУРЬСЄКЬ ч. (1) (особова назва): твмь мьі видввшє 

єго правою и вврною слоужбою до на(с)... потврьди(ли) 
єсмьі ємоу--- пА(т) сель на раковв чєтврьтоє село, где 
є(ст) коурьсєкь (Васлуй, 1437 Собі. З, 515). 
ФОРМИ: наз. одн. коурьсєкь (1437 Сові. І, 515). 
КОУРЬІ мн. (2) кури: Сє я кнАзь михаил костА(н)тино- 

вичь пиньскии... придаюс(ст)томоу (І) сп(с)у и своєгодворь- 
ца и змиинца... о(т) животинні и о(т) гоусии о(т) коурь. ■■ 
дєсАтоє (Луцьк, 2-а пол. XV ст- СО); Горо(д) житоми(р) 

а на городе... воловь єї гоуси и коурьі (б. м. н., бл. 1471 
лкзщ. 
ФОРМИ: наз. коурьі (бл. 1471 ЛКЗ 92); род. коурь 

(2-а пол. XV ст- СО). 
КОУРЬ див. КИРЬ1. 
*КУРЯ с. (1) курча: давьівали пятдесять куниць княги- 

ни вели кой Витовтовой... а вь кухню по курети и по де- 
сети яєць (б. м- н., п. 1444 АкЮЗР І, 17)- 
ФОРМИ: дав. одн. курети (п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
*КУРАЧИИ прикм. (1) <5 курАчєє л б то (1) 

(назва одного із циклів, що дорівнює 12 рокам, тюрко-мон¬ 
гольської системи літочислення) рік курки: а той Арльїкь 
писань оу ордв на оустьи дону курАчєго лвта а мвсАцА 
ирєчипа (б. м. н., 1392 —1393 РФВ 171). 
ФОРМИ: род. одн. с. курАчєго (1392—1393 РФВ 171). 
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* КОУСНИЦЯ ж• (2) (назва річки у Подільській землі): 
Про (т)о нагорожаючи ємоу... надаю... Городища на(д) 
рєкою Коуснииєю и з головою Коусници и коусни(ч)кою 
зо всбми ихь полАми (Прилуки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: род. одн. Коусници (1459 Р 171); ор. одн. 

Коусницєю (1459 Р 171). 
*КОУСНИЧКА ж. (1) (назва річки у Подільській землі): 

Про (т)о нагорожаючи ємоу... надаю-Городища на(д) 
рєкою Коусницєю и з головою Коусници и коусни(ч)кою 
зо всвми ихь полАми (Прилуки, 1459 Р 171). 
ФОРМИ: ор. одн- коусни(ч)кою (1459 Р 171). 
*КОУСТЬ ч• (2) кущ*, а писали єсмо г(с)дрю своємоу на 

памА(т)--. по калиновь коусгь а о(т) калинова коуста по 
вєликоую ивницю (б. м- и., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: род. одн. коуста (бл. 1458 Р 167); знак. одн. 

коусть (бл. 1458 Р 167). 
КОУС1»РТ> ч. (1) (особова назва): тбмь мьі видбвши єго 

правою и вБрною слоужбою до на(с)... дали єсми ємоу... 
село гдє коусБрь би(л) (Сучава, 1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИ: наз• одн. коусЬрь (1437 Сові. 1, 541)- 
* КУТИЩИ мн. (2) (назва села у Галицькій землі) Ку- 

тище: А осташко давьідовскии корчакь з липииБ спичникь 
з болшєва знаємо чини(м)... ажє кроль господарь нашь 
казаль намь розьБхати границю игнатови с куниБрє(м) 
межи кутищи и межи полаги(ч) (б. м. н., 1419 Р 90)- 
ФОРМИ: род- кутищь (1419 Р 91); ор. кутищи (1419 Р 

9°). 
КОУТНА ж- (1) (назва села у Львівській землі) Кутні: 

мьі стєфань воєво(д)... чинимь знаменито... ажє єсмо оу- 
молвили и с прє(д)рєчєньіми паньї и с коруньї по(л)скоА... 
на имв, пань янь с чижева... пань григорь стромило, 
хоружїи ливовскьі, пань внучко с коутнА... ажє имаємь 
записьі держати наши(х) пєрє(д)ковь вБрнА (Серет, 1445 
Сові. II, 728—729). 
ФОРМИ: наз. одн. зам• род. коутнА (1445 Со5*. II, 729). 
*КОУТОУЛЬ ч. (1) (заворот русла річки) коліно: ТАм мьі 

видбвши єго правою и вбпною слоужбою до нас-.- далі 
и потвердили єсми ємоу... на СоучавБ мєсто да оучинит 
соби млин, и повите того коутоулоу ХоуєцБнїи на имб 
Унгоураціїи (Сучава, 1468 ВО І, 130). 
ФОРМИ: род■ одн. коутоулоу (1468 ВО І, 130). 
КОУТЬ ч. (24) (частина села) куток (23): тбмь мьі ви- 

дбвшє єго правую и вБрную службоу до на(с)=.- дали єсмьі 
ему оу нашои зємли оу мо(л)давскои два села на имА лє- 
вошовци сь оусьіми своими коутьі (Сучава, 1425, Соз/. І, 
173); А хотарь томоу вьішєписа(кно)моу сєлоу Симини- 
чанїи, вьішнїи коуть, да ест по старомоу хотарю (Сучава, 
1480 ВО І, 243); и за Проутом ЛаслБоаии на оустїи Хлаб- 
ници, об Б коутовє, и Нєгоєщи... и ДАлєщїи на оусти Дбли, 
об А коутовє (б- м. н., 1490 ВО І, 434); 

(частина поля) кут (1): Сє А грицко Аглищєвичь и своєю 
маткою совдотьєю... продали єсмо паноу сєнкоу хомєко- 
вичю коутБ полД (б. м- н., 1463 ГГЯ)’ 
ФОРМИ: наз. одн. коуть (1480 ВІ) І, 242); знах. одн. 

коуть, коут (1463 ГГЯ» 1480 ВО І, 243); наз. мн. коути 
(1481 ВО І, 249); знах. мн. коутьі 10 (1431 Со5/. І, 317; 
1436 ОІЯ«Ау> 469; 1439 Сові. II, 41; 1445 Сові. II, 211; 1453 
Сові. II, 458, 472; 1456 Сові. II, 569); коути 4 (1481 ВО 
І, 248, 249; 1482 ВО І, 265, 266); коутовє 3 (1462 Сові. О* 
10; 1490 ВО І, 434); ор. мн. коутьі (Н25 Сові- І, 173); 
знах. де. кута (1431 Сові. І, 317). 
Див. ще *СТЄП'ЙНОВЬ КОУТЬ. 
КОУФТА ч. (4) (особова назва): И оу том також прїи- 

доша прАд нами... МБрина... и оуноуковє их МБрина, 
дочка Грози Коуфта и плємєница єи НастА-.- и продали 
свою правоую отниноу (Гирлов, 1499 ВО П, 153). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. Коуфта (1499 ВИ II, 153, 154). 
*КОУФТЄРЬ ж. (3) (перс, киїіег) дорогоцінна турецька 

шовкова тканина: а мьі имаємБ давати паноу дБтрихоу 
на каждьі рокь по чєтири(ста) златьіхь (тоу)(рєц)кихь. 

и по дєсАть камхи (и) пАть коуфтєри (Сучава, 1449 Сові■ 
її, 747); итписую і іречистой до Печерского монастьіра пан- 
цьір и кожух куний, СБрОЮ КувТБрОЮ (!) волочень (б. м- н., 
XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29); А такожь намБ маю(т) дати 
чоломб битьА на ГОДБ ПО ПАТИ коутсрє(и) 0 гкоро(т)кихь 
(Краків, 1487 АМЛ). 
ФОРМИ: ор. одн. ! кувтЬрою (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 

29); род. мн. коуфтєри І (1449 Со5*. 11,747); коувтєрє(и) 
1 (1487 АМЛ). 

КОУХАРЄВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): тбмь ми видбвши єго правою и вБрною слоужбою 
до на(с)... дали єсми ємоу... села... на имб село кинди(н)- 
ци... и село коухарєвци (Сучава, 1437 Со5^. І, 541). 
ФОРМИ: наз. коухарєвци (1437 Сові. І, 541). 
Див. ще *КОУХЬРЄЩИ. 
КУХМИСТРЬ ч. (3) (стч. кисїнпізіг, ста- кисЬшізігг, 

сен. кйсЬептеізіег) (первісно сановник, який відав королів¬ 
ською кухнею, пізніше — почесний титул) кухмістер: а 
свбдковє на то панБ хрщєнь судомирски(и)... пань пашко 
мазовєски панБ мичко кухмистрь вожикб (Львів, 1399 Р 

59); мьі вєликьіи кнзь швитрикгаиль литовбскии рускии 
и иньі(х) чини(м) знаменито... ижь видБвб и знамєнавь 
службу на(м) вБрноую-.- нашєго вБрного слуги пана пєтра 
мьішьчича нашєго кухьмистра и ми... дали єсмо ему--* 
села оу крємєнєцко(м) повБтє (Луцьк, 1438 Р 138). ; 
ФОРМИ: наз. одн. кухмистрБ (1399 Р 59); род. одн* 

кухБмистра (1438 Р 138); дав. одн. кухьмистру (1438 Р 133)* 
КОУХНЄ ч., невідм- (3) (особова назва, молдслові 

«кухня»): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним-., ожє прї- 
идє првд нами... слоуга наш Оана Коухнє... и продал 
-..(..-єдно село на Рєбричи иа имБ Коухнєщїи)... Тоадє- 
роу Рохатоу (б- м- н., 1482 ВО І, 265). 

* КОУХНЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): А оана Коухнє (приви)лїє що и(мал ои на то,є 
вьішєписанноє) село на Коухнєщїи... (тоє привилїє) от 
коупєж на тоє село на Коухнєщїи, на (оба коути, єщє єи 
дал) слоузБ нашємоу Тоадєроу Рохатоу (б. м. и., 1482 
ВО І, 265). 
ФОРМИ: знах- Коухнєщїи (1482 ВО І, 265). 
*КУХНЯ ж. (1) кухия: Што твоя милость пишєшб, 

господарБ мой, до мене о тихБ людбхб о БрушанБхБ, о 
пошлинахБ, ино я.- то господару, помню: давивали... 
княгини вели кой Витовтовой, СБ дьіма... вб кухню по ку- 
ретв и по десети яєцб (б- м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: знах. одн. кухню (п. 1444 .АкЮЗР ї, 17). 
*КУХЬМИСТРЬ див. КУХМИСТРЬ. 
*КОУХЬРЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі стєфа(п) воєво(д)а... знаменито чикн(м)--- ожє 
прїидє прБ(д) нами... слоуга на(ш), васко оункАть--. и про¬ 
дав)-.. одино селище, на имв оункєтєщїи, на(д) нистри, 
по вишє коухБрєщи (Сучава, 1483 Сові. 5- 121). 
ФОРМИ: род. коухьрєщи (Н83 Сові. З• 121, 122). 
Див. ще КОУХАРЄВЦИ. 
*КУЦЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А сє дьяци стєпанБ 

мєлєхови(ч) мєлєнтии куцєви(ч) (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: наз. одн. куцєви(ч) (1370 Р 18). 
*КУЦЄВЬ прикм. (1) О ку цєв а нива (1) (назва 

ниви у Перемишльській землі): А сє А король казимирь- 
даль єсмь слузБ своєму иванови... землю рольную-.. о(т) 
бБлошєвь свножати по куиєву ниву (Казимир, п- 1349 
Р 3). 
ФОРМИ: знах- одн. ж• куцєву (п. 1349 Р 3). 
* КОУЦИТНА ж• (5) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): тбмь мьі видбвшє и(х) правоую и вврноую слоуж- 
боу до на(с)--. дали єсмьі имь оу нашєи зємли трь(м)єдє- 
чїи на Коуцитнои (Сучава, 1427 Сові. І, 193); А хотарь 
тим вишєписаннимь трем сєламь... до оусти Коуцитнои, 
та пакь по водоу Коуцитнои гори до хотара Ромашкова 

| (Гирлов, 1499 ВО II, 163). а 
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ФОРМИ: род. одн. Коуцитнои (1499 ЕЮ II, 163); місц. 
одн. на Коуцитнои (1427 Со&і. І, 193; 1490 ВО І, 392; 
1495 ВИ II, 40, 41). 
КОУЧОУК ч. (3) (особова назва, тюрк. кйсйк «цуценя»): 

я пан Ян Коучоук, намєстник Городєнскии, а пань Ивашко 
Илиничь, намєстник Дорогицкии смотрєли єсмо того дела 
(Лукониця, 1478 А$ III, 16—17); П(р) бьі(л)... п(н) вои(т) 
коучу(к) (Берестя, 1496 ВМКФС). 
ФОРМИ: наз. одн. Коучоук, коучу(к) (1478 Л5 III, 16; 

1496 ВМКФС): ск. н. Куч. П496 АЛРГ 69). 
*КОУЧОУКОВИЧЬ див. КОУЧЮКОВИЧ. 
КОУЧОУЛЬТЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві); тБмь мьі видБвшє єго правою и вБрною слоуж- 
бою до на(с)--- дали и потвердили єсми єго очи(н)оу... села 
на имБ гдє дворь єго-*. и коучоультєщи (Сучава, 1448 Созі. 
II, 342). 
ФОРМИ: наз. коучоультєщи (1448 Созі. II, 342). 
КОУЧОУРОВСКЬІИ ч. (1) (особова назва): мьі панове 

господарю нашєго, илїи воєводьі, на имА--- пань ро^ань 
хоудинскьіи и пань борись коучоуровскьш... вьізнаваємь.-• 
ижє повьінни єсмьі єго воли пристати (Львів, 1436 Созі. 
II, 701). 
ФОРМИ: наз. одн. коучоуровскьш (1436 Созі. II, 701). 
КОУЧОУРОВЬ ч. (2) (назва села на Буковині) Малий 

Кочурів: тб(М:) мьі видбвши єго правою, и вБрную служ¬ 
бою до на(с)і.. дали єсмьі єму єдно село, оу нашєи зємли 
оу мо(л)давскои кучуровь (б. м*н-» 1422 ДГОБ); а мьі... 
дали єсми єму от нась--- сєльї, на имА... борисово село 
и коучоуровь (Коломия, 1448 Созі. II, 305). 
ФОРМИ: наз. одн. коучоуровь (1448 Созі. II, 305); знах. 

одн. кучуровь (1422 ДГОБ). 
Див. ще *КОУЧЮРЬ. 
*КОУЧОУРЬ див. *КОУЧЮРЬ. 
КОУЧЮКОВИЧ ч. (5) (особова назва): А при томь 

нашємь єднаньи бьіли: кнАзь Михайло Олєксандровичь... 
а пан Юрьий Коучюкович (Вільна, 1482 АЗ І, 80); и по- 
сьілали єсмо до тебе нашьі(х) посло(в) марьша(л)ка нашого 
пана во(и)тєха коучоуковича а дворанина нашого фє(д)ка 
Гавриловича (б- м- н-, 1496 ПДСВВ). 
ФОРМИ: наз. одн. Коучюкович (1482 АЗ І, 80); знах. одн. 

коучоуковича, коучуковича (1496 ПДВКА 60; ПДСВВ; 
ПСВВ 192 зв.); ор. одн. кучуковичомь (1496 ВО II, 401). 

*КОУЧЮРЬ ч. (3) (назва села на Буковині) Великий 
Кочурів: а хотарь томоу вишє писа(н)номоу сєлоу да 
є(ст) почє(н)ши... о(т) коучоура (Сучава, 1488 ДГСПМ); 
А пак єпискоупїи свАтои нашєи от Радовцєх мьі єсмо 

єи дали... Г црькви и с попми оу Коучюр (Сучава, 1490 
ВО І, 420). 
ФОРМИ: род. одн. коучоура 1 (1488 ДГСПМ); коу- 

чюра 1 (1490 БС 147); міси. одн. оу Коучюр (1490 ВИ 
І, 420). 
Див. ще КОУЧОУРОВЬ. 
КОУШЛЄЙКО ч. (1) (особова назва): Пань Пєтрашь, 

пань Соудьівой, пань Ондрєй Сакович, Коушлєйко (б. м- к-, 
1441—1443 Л5 III, 2). 
ФОРМИ: наз. одн. Коушлєйко (1441 —1443 АЗ III, 2). 
*КОУЯВА ж. (1) (історична область у Польщі, пор. 

Киіа^у) Куява: Зємьскьш пїсари во всє(х) зємлА(х) коро- 
лБвьства нашєго во вєлїкои по(л)щє в їира(д)зю (!) в ла- 
кьчицє коуявБ оу добрьїнї за запи(с) имєю(т) бра(т) яко 
пїсари краковьскьіи и соудомирьскьіи (XV ст. СД 43 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. в коуявБ (XV ст. СД 43 зв.). 
КУАВСКИИ прикм■ (5): А сє А король казимир краковь- 

скии и куАвьскии и господарь рускоБ зємлб даль єсмь 
слузБ своєму иванови дворище заньво (так. — Прим■ вид.) 
матБичича (Казимир, п. 1349 Р 3); вло(д)славь з бжиєи 
мл(с)ти кроль полскии и такБ жь збмль Кракове кой судо- 
мирскои сирадскои ланчицкои куАвскои... знаменито чи- 
нимьь.. ижє даємьі листь нашь... етєфанови воєводь 

зємлб молдавскои на потвєржьньє нашихь первьіхв лис* 
товь (Ланчиця, 1433 Р 124). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. куАвьскии (п. 1349 Р 3); род. одн. ж. 

куАвскои 2 (1433 Р 120, 124): куявскьіи 1 (1361 АСІ 6); 
ор. одн. куявьскою (1352 Р 5). 
Пор. *КОУЯВА. 
*КОУ0Т€РЬ див. *КОУФТЄРЬ. 
*КФАС див. * КВАСЬ. 
кь\ К, КО, КЬ, кг, КЬІ прийм. (1304) (з дав.) 1. (ви¬ 

ражає об'єктні відношення) (1142) а) (вказує на приєднан¬ 
ня, додачу чого до чого) до (чого) (606): а приписаль 
єсмь микитино дворище т кому (!) жь дворищю кь пєрє- 
мьішьльскому ижь бьіло на двоє алє А даль за одино (Ка¬ 
зимир, п. 1349 Р 3); а на крБпость того наша печать к еєму 
листу вєлБли єсми привБсити (Луцьк, 1388 Р 37); па(к) 
ли бьі оусхоти(л) оу коропци мешкати ино ємоу дає(м) мб- 

сто коропець ... и село стБнкоу к томоу причьіняє(м) (Сня- 
тин, 1454 Р 163); А на лбпшєи справє(д)ливолости (!) к сє- 
моу нашємоу листоу пєчА(т) ншоу (!) привБсили (Київ, 1459 
Р 174); а єщє кнАзь Олєксандро придал сто коп широких 
грошей, чєской монєтьі братоу своємоу кнАзю Михайлоу 

к тьім имБнєм (Хвалимичі, 1475 А5 III, 14); и оць на(ш) 
король єго мл(с)ть тоє село привєрноу(л) к воло(ди)мирю 
к двороу нашомоу тоуриискоу (Вільна, 1499 Г0К1Р); 
А на болшоую крьпост... вєльли єсми... завьсити нашоу 
печать к еємоу листоу нашємоу (Ясси, 1500 ВИ II, 174); 

к т о м у (24) до того, крім того: то все даль єсми церк¬ 
ви Божой- К тому и куницьі оть поповь по всемь городомь 
и погостомь и по свободамь, где суть хрестиане (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР ІЛП, 3); а сє я пань мацина воєвода їлвовь- 
скьш освьдчаю-.* ажє... ходоро шидловоскьт.-- продаль 
пану клюсови свою дЬднину на імА шидловь а к тому дво¬ 
рище жАворонковича (Львів, 1400 Р 60—61); А при томь 
бьіли добрьіе люди королевьіе бояре: Олєксандро Ходко- 
вичь, Тишко брать єго-.. а кь тому бояре наши Кобрьін- 
скіе (Кобринь, 1465 АкВАК III, 4); и што бьіль Гльбь 
Борисовой жонь за вьно даль дворець свой, на имя Ста¬ 
ринки а двои данники Жомойтскїи а Бобруйскіи а кь 
тому придаль бьіль ему семдесять копь грошей (Вільна, 
1495 РИБ 620); 
б) (вказує на приналежність до чого або на зв'язок з чим) 

до (чого) або відповідає сучасній безприйменниковій конст¬ 
рукції з давальним (244): а даль єсмь и землю рольную и сь 
сьножатьми што к тому дворищю слушаєть (Казимир, 
п- 1349 Р 3); А дали єсми имь та села у вБки со всьмь пра- 
вомь... яко извЬка к тимь селомь у ихь границях прислу- 
шают (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 5); и дали єсмьі имь оу на¬ 
шєи зємли двь сель на имА лоукавєць и панковци и сь 
оусими полб нами... що кь нимь тАгло... издавна (Сучава, 
1428 Созі. І, 202); Мьі воицєхь--■ ярцибискупь гнБздєн- 
скии... янь холмьскии бискуповє влодиславь вибраний ку 
бискупству влоцлавскому... записуємьі сА етєцку воєводБ 
зємлб молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123); Ми кнзь 
еємєнь олєкса(н)дрови(ч) дали єсмо сьлузБ нашєму пану 
сє(н)ку ськипорю село наше тулини со вьсБмь с ти(м) 
што к тому селу прислушаєть (Київ, 1457 Р 166); Биль 
намь чоломь-.- Федко Гавриловичь, и положиль... листь-.. 
короля--- которимь ему... дозволиль викупити имбніє, 

на имя Микуличи... што бьіла ему жена его записала... 
а ближнихь кь тому имБнію никого не мБла (Кам’янець, 
1494 АЛМ 54); Коли(ж) хто на соудь 6Ждб(т) о злодБиство 
алюбо о разбои обажєнь, а єстьли што(ж) с ни(м) живєть 

во одномь сель алюбо к однои цркви прибБгають то(т) 
которьі(и) єго обади(л) а на нєго пото(м) нє конаєть а по- 
томь хотАбьі хотєль на нєго конати тогдьі оужє нє имаєть 
мьсца жалоби коли пьрвєи нє кональ (XV ст. ВС 32 зв.); 
Биль намь чоломь игумень Пречистей Богоматери зь Пу- 
стинки, абьіхмо мьі призволили имь людей... за собою 
посадити на церковнои зємли, которая кь той Церкви 
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Божей Пречистей Богоматерьі прислухаеть ку Пустьінцьі 
(Мстиславль, 1500 АСД № 3); 

в) (вказує на особу або предмету на які спрямована дія) 
до (кого, чого) або відповідає сучасній безприйменниковій 
конструкції з давальним (224): Кабіо, сЬосгеш, ігЬу габ- 
пу]... к гаріаіе газіашу ]еко \у беп зшеїу] пе ргіригаї 
(Луцьк, 1388 2РЬ 107); о(т) кнАзА о(т) кєстутА.-* у торунь 
к мБстьічємь (б. м. н., п. 1341 Р 2); Се я кнМзь Юріа холмь- 

скии снь даниліа холмского по смрти сна моєго кнАзА Се¬ 

мена придали єсмо к цркви бжои прєч(с)тои бгомтри на 

бгомолє вєчистоє села стрижово слєпчє (Холм, 1376 Р 22); 
мьі Олександро воєвода... знаємо чинимт>... ожє тоть истин- 
ньіи Оганесь епискоупь вормєнскьіи пришєль к намь, на 
нашь столь (Сучава, 1401 Р/Р); 2 Ьгашоіаші ^азгуті 
МісЬаїко 'лгазг ргуіесЬаІ к пат (Липнишки, 1433 ЗНТШ 

ЬХХУІ, 139); Се азь рабь бжїи кнзь ан(д)ре(и) владими- 

рови(ч)... поклонихом сА оца своє(г) гробоу... и размьіс- 
ли(х) на своє(м) ср(д)ци. Колико то гробовь а вси тни 

жили на сємь свБтв а пошли вси кь боу (Київ, 1446 Р 154); 
И повела нас пани ВасилєваД... кь боАром (Лукониця, 
1478 А$ III, 17); и... король прислал ко мнБ листь, абьіх 
сА з братомь подБлил (Вишнівець, 1482 АЗ І, 80); и писаль 
еси кь намь, абьіхмо ему тое именье дали во опеканье 
(Краків, 1489 РИБ 437); и мьі в то(м) курила и тєпє(р) 
оправили, к дБлницьі о(т)чинн єсмо єго припустили (Вільна, 
1495 БСКИ); у рап пешуга ргузіаі ко шпі пашізпука з^оіе- 
Ьо позошзкоЬо І^азгка (Тришии, 1500 ДПЖН); 

г) (вказує на відношення кого або чого до кого або до чого) 
до (кого, чого), на (що) або відповідає сучасній безприй¬ 
менниковій конструкції з Давальним (45): Мн киА(з) дмит- 
рии олгБрдови(ч) чинимь знамєни(т) тьімь листо(м) ижє 

имбючє чистоб мьісли млсрдие и по(ж)даниє к вєлико(м) 
королеви володиславу польско(м)... слюбуємь держати 
цБлую правду и чиста вБра (Молодечно, 1388 Р 43); Ино 
мьі, зь ласки нашое, за его кь намь вБрную службу, тое 
мБстце... зь корчмою вольною потвержаемь (Люблін, 

1410 АкВАК 5); а такБ жь мьі видбвшє єго млсрдьє к намь 
и доброволное пристанье дали єсми... стефанови воєводь... 
нашБ листьі (Ланчиця, 1433 Р 124); а мьі и с нашими паньї 
и радою ничого оу то(м) нє во(т)пили, але к том (у) ра(дї) 
єсмо пристали (Серет, 1453 Сові. II, 765); о зємлАнє(х) 
к ва(л)цє явной имаю(т) бьіти готовьі (XV ст. ВС 34 зв.); 
Ино мьі, впамятавшьі его верьную а пил(ь)ную службу 
доброе памяти ку отцу нашому, королю его милости, 
и кь намь, з ласки нашое тни сельца... дали єсмо ему 
(Вільна, 1499 РИБ 777). 

2. (виражає просторові відношення) (131) а) (вказує на 
напрям дії) до (чого), на (що) (83): к тому село нашое Те- 
ремьиое подь Луцкомь, почонь оть того копьца при до- 
розе... кь великому копьцу Грицевьі могильї, на дорогу 
Жуковецкую, кь Бакшиной горе (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 2); тоти старци... стали оу великого крихова кде 
переходить дорога зоудєчєвскаА подлб оузлюжи попєрє(к) 
доубровьі к нечачю лБсови (Зудечів, 1413 Р 83); коли пак 
стала валка оу зємли и они пошли под лєс к Ступну на 
рєчкоу на Любов (Ступно, 1444 АЗ І, 42); а се здє єсмо 
положили границю межи Манєва и Вишнєвца и нємьши 
от дороги што идеть от Манєва к Вишнєвцю черєсь псшА- 
ноу... просте кь зємєньской криници (Манів, 1478 АЗ 
І, 76); границу есми положиль Плоской ниве подле дороги 
великое, котораяж идеть от Печерского мнстря к Льібеди 
к рБчце (Київ, 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158); у ту сЬоіііу 
о іот 2 рапот тагкот 2)ебпаіузіа Ла іети іпзгоко роїа 
зиюіеїю иЬої у іег розіируїзіа тпіе бгиЬоЬо роїа иііоі 
зшоіеїю бо богоЬу коіогаіа убеі об тізіа к тоіети биюгси 
(Тришин, 1500 ДПЖН); 

б) (вказує на місце, точку\ куди спрямована дія) до (чого) 
(41): Цех... зиб’]а коіога]азіа біе)ех\..ргіпоба,к зиби пе та- 
Іеі' регеб зеЬе ргіиюбііі; оІігЬу сгегег зкагЬи ЬуіЬу пашебеп 
(Луцьк, 1388 2РЬ 106); коїогу ібиїїі к Іоггоич (!) сгегег 
іеНо бібіпи об когбоЬо \¥ога ро Ьгозік (Краків, 1407 
АрхЮЗР 8/1, 4); єстли би мистрь сь свои(м) закономь.-• 
с нами оу которьіи хотБль оустоупити тадьінки о єднаньє 
покоя ижбьістє з ва(с) нБкоторни паньї радньїи ввібравши 
к на(м) рачили зослати к мариборкоу (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ); Ино я с тьімь двораниномь вашей 
милости до князя Михайла посьілаль; и кияз Михайло самь 
к Луцьку на сьем приехаль (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 
8/ІУ, 20); слоужєбнїкь своимь посохо(м) имаєть поєха(т), 
к сєлоу к томоу паноу чїє сБло єсть кь е(г) двороу (XV ст. 
ВС 14); и тє(ж) тьі(и) лю(ди) соминци на роботоу хоживали 
к двороу нашом(оу) тоурєискоу (Вільна, 1499 ГОКІР); 

в) (вказує на межу чого) до (чого), по (що) (7): тоБ дубро¬ 
ви половина ко млину (Смотрич, 1375 Р 20); а па(н) микь 
дбдошицкий о(т)повидбль (так.— Прим■ вид.) ажє єсть, 
то моє к дБдошичє(м) поле и доуброва сАхово (Зудечів, 
1428 Р 111); а потомь вєлили єсмо заставити пану ивану 
мушати к дєсАтинному берегу к бискупицькому (Луцьк,, 
1445 Р 150); а пасика щобьі бьіла о(т) страни козїю кь вє- 
лїкои той гороу и да осадить собБ люди (Сучава, 1454 Созі- 
II, 501). 

3. (виражає відношення мети) на (що), для (чого) (18): 
Ми дмитрии... кнА(з) литовскии чинимь то знаємо... ижє... 
корунБ польскои слюбуемьі... ни в одно вєрємА нє обста¬ 
вати ани о(т)ступити и на вБки и кь ихь доброму ради(т) 
(Краків, 1388 Р 40—41); а ис того имають намь служи(т)... 
копиємь а шєстью стрБлцєвь гдЕ коли намь будєть надобио 

к нашєи потрБбБ (Львів, 1399 Р 59); Во имА бжьє стан 
сА к вБчнои рБчи памАти (Ланчиця, 1433 Р 124); ми илїа 
воєвода... знаменито чини(м)... како намисковь наши(х) 
наслидоуючи... короуни кролєвства по(л)ского ко бєзьпєч- 
ною вири ч(с)тою и оуставичнои слоужбн завБзати хотБчи.. 
голдь прБзь оурБдь присБги ...оучинили є(с)ми (Львів, 
1436 Созі* II, 697—698); Волеиь онь то отдати... и кь своє¬ 
му ліпшому и вжиточному обернути, какь самь налЕпЕЙ 
розуміючи (Краків, 1500 АЛМ вип. 2,59). 

4. (виражає часові відношення, вказує на термін завер¬ 
шення дії) до (чого), на (що), в (що) (6): А )е5иіЬу к іге- 
Іеши ^угпапіи пе ргі&хої, шіпа коїогаіа роїогопа 61а >*фо- 
шеіапіа, зибі та]еГ 2арІаШі (Луцьк, 1388 2РІ 105); и то, 
господару, помню: давнвали пятдесять куниць княгини 
великой Витовтовой, сь днма по куницн: .. а кь жниву 
три дни а на ярь трижь дни (б. м. н., п. 1444 АкЮЗР 
І, 17); Колї которни бЖдє(т) па(н) позвань на ро(к) а нє 
станє(т) к рокЖ а за винЖ гдБ би оузАти шєсть воло(в) 
тЖ(т) брали три(д)цать (XV ст. ВС 16 зв.); кторьіи будє(т) 
право(м) добувати, тому имае(т) сБ шкода є(г) заплатити 
та(м), ано опА(т) имає(т) бьіти наложено к тому то оурє(ч)н- 
ном(у) дню вьі(ш)писа(н)ному (Сучава, 1457 Созі. II, 810). 

5. (виражає модальні відношення) на (що), відповідно 
до (чого) (4): а симь... листомь потвєржАємь... и таки ли¬ 
сти што коли єсмьі дали... крБпко и без порушення дєр- 
жАти и полнити во сБхь, ко оусБхь, во сБмь положєнїю 
и во всБхь словБхь (Дольний Торг, 1411 Созі. II, 638); 
Кто коли боудБть пєрє(д) намї алюбо прє(д) старостою 
нашимь обажєнь о нєкотороую простоупкоу лїхоую а нє- 
боудБ(т) чєрє(с) на(с) алюбо чєрє(с) нашє(г) старастн (!) 
прїпоущонь кь исправБ а длА того прїгоди(т)ца ємоу сьє- 
ха(т) а то сїє сьеха(н)є ємоу иє дБєть кь соромотБ (XV ст- 
ВС 38); тако ми... оучинили є(с)ми... обицоуючи... ижє 
голдь... и обБтници нашєи... кьволи... кролБ по(л)ского... 
ховати (Львів, 1436 Со$/. II, 698). 

6. (виражає означальні відношення) на (що) (2): про 
тожє слюбоуєму (!)-.. господарєви зємли молдавскои, нє 
помАноути тьі(х) листовь королевскн(х) и панскьі(х), ко 
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ишкоди королеви и кь завади и пано(м) его, и оумарАємь 
и(х) симь листо(м) наши(м), хотА сА бьі и нашли (Бирлад, 
і435 Собі. її, 679). 
Лив. ще ИКЬ, КОУ. 
КЬ2 (ВЬ> (1): записала есми... десятину кь, светому 

Спасу кь Кобрьіню (Кобринь, І40І АкВАК III, 2). 
КЬДЄ див. кде. 
*КЬЖД0зайж. (1) (цсл. кьжьдо) (означальний) кожний: 

А кто о(т)имєть о(т) цркви стго никольї судите А со мною 

пєрєдь бгмь єгда придеть правєдньїи судин хотА судити 

живьімь и мртвьімь и оуздати комуждо противу дьломь 
єго ами(н) (б. м. н., бл. 1350 Р 8—9). 
ФОРМИ: дав. одн. комуждо (бл, 1350 Р 9). 
Див. ще КАЖДЬІИ, *КАЖНЬ1И, *КОЖДЬІИ. 
*КЬЗЬН€ЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві); тБ(м) мьі видьвшє єго правою и вьрною слоужбою 
до на(с)-.. дали-єсми ємоу оу нашєи зємли... (к)ь(з)ьнє- 
щи (Сучава, 1442 Собі. II, 93). 
ФОРМИ: знах. (к)ь<з>ьнєщи (1442 Собі. II, 93). 
КЬКЬРАЗЬ ч. (5) (особова назва): И оуставшє слоуга 

наш Жоуржа Кькьразь и сь своєю жєною Фєдкою та за¬ 
платили оусє исполна... оу роуки слоузБ нашемоу Иваноу 
(Сучава, 1487 ВИ І, ЗОЇ). 
ФОРМИ: наз. одн. Кькьразь 1 (1487 Вй II, ЗОЇ); зам- 

род. жени Жоуржа Кькьразь 1 (1487 Вй 1, 302); зам. дав. 
слоузь нашємоу Жоуржа Кькьразь 3 (1487 Вй 1, ЗОЇ, 
302). 
КЬКЬЧАНИ мн. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Ино мьі... дали... есми емоу оу нашєи земли оу мол- 
давскои... вишєписанна села Дрьгоєщи... и Кькьчани 
(Сучава, 1462 ВО І, 67); мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чинимь... ожє... дали и потврьдили єсмьі єи оу нашєи 
земли оу молдавскои... села на имА Драгоєщїи... и Кькьча¬ 
ни (Сучава, 1498 Ви II, 125—126). 
ФОРМИ: наз. Кькьчани (1498 ВО II, 126); знах. Кькьча¬ 

ни (1462 ВО І, 66, 67). 
КЬЛДЬРОУША ж. (2) (назва річки у Молдавському 

князівстві): А хотар томоу... еєлоу... ниже вели кой мо¬ 
гили... та оу глод оу Кьлдьроуша, та Кьлдьроушєю на 
поток Юбьньси (Сучава, 1492 ВО І, 510). 
ФОРМИ: наз. одя. зам• знах. оу Кьлдьроуша (1492 ВО 

І, 510); ор. одн. Кьлдьроушєю (1492 ВО І, 510). 
К ЬЛИМАНОВЬ прикм. (3)<}Кьлимановь б р о Д 

(1) (назва броду у Молдавському князівстві): А хотарь той 
половина село от Гостилєщ поченши от лиса от Кьлимановь 
брод... до Чорном потокоу (Сучава, 1488 ВО І, 356); дво¬ 
рище кьлиманово (2) див. ДВОРИЩЄ. 
ФОРМИ: наз. одн. ц. Кьлимановь (1488 ВО І, 356); 

наз. одя. с. кьлиманово (1492 Соя/. 5. 161). 
Пор. КЬЛИМАНЬ. 
КЬЛИМАНЬ ч. (5) (особова назва, молдпор. болг. 

Калиман): мьі илїа воєвода... чини(м) знаменито ... ажє... 

дали єсми.-. манастирю храмоу стомоу никольї о(т) польнБ 
чєтири чєль(д) циганекьіи на имб славь хорловь(и) с чєль- 
дєю и никола с чєльдєю и кьлима(н) с чєльдєю и бьізьіла 
с чєлЬдею (Сучава, 1441 ОІР«А» 477); тА(м) мьі вндЬвш<є> 
и(х) правоую и вЬрноую слоужбоую до на(с)... дали єсми 
и(м), оу нашєи земли, села на имь кьлимьнєщи... гдє бьі(л) 
кьлима(н) (Сучава, 1448 Собі. II, 316). 
ФОРМИ: наз. одн. кьлима(н), кьлимань (1441 ОіР«А» 

477; 1443 СовМІ, 126; 1444 ШЯ«А» 481; 1448 Со5*. II, 
316); род. одя.<к)алимана (1445 Со5^. II, 226). 

*КЬЛИМЬН€СКОУЛЬ ч. (1) (особова назва): тА(м) мьі 
видБвш(є) и(х) правоую и вЬрноую слоужбоую до на(с)--. 
дали єсми и(м), оу нашєи земли, села на имЬ кьлимьнєщи 
по(д) доубровою... и (кь)лимьнєщи, гдєбьі(л) іонь кьлимь- 
нєскоу(л) (Сучава, 1448 Со5^. 11, 316). 
ФОРМИ: наз. одн. кьлимьнєскоу(л) (1448Собі. II, 316). 

кьлимьнєщи, кьлимьнещїи мн. (4) (назва села 
у Молдавському князівстві): тА(м) мьі видьвш(є) и(х) пра¬ 
воую и вьрноую слоужбоую до на(с)... дали єсми и(м)... 
села на имБ кьлимьнєщи... и... брощЬни (Сучава, 1448 
Собі. II, 316); а мн такождєрє и от нас єсми дали и потвьр- 
дили слоузЬ нашємоу Микоулоу Мькьоу тоє прАдрєчєн- 
ноє половина село на имб Кьлимьнєщи (Васлуй, 1497 
ВО II, 109). 
ФоРМИ: наз. кьлимьнєщи 3 (1448 Со$г. П, 316; 1497 

ВО II, 109); Кьлимьнещїи 1 (1497 ВО II, 109). 
кьлинещи мн. (2) (назва села на Буковині) Калинів¬ 

ці: И мн видавши єго правовьрноую слоужбоу до нас... 
дали єсми ємоу оу нашєи земли (оу молдавскои, села) 
на им_А Микоушани... и Кьлинещи (Болгари, 1441 О В Ас 
34—35); Тьм мн видьвши єго правою и вьрною слоужбою 
до нас... дали и потвердили єсми ємоу оу нашєи земли оу 
молдавскои... оди но село... (пони)жє Кьлинещи (Сучава, 
1480 Вй І, 246). 
ФОРМИ: наз. Кьлинещи (1441 ОВАс 35); род. Кьлинещи 

(1480 ВО І, 246). 
*кьлияновь прикм• (І): И тиж єсми ємоу дали и по¬ 

твердили одного татарина... щожє он коупиль того тата¬ 
рина от Ивашко и от Юрій, сьіновє Кьлиянови (Сучава, 
1480 Вй Іг 243). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. Кьлиянови (1480 ВО І, 243). 
КЬЛМЬЦОУЮ ч., невідм. (3) (особова назва): И оус¬ 

тавшє слоуга наш пан НЬгоул Кьлмьцоую и заплатил 
оус(є> исполна (Ясси, 1497 ВО II, 98). 

*КЬЛМЬЦОУЯ ж. (1) (назва річки у Молдавському 
князівстві): твмь мьі видЬвши єго правоую и вьрноую 
слоужбоу до на(с)... дали и потврьдили єсмо нмь оу на¬ 
шєи земли, оу молдавскои, села на кородь, на имь пьткье- 
щи... и селище доумино, на кьлмьцоуи (Сучава, 1448 
Собі. II, 323—324). 
ФОРМИ: місц. одн. на кьлмьцоуи (1448 Со5/. II, 324). 
КЬЛНЬОУ, КЛЬНЬОУ, КЛЬНЬОУ, КЛЬНЬУ, 

КЬЛНЬОУ, КЛЬНЬОА, КЛЬНЬВОУ, КЛЬНЬОУ А ч., 
невідм■ (127) (особова назва, молд-, пор. болг. кьлна «кля¬ 
сти»): А на то єст вьра... боАр наших... в. п. Кльньоу 
спьтарь, в. п. Болдоура вистАрника (Сучава, 1479 ВО І, 
22!—222); а на то єсть ... вьра пана кьлньоу (зіс.— Прим. 
вид.) спатарь (Ясси, 1500 Собі. 5- 231). 

*КЬЛОУГЬРИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): мьі алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... 
ожє... дали єсмьі ємоу оу нашєи зємли єдно село на имА 
кьл(оу)гьри на воулховЬ (Сучава, 1428 СохЛ І, 206). 
ФОРМИ: наз. Кьл(оу)гьри (1428 Собі. 1, 207). 
*КЬЛОУГЬРАНИ мн. (І) (назва села у Молдавському 

князівстві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... 
дали єсми св А томоу нашємоу монастир оу от Хомора... село 
на имБ КьлоугьрА(ни) (Сучава, 1475 ВО І, 203). 
ФОРМИ: наз. КБлоугьрА(ни) (1475 ВО І, 203). 
*КЬМИЛЬ ч. (3) (особова назва, молд. «верблюда): а 

на то є(ст)... (вьра пана) кьмила (Васлуй, 1438 Собі. II, 
15); а на то є(ст)... вьра пана тадора кьмила (Сучава, 1443 
Собі. II, 132). 
ФОРМИ: род. одн. кьмила 2 (1438 Со5/. II, 15; 1443 

Со5*. II, 132); кьмил-Ь 1 (1443 ВАМ 41). 
КЬНДЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Тьм мьі видввши єго правою и вьрною слоужбою до 
нас... дали... єсми ємоу оу нашєи зємли оу молдавскои.. - одино 
село на имЬ Кьндєщїи наСирЬтЬ (Сучава, 1480ВО І, 246). 
ФОРМИ: наз. Кьндєщїи (1480 ВО І, 246). 
КЬРБОУНЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тЬмь мьі... дали єсмьі имь оу нашєи зємли села и(х) 
на имА-.. доумитрєщи ниже ставоу и кьрбоунєщи на ль- 
товишчоу (Сучава, 1429 Со5^. І, 269). 
ФОРМИ: на з. кірбоунсщи (14 Со$$. І. 269). 
*КТ>РСТБ див. КРЬСТА. 
КЬТО див. КТО1- 
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КЬОУЧЄЛЄЩЇИ, КАОУЧЄЛЄЩИ мн. (3) (назва села 
у Молдавському князівстві): мьі стєфа(к) воево(д)а... зна- 

мєнїто чини(м)... ожє... дали... єсми томоу стомоу мона- 
стироу села... на имЄ сєло(м)... торторєщїи... и кьоучє¬ 
лєщїи (Сучава, Ї462 Сові. й. 10); мьі Стефан воєвода--- 
знаменито чинимь-•• ожє... дали господствоу мьі пєть 
сель: єдно на Кракове на йме Каоучєлєщи (Ясси, 1500 
ВО II, 173). 
ФОРМИ: наз. кьоучєлєщїи 1 (1462 Сові. О. 10); Каоу¬ 

чєлєщи 1 (1500 ВИ II, 173); род. кьоучєлєщи (1467 МіН. 
О ос. 125). 
КЬОУЯ ч. (4) (особова назва): мьі Стєфан воєвода... ' 

знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... слоугй 
наш Тоадєрь Кьоуя и братанича єго Анна, дочка Оана 
Кьоуя... и продали сво(ю) правою отниноу (Васлуй, 1497 
Вй II, 102). 
ФОРМИ: наз- одн. Кьоуя 1 (1497 ВО II, 102); зам. род. 

Кьоуя 1 (1497 ВО II, 102); род. одн. Кьоуи (1497 
ВО II, 103); дав. одн. Кьоуи (1497 ВО II, 103). 
кьцелещїи мн. (5) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі стєфа(н) воєво(д)а... чиньі(м) знаменито... ожє 
прїидє пре(д) нами... слуга иа(ш),фрьцє драгошє... и про¬ 
дав) своє село... на йме.-- кєцєлєщьі(ї), на серєте (Сучава, 
1460 Со5/-5- 33); мистєфа(н) воєвода... знаменито чини(м)-.- 
ожє... дали... єсми и(м)... села на йме рьспопїи... и кьцє- 
лєщїи, на ковоурлоуи (Сучава, 1491 Сові. 5- 152—153). 
ФОРМИ: яаз. кьцелещїи 1 (1491 Сові. З- 153); кєцелє- 

щьі(ї) 1 (1460 Сові. 8. 33); род. кєцєлєщьі(ї) 1 (1460 Сові. 5. 
34); ієцєлєщьі 1 (1460 Сові. 3. 33); кєцєлєщь 1 (1460 
Сові- 5. 33). 

* КЬЦЄЛФНЬ ц. (1) (особова назва, молд., пар- рум. 
са^еі «щеня»): а хотарни(ци) били па(н) тадора васка(н) 
и па(н) ива(н) кьцєле(н) (Сучава, 1453 Сові. II, 445). 
ФОРМИ: наз. одн. кьцєл'Ь(н) (1453 Со5*. II, 445). 
*КЬШОТОВЬ прикм. (1): А хотар томоу местоу да єст 

почєнши от потока Драгошєва... чєрєс поле до хотаре 
кьшотова (? — Прим, вид.) (Долький Торг, 1466 ВО І, 
114—115). 
ФОРМИ: род. одн. ч. кьшотова (1466 ВО І, 115). 
Пор. КАШОТЬ. 
КЬШЧОРЄЛЄ мн. (1) (назва селища у Молдавському 

князівстві): Тем мьі видевшє их правоую и верноую слоуж- 
боу до нас... дали... єсмо ям... селище н(а и)ме Кьшчо- 
рєлє (Сучава, 1469 ВО І, 134). 
ФОРМИ! наз. Кьшчорєлє (1469 ВО І, 134). 
КЬ! див. КЬ1. 
*КЬІИ займ. (2) (цсл. кьіи) (відносний) який (1): а сто- 

кро(т) потрєбоую(т) с тьі(х) кни(г) правєдньі(х) спи- 
ськовь а прото(ж) соудь колижь хотА оузри(т) ча(с) 
по(до)бньш имєєть дать вола(т) слоужєбнїкомь явне 
ижа(!) по(д) такьі(м) поветомь а на коємь местЖоу такьіи 

днь книгьі правьіи положєньї о(т)варєньі (!) комоу потрєбно 
боудєть спїськовь то(т) поидє(т) (XV ст- СЯ 43); 

(у знач, іменника ) хто (1): Те(ж) оуставлАємь хтос коимь 
имєєть гранїцю о ле(с) а воиде(т) чєрє(с) гранїцю оу лє(с) 
а то(т) єго застанете має(т) оу нєго оузА(т) за пер все заста- 
тьє сокироу (XV ст. ВС 37). 

ФОРМИ: ор. одн. ч. коимь (XV ст. ВС 37); місц- одн. с. 
иа коємь (XV ст. СЯ 43). 

*КЬ1ИЖДО займ. (3) (цсл. кьіижьдо) (відносний) (при¬ 
єднує підрядні додаткові речення — у постпозиції) хто 
(з узагальнюючим займенником у головному реченні) (2); 
мьі великий князь Швитрикгал лнтовскии... даемь ввдати... 
каждому доброму... комуждо будеть его потрєбно (Київ, 

1445 ЗНТШ СXV, 19); мьі великий кнзь швитрикгаль.. 
чини(м) знаменито... кажно(м)у добро(м)у... кому(ж)до 
коли єго будете потрєбно (Луцьк, 1446 Р 152); 

(без узагальнюючого займенника в головному реченні) (1): 

мьі вєликьіи кнзь швитригайло... чинимь знаменито... ко¬ 
муждо потрєбизна єго вЄдати (Луцьк, 1434 Р 128). 
ФОРМИ: дав. одн. комуждо, кому(ж)до (1434 Р 128; 

1445 ЗНТШ СXV, 19; 1446 Р 152). 
*КЬ1ИСКАЯ ж. (1) (особова назва): ми па(н) ива(н) 

срє(м)скии... визнава(м)... нжє... пани махна узвєртов- 
слая... о(т)ступила узвартова пане яхнЄ киискои (Львів, 
1414 Р 85). 

ФОРМИ: дав. одн. кьжекои (1414 Р 85). 
*КЬ1МПАНЬ ч. (1) (особова назва, молд. кимп «поле»): 

а панове наши по имєню... па(н) да(и)чоу(л) кнежни(ч) 
па(н) нА(г) кьі(м)пА(н) (Васлуй, 1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: наз. одн. кьі(м)пА(н) (1456 ЗСФ). 
кьінде див. кинде. 
*КЬ1НД€ВИЧ'Ь ч. (2) (особова назва): и на тоє... вера 

пана тома кьіндєвичЄ (Котнари, 1454 Со5^. II, 509). 
ФОРМИ: род. одн. кьі(н)дєвича 1 (1454 ПГПММ); кии- 

дєвичЬ 1 (1454 Со5^. II, 509). 
*КЬ!НД€СКОУЛТ? ч. (1) (особова назва): ми алєксандрь 

воєво(д)... знаменито чини(м)... ожє... пань она киндє- 
скоу(л) слоужи(л) намь право и вєрно (Сучава, 1452 Со5/. 
II, 425—426). 
ФОРМИ: наз. одн. кьіндескоу(л) (1452 Сові. II, 426). 
*КЬІНДЯ див. *КИНДЯ. 
* КЬЇРЛИ ПЬТОУРА див. *КР1»ЛИГ1»ТОУРА. 
КЬІРНИЦА див. КРЬНИЦА. 
КЬІРСТА див. КРЬСТА. 
КЬІРСТЇЄНЄЩИ див. КРЬСТЇАН€І1|И. 
КЬІРСТА див. КРЬСТА. 
^КЬІРЬД'бЄВИЦЬ див. КИРД'бЄВИЧЬ. 
КЬЇСЄЛ див. КИСЄЛ. 
КЬІТЄЩИ, КЬІТЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): тємь мьі видевшє правоую и верноую 
єго слоужбоу до на(с)-.. дали єсми ємоу оу нашєи зємли 
молдавскои осемь сель на имА-.- онещи и кьітєщїи (Сучава, 
1436 Сові. І, 488). 
ФОРМИ: наз. кьітєщїи 1 (1436 Сові. І, 488); китєщн 1 

(1436 Сові. І, 475). 
*КЬ1ШЧИНЬ прикм. (1): и дали... єсми о(т) на(с) то- 

моу(ж) вьішєписанномоу нашємоу стмоу монастироу о(т) 
нємця... озеро... и сь грьлою, на йме кьішчина (Ясси, 
1500 Сові. 3. 230). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. кишчина (1500 Сові. 3. 230). 
КЬ див. КЬ\ 
*КЮЗН€ЦЬ див. КУЗНЄЦЬ. 



*ЛАБАН€СКЬІИ ч. (1) (особова назва): а на ть свбдци.*. 

миколаі милаха (так.— Прим. вид.) лабанєского снь ба- 
грамь соцкиї (Львів, 1400 Р 61). 
ФОРМИ: род. одн. лабанєского (1400 Р 61). 
ЛАБАНКА ж. (1) (назва села у Волинській землі): кн(А>- 

зю Василью осталсА город Збараж, а к тому села: Янков- 
цьі-.- ЛабАнка (Луцьк, 1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. ЛабАнка (1463 АЗ І, 54). 
ЛАВОРЬ ч. (1) (особова назваУ пор. Лаоурь) Лавр, Лав¬ 

ро: фроль, лаворь, гюрии, самонь... святьіи григории чю- 
дотворец, по той сторона все чюдотворци (Краків, XIV— 
XV ст. ОБРИ 112). 
ФОРМИ: наз. одн. лаворь (XIV—XV ст. ОБРН 112). 
Див. ще ЛАОУРЬ. 
*ЛАВРАШЄВЬ див. *ЛАВРОШЄВЬ. 
ЛАВРЄНТЄИ ч. (3) (особова назва, цсл. Лаврєнтии, 

гр. Ааор^тюь, лат. Баигепііиз) Лаврентій: исконьчася 
(с)ні костель мсця авьгусьта на память стго лаврьн(ти)я 
мчн. рукою аньдрьево ами(н) (Люблін, 1413 ОБРН 115); 
а при томь бьіли старци пє(ч)рскиє полатни(к) пе(ч)рскьі 
Васья(н) коувА(з)--. а оуставни(к) пє(ч)рскн лаврєнтєи 
(б. м. н*, 1498 ЧІАФ). 
ФОРМИ: наз. одн. лаврє(н)тєи, лаврєнтєи (1490 Пам.; 

1498 Ч!АФ)\ род. одн. лавр£н(ти)я (1413 ОБРН 115). 
Нив. ще ЛАВРИНЬ. 
ЛАВРЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тБмь ми видьвшє єго правою и вБрною слоужбою 
до нас... дали єсми ємоу... села на имА корнєщїи... и лав¬ 
рєщїи (Сучава, 1420 Со5/. І, 135). 
ФОРМИ: наз. лаврєщїи (1420 Сові. І, 135). 
ЛАВРИНЬ ч. (3) (особова назва, пор- Лаврєнтєи) Лавр ін: 

Лавринь жалоуєтсА на мартина ижь ємоу мтрь заби(л) 
марти(н) о(т)повєда(л) жє лавринь не бьі(л) чїсто(г) ложа 
ани слюбьноє жоньї (XV ст- ВС 24 зв-)- 
ФОРМИ: наз. одн. лавринь (XV ст- ВС 24 зв.); род. одн. 

лаври на (XV ст- ВС 31). 
Див. ще ЛАВРЄНТЄИ. 
ЛАВРОВЬСКЬІИ прикм. (2) (пор. Лаврові, у Перемишль¬ 

ській землі):а притомь бьши свбдьци... намбстникь лавро- 
вьскьіи єфтимии и старци лавровьсции (Погоничі, 1422 Р98). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. лавровьскьіи (1422 Р 98); наз. мн. ц. 

лавровьсции (1422 Р 98). 
* ЛАВРОШЄВЬ прикм- (2) (пор. Лавришєвь у Вілен- 

ському воєводстві): Сє язь кнАзь олєксаньдро володими- 
ровичь и своию (І) кнАгинєю московькою и своими дБтми 

даль єсмь дєсАтину стБ бци оу лаврошєвь манастьірь ис 
турцА оу ввки (Лавришів, 1429 Р 113); Се я пань Ивань 
Олександровичь Стретовичь... записаль есми сь своего 
имВнья, зь Березовца, тридцать копь жита кь церкви пре- 

чистое Богоматере кь Лаврашеву манастьірю, вКчно а не 
поруш но (Березовець, 1486 АкЮЗР І, 295). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. Лаврашеву (1486 АкЮЗР І, 295); 

знах. одн. ч- лаврошєвь (1429 Р 113). 
*ЛАВРГ6НТИИ див. ЛАВРЄНТЄИ. 
! ЛАВСКА (СЛАВСКА) див. *СЛАВСКО. 
* ЛАГОД А ж- (14) згода, злагода (13): а такожь кто 

о(т) ии(х) нє имєть сиоу (!) лагодоу о(т) ни(х) дрьжати и 
боудє(т) оуспоминати, то(т) (н)амь заплати(т) шєсть дє- 
свть роубли (Сучава, 1432 Со5/. І, 343); Ино мьі вьідб(вшє 
их доброи воли) и лагодоу и полнїи заплат, а мьі також н 
от нас єсми дали и потврьдили слоузь нашємоу Голью 
тоє прАдрєчєнноє село на имБ Гольєщїи на Рєбричи (Су¬ 
чава, 1488 БО І, 317); 
приити оу лагодоу (1) див. ПРЇИТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. лагодоу» лагоду (1432 Собі, і, 343; 

1445 Собі. II, 218; 1452 Собі. II, 410; 1466 ВО І, 113; 1473 
ВИ І, 187; 1476 ВП І, 208; 1483 Собі. О. ЗО; 1486 
ВИ І, 290; 1487 ВИ І, 291; 1488 ВО І, 317 і т. ін.). 

1 ЛАГОФЄТА (ЛОГОФЄТА) див. ЛОГОФЄТЬ. 
*ЛАГЬМАНОВО с. (І) (назва села у Волинській землі): 

Узривьши есмо знаменитую намь служьбу... пана Петра 
Лаиевича Кирдеевича Мьілского--- дали есмо ему село Ки- 
селинь.-- а в Лагьмановьі две дворища тяглнхь (Луцьк, 
1445—1452 АрхЮЗР 8/Р/, 12). 
ФОРМИ: місц. одн. в Лагьмановьі (1445—1452 АрхЮЗР 

8/IV, 12). 
*ЛАДАНЬ ч. (1) (гр. А,абаVОV) ладан: Сє жє придаль 

юрьиї болковичь и своєю братьєю к цркви стму николь зем¬ 
лю пашную и землю бортную и клвтку торговую што поїти 
ладану и темьяну к цр(к)ви (б. м. н-, бл. 1350 Р 8). 
ФОРМИ: род. одн. ладану (бл. 1350 Р 8)- 
ЛАДОМИРЬ ч. (2) (особова назва): Мьі кнАзь володи- 

славь-•• взозрввши на нашєго вьрного слугу имєнємь рє- 
кучи ладомирь волошинь... дали єсми єму годлБ поле 
(Бохур, 1377 Р 23—24). 
ФОРМИ: наз. одн.■ ладомирь (1377 Р 24); дав• одн. ладо- 

мирови (1377 Р 24). 
*ЛАДЯТА ч. (1) (особова назва): Я, Война, пана Неми- 

рииь сьінь, на имя Яков, пишу сию духовницу своимь це- 
льім умом, лежа у рани на постели, которуюжь рану маю 
от Александра Ладятьі (б. м. н-, XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 27). 
ФОРМИ: род. одн. Ладятьі (XV ст- АрхЮЗР 8/^, 27). 
*Л АЗ АРКО ч. (2) (особова назва, пор. Лазарь): Биль 

намь чоломь наместникь звАголский Яиько Мезь и просил 
в нас во Вруцьком повете человека на имА Лазарка Мошь- 
кевича (Мереч, 1496 АЛРГ 71). 
ФОРМИ: знах. одн. Лазарка (1496 АЛРГ 71). 
ЛАЗАРЬ, ЛАЗАРЬ, ЛАЗОРЬ, ЛАЗОРЬ, ЛАЗОР ч. 

(80) (особова назва, гр. аро?. гебр. Еіеагаг): ми алек- 
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сандрь воєвода... чиньїмь знаменито... ожє тотьі истинньї 
слоугьі наши сьіновє щєфана стравича, тодєрь и пєтрь... 
дали єсмьі имь оу нашєи зємли три села на крьлигАтоури 
на имА гдє єс(т) шєрба паоушєскоуль и лазорь (Сучава, 
1426 Сові. І, 182); Мьі панове господарю нашєго, илїи воє- 
водьі, на имА паиь вилча о(т) липникьі... и пань лазарь 
о(т) тоуловьі... вьізнаваемь..-колижь вєлємЖжнїи илїашь 
воєвода... пану владиславови, кролю по(л)скомоу... голдь 
вьірности... є(ст) оучини(л)... мьі такожє... слюбоуємь.-. 
тоть истинньїи голдь.-. ховати (Львів, 1436 Сові, II, 701 — 
702); И оуставшє Мика и заплати(ла) оуси тоти пинБзи 

п злат оу роуки паноу Михоулоу Драгославоу... и оуноу- 
коу єго Лазороу (Васлуй, 1495 ВЬ II, 57). 

ФОРМИ: наз. одн. Лазорь, лазо(р), лазорь, лазор, 
лазорь 14 (1426 Сові. І, 182; 1433 Сові. II, 650; 1448 Сові. 
II, 737; 1449 Сові. II, 386; 1452 Сові. II, 422; 1455 Сові- 
II, 562; 1483 ВО І, 269; 1490 ВИ І, 394; 1491 ВО І, 445; 
1495 ВО II, 57 і т- ін.); лазарь, лазарь 3 (1428 Сові. І, 233; 
1429 Сові. І, 269; 1436 Сові. II, 701); зам. дав. слоуз'Ь 
нашємоу Лазор Микшоуноу 1 (1490 вЬ І, 394); род• одн. 
Лазора, лазора 49 (1432 Сові. І, 331; 1435 465; 
1436 £/#«А» 469; 1438 472; 1440 Сові. II, 65; 
1442 Сові. II, 88; 1453 £>7Я«А» 503; 1455 Сові. II, 540; 
1488 Вй І, 347; 1489 Вй І, 373; 1495 Вй II, 248 і т. ін.); 
лазара 5 (1432 Сові. І, 338; 1435—1436 Сові. І, 494; 1436 
Сові. І, 460; 1437 Сові. І, 515; 1452 Сові. II, 410); лазар А, 
лазарю 2 (1436 Сові. І, 455, 481); дав. одн. Лазороу, лазору 
З (1472 Сові. 3. 87, 88; 1495 Вй II, 57); Лазароу 1 (1490 
ВО І, 442); ор. одн. лазаро(м), Лазаоом (1452 Сові. 11,422; 
1490 Вй І, 442). 

*ЛАЗИРОВЬ прикм. (1) О л азирова долина 
(І) (назва долини у Молдавському князівстві): тБмь мьі 
видавше єго правоую и вьрноую слоужбоу до на(с) ... дали 
єсмьі ємоу... иа жєжїя землю осадити... о(т) оусти лази- 
ровьі долиньі горь... до хораєцєвьі(х) комаричь (Сучава, 
1431 Сові. І, 317). 
ФОРМИ: род. одн. ж. лазировьі (1431 Сові. І, 317). 
*ЛАЗИТИ дієсл. недок. (2) О п о л а в о м ь лазити 

див. ПОЛАЗОМЬ. 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. лазять (бл, 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ЛАЗОР див. ЛАЗАРЬ. 
♦ЛАЗОРЄВЩИНА ж- (1) (назва земельного володіння 

у Київській землі): Грєжаньї дво(р) а в томь дворе шєсть 

члвка... а даньниковь сємь, тивоунь Ходика землю дє(р)- 
жить Лазорєвшиноу а с тоє зємли дани даєть копоу гро- 

шє(и) а полюдия в коуници (б. м- н., бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: знах. одн. Лазорєвщиноу (бл. 1471 ЛКЗ 93). 
*ЛАЗОРЄВЬ прикм. (1): а на то є(ст).** вБра пана стан- 

чоула брата лазорєва (Сучава, 1432 Сові. І, 331). 
ФОРМИ: род. одн. ч. лазорєва (1432 Со5/. І, 331). 
Див. ще ЛАЗОРОВЬ. 
Пор. ЛАЗАРЬ. 
ЛАЗОРОВЬ прикм- (9): мьі Стєфан воєвода... знаменито 

чиним--- ожє прїидє прБд нами... слоуга наш Тоадєрь... 
и продал..- єдноу боукатоу землю (!) ... щоби соби оусадил 
село... пониже домь Лазоровь (Сучава, 1487 Вй І, 297); 
И оу том також прїидоша прАд нами... плємениковє их 
Гидїон и брат єго ПетрА--- и оуноука их Мьлинь, дочка 
Лазорова ... и продали свою правоую отниноу (Гирлов, 
1499 ВО II, 153). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Лазоровь (1487 ВО І, 297); дав. 

одн. ч. зам. ж. дочци Лазоровоу (1499 ВО II, 154); наз. 
одн. ж- Лазорова (1499 ВО II, 153); наз. мн. ч. лазорови 
(1490 ВО 1, 436, 437; ДГСХМ). 
Див. ще *ЛАЗОР€ВЬ. 
Пор. \ ЛАЗАРЬ. 
ЛАЗОРЬ див. ЛАЗАРЬ. 
ЛАЗОРЬ див. ЛАЗАРЬ. 

ЛАЗОУЛ ч. (3) (назва земельної ділянки у Молдавському 
князівстві): А пак оу том також прїидє прАднами... слоу¬ 
га наш Тома... и продал... єдноу боукатоу зємли от хотара 
своего села Томєщилор, на имб той боукати зємли Лазоул 
(Ясси, 1497 ВО II, 99). 
ФОРМИ: наз. одн. Лазоул (1497 ВО II, 99, 100). 
* ЬА21ІС2 УМ V мн. (1) (назва села у Волинській землі): Му 

\УіїоІсІ, \^е*укі кпіай Іуіо\у$кіу... сгупіщ гпатіпио-.. і і 
баїі іезто зіигі пазготи Ра\*1и зеїізгсге пазго Мо^озіа^се 
у гігиЬоіе зеїузгсге Катеп ^ гетіі ^оіупзкоіеу па гусї 
РоН^і у па Ьоіоіі Ьагисгупу у па Зіиегу гусї (Ужів, 1420 
АЗ І, 25)- 
ФОРМИ: знах. Ьагисгупу (1420 А5 1, 25). 
*ЛАЗЬ 1 ч- (1) викорчувана ділянка лісу, призначена 

під пасовисько або під поле: тб(м) мьі видбвши и(х) правую 
и вБрноую слоужбоую до на(с)... дали и потвердили єсми 
и(м)-.. села на имБ онєщи, иа крьлигьтоурБ... и пони(ж), 
на томжє токоу, оу симїоно(в) ла(з), мБсто о(т) мли(н) 
(Сучава, 1456 Сові. II, 568—569). 
ФОРМИ: род. одн. ла(з) (1456 Сові. II, 569). 
ЛАЗЬ 2 ч. (1) (особова назва, пор. Лазарь): Лазь писа 

оу Васлоуи в лБто#ЗЦМД юлїа зі (Васлуй, 1436 ВАМ 
34). 
ФОРМИ: наз. одн. Лазь (1436 ВАМ 34). 
Див. ще ЛАЗА. 
ЛАЗА, ЛАЗ І? ч. (50) (особова назва, пор. Лазарь): на 

то є(ст)-.- вБра пана боунгьі комиса и брата єго пана лази 
спатарА (Сучава, 1443 Сові. II, 144—145); мьі стєфан воє¬ 
вода... знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... 
наши слоуги, лазА и брать єго, иван.-- и продали свою 
правою отнноу (!) (Сучава, 1489 Сові. 3. 133). 
ФОРМИ: наз. одн. лазА.лаз'Й, Ьагіа (1449 Сові- II, 386; 

1459 ВО І, 32; 1460 ВО І, 41; 1461 ВО І, 45; 1462 ВО І, 
52; 1464 01К«А» 517; 1465 ЬІ 176; 1466 ВО І, 113; 1467 
Сові• 3. 69; 1489 Сові- 5- 133 і т. ін.); род- одн. лази 22 
(1443 Сові. II, 145; 1446 Сові. II, 238; 1452 Со5^. II, 410; 
1457 ІІКР; 1459 Сові. 3. 22; 1460 Соя*. 5. 41; 1462 ВО І, 
65; 1464 ВО І, 86; 1466 ВО І, 106; 1467 ВО І, 119 і т. ін.); 
лазА, лаз'Б 6 (1443 ВАМ 41; ДГСПМН; 1454 Сові. II, 509; 
1467 ВО І, 117, 121; 1489 Сові. 5. 133); лазьі 4 (1458 ВО І, 
20; 1459 Вй 1, 28, 36; 1465 £>/Я«А» 518); ! ласи 1 (1464 
Сові. 3. 60). 
Див. ще ЛАЗЬ2. 
*ЛАК ч. (3) (молд. лак «озеро») озеро: А хотар да єст 

тьім селам... почьнши от пискоу... а от толб прости оу 
лак (Сучава, 1468 ВО І, 127); А хотар томоу виш(є)рє- 
чєномоу село Стєцканїи, ниже вь оусти Арзоул, оу вадоу 
Нєгоуцьторюви--. вь оусти Калоугерици, оу лакь Поуто- 
рось (Сучава, 1493 ВО II, 6). 
ФОРМИ: знах. одн. лак, лакь (1468 ВО І, 127; 1493 ВО 

П, 6). 
*ЛАКОМЬІИ прикм- (1) жадний: обмчаи имєю(т) лако- 

мїи соудья (!) коли за вїноу которого оубого (!) а коли 
шлА(х)тича закла(д) бєроуть не имєючи жа(д)ноє мл(с)ти 
мєжї собою то(г) дєлА(т) (XV ст. ВС 11)- 
ФОРМИ: наз. мн. ч. лаком їй (XV ст. ВС 11). 
*ЛАКОМЬСТВО с. (1) жадність: а боудєть лї такьіи най¬ 

дена што не о(т)баючи а своє лакомьство по(л)нА ажь 
котороую жївотїноу ис тьі(х) истратА(т) тогдьі имаю(т) 

платїтї по томоу чїя боудєть што смєєть на свою дшю рє(ч) 
з вїною пА(т)надцєть (XV ст. ВС 11 зв.). 
ФОРМИ: знах• одн. лакомьство (XV ст- ВС 11 зв.). 
*ЛАКОТЬ ч. (1) (цсл- лакьть, болг. лакьт) (одиниця 

виміру довжини) лікоть: а боудь(т) лн паства велїкая оу 
то(м) лбсБ... тогдьі то(т) па(н) чїи толб(с) имєєть своє жа- 
лоудиє братї алюбо спаствїть на три(д)ца(т) лако(т) оба¬ 
полі) дороги (XV ст. ВС 38). 
ФОРМИ: род. мн. лако(т) (XV ст. ВС 38). 
Див. ще *ЛОКОТЬ, 
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*ЛАКЬ див. *ЛАК. 
ЛАЛЄЩИ, ЛЬЛЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): тб(м) мн видавши є(г) правоую и вБр- 
ноую слоужбою до на(с)-.. потвердили єсми ємоу... села на 
имБ боучюмБни... и на тоутовБ льлєщи (Сучава, 1434 Сові. 
І, 386); и мьі видбвшє и(х) (правою и вБрною слоуж)бою 
до на(с)--- потвердили єсми имь... оу нашєи земли села на 
тоутовБ на имА Калиманєщи, где е(ст) ионь, повншє ла- 
лещи (Васлуй, 1439 Сові. II, 52). 
ФОРМИ: наз. льлєщи 1 (1434 Сові. І, 386); вам. род- 

повншє лалєщи і (1439 Сові. її, 52). 
ЛАЛОУ ч., нееідм- (1) (особова назва, гр. Е(ШАло5): 

мн алєксандрь воєвода.-- чини(м) знаменито..- ожє--. дали 
и потврьдили єсми... нашєм(у) монастири о(т) побрати... 
два цигани, на имб лалоу и сь чєлб(д)ми своими и бо(с)на 
сь чєлб(д)ми (Сучава, 1453 Сові. II, 444—445). 
Див. ще ЛАЛЬ. 
ЛАЛУШІЙ ч. (1) (особова назва): А при томь бнли 

свбдоки, рада наша: отець нашь, князь Матей, бискупь 
Виленскій--. намБстникь Витебскій пань Лалушій, намБст- 
никь Городенскій (Вільна, 1492 АЛМ 31). 
ФОРМИ: наз. одн. Лалушій (1492^ АЛМ 31). ^ 
ЛАЛЬ ч- (І) (особова назва, гр. ЕоЛдМоЄ): іиж єсми 

ємоу дали и потвердили одного циганина на имБ Лаль 
(Сучава, 1480 Вй І, 243). 
ФОРМИ: наз. одн. Лаль (1480 Вй І, 243). 
Див. ще ЛАЛОУ. 
* ЛАМАНЬ ч. (3) (особова назва, герм• Аіатап?): а при 

то(м) бьіли... (свє)тьки кня(з) олє(к)са(н)дро со(н)коушь- 
кови(ч)... а па(н) лама(н) хороужии лоуцькии (б- м. и., 
п. 1450 ПИ № 9); а при то(м) бн(л) ... олєхно порацкого 

снь лама(и) хороужии лоуцкии (Луцьк, 1490 Пам-)- 
ФОРМИ: наз. одн. лама(н) (п. 1450 ПИ № 9; 1467 СП 

№ 13; 1490 Пам.). 
Див. ще ЛОМАНЬ. 
*ЛАМАНЬЄ с• (1) (чого) порушення, зламання: И ми, 

промежи нихь всихь тнхь речей вислухавши и сь паньї 
радою нашею то помисливши, ижь то ест<ь) речь неслуш¬ 
ная, не видевшьі записовь, всказьівати третюю часть СовБ 
або вБно Борисовой жонБ на его поведанье, которьіи жь 
самь записи поламаль, а передь тьімь третєє части СовБ 
не поведаючьі а поламан(ь)и записовь самь же споведаль--. 
взявши есмо на то раду сь пани радою нашою, и вчинили 
такь (Вільна, 1495 РИБ 620). 
ФОРМИ: місц. одн. по ламан<ь>и (1495 РИБ 620). 
Пор. ЛАМАТИ 
ЛАМАТИ дієсл. недок. (1) (що) порушувати, ламати: 

ВбдомО да єть (!) всємь приснлаль да (!) на(с) Бгомолєць 
нашь архима(н)дри(т) Пєчє(р)скїи с Кїєва и вся братїя 
мн(с)тнря пєчє(р)ского... жалоуючися на митрополита кїєв- 
ского и всєя роусїє што(ж) и(м) насилїє чини(т) и права 
имь давньїє и (з)вєчистнє ламати хощє(т) (б- м- н., 1481 
ГПМ). 
ФОРМИ: інф. ламати (1481 ГПМ). 
Див. ще * ЗЛАМАТИ 2, *ЗЛОМИТИ, ЛОМИТИ, ДО¬ 

ЛАМАТИ. 
ЛАНЄВИЧЬ, ЛАНЕВИЧЬ ч. (9) (особова назва): а на 

то послуси ивань владьічинь зАть... васько аньдрБєвичь 
Ацко ланєвичь (б- м. н-, 1385 Р 28); Узривьши есмо зна¬ 
менитую намь служьбу... пана Петра Ланевича Кнрдееви- 
ча Мьілского... дали есмо ему село Киселинь (Луцьк, 
1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12). 
ФОРМИ: наз. одн. ланєвичь 1 (1385 Р 28); Ланєвичь 

1 (!445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 13); род. одн. Ланевича (1445 
АкЮЗР І, 17; 1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 12; 1446 АкЮЗР 
І, 18); дав. одн. Ланевичу (1445 АкЮЗР І, 17, 18; 1445— 
1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 13; 1446 АкЮЗР І, 18). 

* ЛАНКА ч- (1) (особова назва): мьі Стєфан воєвода... 
внзнавами... ажє мьі слюбоуємь... и обАзоуєм сА оу то... 

Казимирови, королеви полскомоу.-. ажє абнхом єго ми- 
лости верни и справєдливи бьіли... перед кнАзємь Яном 
Ланкою, королєвским писарем (Сучава, 1462 ВИ II, 292). 
ФОРМИ: ор. одн. Ланкою (1462 Вй II, 292). 
ЛАНЧИЦКИИ прикм- (6): А рггі ІЬіт Ьі!і зшсІсгу: 

рап Лап кгако^зкі ... Бідаа г Nіетігоша, ^оіе^осІа !ап- 
сгісгкі (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1,4); вло(д)славь з бжиєи 
мл(с)ти кроль полскии и такБ жь зБмль краковскои судо- 
мирскои сирадскои ланчицкои куАвскои--. знаменито чи- 
нимьі-.- ижє даємн и дали есмьі листь нашь... стефанови 
воєводБ... на потвєржБньє нашихь пєрвьіхь листовь (Лан- 
чиця, 1433 Р 124). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ланчицкии 3 (1433 Р 122); Іапсгісгкі 

1 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4); род. одн. ж. ланчицкои (1433 Р 
120, 124). 
Див. ще *ЛУЧИЧЬСКИИ. 
Пор. *ЛАНЧИЦЯ. 
*ЛАНЧИЦЯ ж. (4) (назва міста у Польщі, пор. Г§сгу- 

са): Зємьскни пїсари во всє(х) зємлд(х) королБвьства на- 
шєго во вєлїкои по(л)щє в їира(д)зю (!) в ланьчицє коуявБ 
оу добрьінї за запи(с) имею(т) бра(т) яко пїсари краковь- 

скни (XV ст. СЯ 43 зв.); да(н) оу ланчици в ндлю в днь 

свтоб луцБи (Ланчиця, 1433 Р 125). 
ФОРМИ: місц- одн. оу ланчици 3 (1433 Р 121, 123, 125); 

в ланьчицє 1 (XV ст- СЯ 43 зв.). 
Див. ще *ЛУЧИЦЯ. 
*ЛАНТ> ч- (8) !. (одиниця вимірювання орної землі) 

лан (4): А што оу нБмєцкихь правБхь сБдАть на ланохь 

хотА би триє члвци сБдили на лану а любо д одну колоду 

дають ись лану а по два гроша широкая а по тБ(х) єі соть 
и по шести дєсАть колодь взАли єсмьі пбнАзми (б. м. н., 
1386 — 1418 Р 35); А нєнадобБ оу тую земьлю никому 
оустоупатисА, а ни сь лану чиньшу никому давати (Горо¬ 
док, 1443 Р 145). 

2. орна земля (4): мьі вєликьіи кнАзь Швитрикаилооль- 
кирьдовичь чинимь--. знаменито... ижь... записали есмо 
оу вєрьху писаную тую земьлю и сєножать и лань свАтому 
Йвану церькви и попу Ваську вБчьно и непорушно оу вБки 
(Городок, 1443 Р 144—145); а промєни(л) єсми ему тое 

име(н)є дА(д)ковичи... ис лю(д)ми ис по(л)ми... из лни.. 
и со всє(м) с тн(м) што к томоу имє(н)ю прислоушае(т) 
(Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: род- одн. лану (1386—1418 Р 35; 1443 Р 145); 

знах. одн. лань (1443 Р 145); місц. одн. на лану (1386— 

1418 Р 35); знах. мн- ланьї (1443 Р 145); ор. мн. лни (1490 
Пам.); місц. мн. на ланохь (1386—1418 Р 35). 

*ЛАНЬЦЮСКИИ прикм- (1) (пор. Еагїсиі у Польщі): 
што же єсми вибрали ис перемьішльскоБ волости изь яро- 
славльскоБ волости опроче пана тарнавьского людии и сь 
ланьцюскои волости ис ТБХЬ трии волостии взАли єсмн 

вовса єі соть коло(д) вовса и шисть дєсАть колодь вовса 
(б. м. н., 1386—1418 Р 34—35). 
ФОРМИ: род- одн. ж. лаиьцюскои (1386—1418 Р 35). 
*ЛАНТ>ЧИЦЯ див. *ЛАНЧИЦЯ. 
ЛАНЬ ч. (1) (особова назва): а тому свбдци па(н) Ань 

количь... па(н) лань крєховичь (Галич, 1404 Р 68). 
ФОРМИ: наз. одн. лань (1404 Р 68). 
*ЛАПОУШНА ж. (3) (назва міста у Молдавському кня¬ 

зівстві) Лапушна: а кто не идєть до Бел огород, а он аби 
дал оу Лапоушноу мито Бьілогородскоє, колко имал да¬ 
вати оу Бьілом городБ (Сучава, 1460 ВГ) II, 273); А хо- 
тар той боукати земли ис верха от старих Топо(рєщ) 
почєнши... на дАл кь Льпоушнои (Сучава, 1493 ВГ) 
II, 3). 
ФОРМИ; дав. одн. Льпоушнои (1493 ВИ II, 3); знах. одн 

Лапоушноу (1460 Вй II, 273). 
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Див. ще *ЛАПОУШНОЄ. 
! ЛАПОУШНАА (ЛОПОУШНАД) див. ЛОПУШНАА. 

. *ЛАПОУШНО€ с. (7) (назва міста у Молдавському кня¬ 
зівстві) Лапушна: а кто.имєт погнати скот до татарь, иа 
головном мьітб, оу сочавБ, от каждои скотиньї по чєтири 

гроши, оу ясох, два грош, оу лапоушном, в грош (Сучава, 
1456 Сові. II, 789); А кто имєт погнати скот до Татарь, 
на головном мьітб оу СочавБ от каждои скотини мьіто Со- 

чавскоє по чєтири гроши, оу Ясох в гроши, оу Лапоушном 

в гроши (Сучава, 1460 ВО II, 273). 
ФОРМИ: місц. одн. оу Лапоушном, лапоушном (1456 

Сови II, 789; 1460 Вй II, 273). 
Див. ще *ЛАПОУШНА. 
!ЛАПОУШНОЮ (ЛОПАШНОУЮ) див. *ЛОПАШНАА. 
*ЛАРГА ж. (4) (назва річки у Молдавському князівстві); 

ТБм мьі видбвшє єго правоую и вБрноую слоужбоу до нас-.- 
дали и потвердили єсмо ємоу • •• мБсто от поустьіни оу 
крьници на об(ьі>ршїи Ларджиєи (Сучава, 1469 ВИ 1, 
135—136); а ми, тако(ж)дєрє, и о(т) на(с), єсми дали и по- 
тврьдили мьрини тоти вишєписанїи села... на имБ шо(л)- 
дБнїи... и шоломонова крьинцБ (І) и, на ла(р)га, гдє би(л) 
оа(н)ка (Сучава, 1493 Сові. £). 45). 
ФОРМИ: наз. одн. зам• місц• на ла(р)га (1493 Сові. О. 

45); род. одн. молд- Ларджиєи (1469 вЬ І, 136). 
*ЛАРИВОНЬ див. ЛАРИВУНЬ. 
ЛАРИВУНЬ ч. (5) (особова назва, пор. Иларионь) Іла- 

ріон, Ларіон: а на то послуси влдка ларивунь ис кри(ло- 
шаньї) пєрємьішльскии и печать єго (Перемишль, 1366 Р 
12); Мьі Александро Володимеровичь пожаловали есмо 
н(а) то(го) слугу Ларивона Вела(в)ского: не надобе ему 
нам з слугами служби служити (Овруч, 1450 ЗНТШ XI, 
7); а хто бьі хотє(л) игоумєноу пєрєсопницкомоу лариво- 
ноу... кривдоу вчинити... я по(д)нимаюсА о(т) вси(х) кривдь 
єго боронити (Луцьк, 1490 Пам•)• 
ФОРМИ: наз. одн. ларивунь 1 (1366 Р 12); род• одн. 

ларивона (1378 Р 26); дав. одн. ларивоноу 2 (1490 Пам.): 
знах. одн. Ларивона (1450 ЗНТШ XI, 7). 
Див. ще ИЛАРИОНЬ. 
*ЛАРИОНЬ див. ИЛАРИОНЬ. 
*ЛАСИЦА ж. (1) (шкурка ласиці як товар і рід податі) 

ласиця: Колі хто нагани(т) алюбо нарє(ч) сказанїю старо¬ 
стві краковьска(г) имєєть ємоу о(т)кладать лоупєжмн 
гор(н)остаиньіми а старосте соудомирьскомоу алюбо 6б(л)- 
скомоу ласицами соу(д)и крако(в)скомоу и соудомирь¬ 
скомоу коуницами (XV ст- ВС ЗО зв-)- 
ФОРМИ: ор. мн. ласицами (XV ст. ВС ЗО зв-)- 
*ЛАСКА ж. (33) 1. ласка, прихильність, милість (3): 

ино я, видячи ласку и призреніе князя е. м., на себе даль 
есми зь е- М., зь моее воли, третюю часть того и мені я 
отчизньї моее Кольнятичь (Луцьк, 1449 ЛЛМ 8); Тьімжє 
обичаєм и мьі оудилали, не хотБчи, мь( и зємлб наша, от- 
далити сб от повиности и подданости прєдковь наших (!), 
видбчи и знаючи ласкоу и доброволєнїє наяснБишаго кнА- 
ЗА пана Казимира, кролБ полского (Коломия, 1485 ВО 
II, 371); 
ласкоу давати (кому) (1) виявляти ласку, при¬ 

хильність (кому, до кого): крал и братїя єго милости... не 
имают таковаго чловБка прїимити, ани мБстца ани жадного 
поживлєнїА ани ласкоу нигдє да не имают ємоу давати 
оу их землАх (Гирлов, 1499 ВО II, 420); о у ласцБ 
держати (кого) (5) ласкаво, з прихильністю ставитися 
(до кого): И нє имаєм оуспомБноути николи на вБкьі до 
нашєго живота о мимошєдшьіх рБчєх и члБнкохь, але 

хочоум тБ миловати и оу вели кой чєстьі (в ориг. чтн.— 
Прим• вид.) и ласцБ держати, равно с нашими вирнимьі 
и почесними боАрн (Баків, 1457 ВИ II, 257); И тогди 
кроул єго милость прєдрєчєнїи и братїя єго милости прє- 

рєчєнїи имали бьі нас Стєфана воєводоу, и кнБгиню нашю 
н дбти наши... миловати и в ласцБ и вь чти держати (Гир¬ 
лов, 1499 Вй II, 422); з (и з) л а с к и (чиєї) (13) з волі, 
з ласки: Му Аіекзапсіг, аЬо ^ИоН г Ьогі іазкі ^еіікі) 
кпіаі ЬіЬшзкі)... гпагпепИо сгіпіт... Іітузіііі іезто з ра- 
пу габагпі пазгіші і баїі ргаша і чгоіпобіі (Луцьк, 1388 
ЇРЬ 103); Ино мьі, зь ласки нашое, за его кь намь вБрную 
службу, тое мбстцє подле Рожества Христова и зь малою 
улочкою-.. потвержаемь симь листомь нашимь вбчно, ему 
и его женБ (Люблін, 1410 АкВАК XI, 5); Ино мьі тое вьі- 
шейписаное имен(ь)ицо Теребенское... з ласки нашое--. 
потвержаемь симь нашимь, листомь Ивашку Полозовичу 
и его жоне (Городно, 1497 РИБ 683—684); Ино мьі, зь ласки 
нашое, за его службу, тьіе люди, семь служобь, у Скидель- 
ской волости-.. ему дали (Краків, 1500 АЛМ внп. 2,58); 
ласкоюнадБлАти (кого) (1) виявляти ласку, ми¬ 
лість (кому, до кого): а ми такБ жь оурозумБвши єго та- 
коє обБЦованьє и слюбьі... о(т)пущаємн ему все... слюбую- 
чи прєрє(ч)иого стєфана воєводу... николи на вбки иє оупо- 
мАнути але нашєю ласкою надБлАти и миловати (Ланчиця, 
1433 Р 121); ласкоу находити (чию) (1) здобу¬ 
вати ласку, милість: ПрїгожаєтсА частокро(т) и(ж) из на- 
ши(х) зємлА(н) нє о(т)бьіваю(т) своєи чти чинАтсА разбои- 
нїци и своєю доброю волею а оу на(ш) у вєлїки(и) гнбвь 
оупадаю(т) а потомь лїшївшїсА то(г) чєрє(с) прїятєи (!) 
нашоу ласкоу находА(т) (XV ст. ВС 28—28 зв.); ласку 
о у ч и н и т и (1) виявити ласку, милість: А пролБп- 
шую твєрдость тьіх верху писаних рБчєи просила єсми... 
єпископа туровского и пииского ЕвхимьА, абьі єго милость 
ласку свою оучинил (и> пєчат свою приложиль (Степань, 
1489 АЗ І, 89); ласкьі шоукать (кому в кого) (1) 
просити ласки, милості (для кого у кого): а то(т) староста 
имєєть ємоу ласкьі оу на(с) шоукать абьіхомь прїпоустїл'і 
єго ко справБ (XV ст. ВС 38 зв.); бити оусєю лас¬ 
ко ю (1) див. Б БІТИ1; имати ласку (1) див. ИМАТИ 2; 
искать ласкьі(і) див. ИСКАТИ Г; мети в л ас ■ 
цб (1) див. ИМ'БТИ; найти ласкоу (2) див. 
НАЙТИ1. 

2. (мирні стосунки) злагода (1): а они ти(ж) бьі имБли 
засБ остєрєгати панове наши и опасовати, ка(к) сами себе... 
абьіхо(м) могли ти(ж) дву зє(м) держати с обу(х) стро(н) 
за єдно в мирБ, в ла(с)ци и справє(д)ли(во)сти (Сучава, 
1457 Сові. II, 810). 
ФОРМИ: род. одн. ласки, Іазкі 14 (1388 2РІ 103; 1389 

РЕА І, 26; 1410 АкВАК XI, 5; 1438 Р 140; 1468 ВО II, 
302; 1487 АЗ І, 241; 1494 АЛМ 54; 1497 РИБ 683; 1498 
АрхЮЗР ІЛ/І, 3; 1500 АЛМ вип. 2,58 і т. ін.); ласкьі 2 
(XV ст. ВС 38 зв.); 1 ласка 1 (XV ст. ВС 38 зв-); знах. одн. 
ласкоу, ласку (1449 АЛМ 8; 1485 ВИ II, 371; 1489 А5 
І, 89; XV ст. ВС 24 зв., 28 зв. ; 1499 Вй II, 420); ор. одн. 
ласкою (1433 Р 121; 1485 ВБ II, 371); місц. одн. оу (в) 
ласц'Йб (1457 ВИ II, 257; 1460 ВО II, 270; 1470 ВО II, 
309; 1487 АЗ І, 240; 1499 ВО 11,422); оу (в) ласци, ла(с)ци 2 
(1457 Сові. II, 810; 1468 ЙП II, 306). 
ЛАСКАВЄ присл. (1) (стч. Іазкауе, стп. Іазкашіе) лас¬ 

каво, милостиво: мьі Олєксандрь (в ориг. Оксандрь — 
Прим• вид.)... великий кн<А)зь литовский-.- чинимь зна¬ 
менито.-. иж вбачивши вБрньїи службьі... кн<А>жати Ко- 
стєнтина Ивановича Острозского.-- имбнє н{а>шє имєнємь 
ЗвАгол... дали єсмо ласкаве (Вільна, 1499 А5 І, 117). 
Див. ще ЛАСКАВО. 
ЛАСКАВІЙ прикм. (7) ласкавий, милостивий (4): вло(д)- 

славь бжиєю мл(с)тью кроль полскии... знаменито чини 

мьї--. ижь вєлможньш стєфань--. ннБшнии воєвода зЄмлб 
молдавскои пришоль за сА ку доброи памАти нє хотАчи 

зостати оу винБ оца своєго прєрє(ч)ного алєксандра воє- 
водьі просиль на(с) а бнхомь ему о(т)пустили и ласкави 
бьіли (Ланчиця, 1433 Р 121); А пак коли оусхочєт наияс- 
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нБишїи Владислав, крал оугрьскїи и чьскїи, господарь 
наш ласкавій, и прєрєчєнїи наияснБишїи Ян Олбрахть... 
и... поидоут сами своими парсоунамьі... на тоурєцкого 
чьсарБ и на єго земли, и тогди наияснБишїи Владислав--- 
господарь наш ласкавїи, имал бьі пройти чєрєс Ьасараб- 
скоую землю (Гирлов, 1499 ВО II, 423); 
доброзичливий, добрий (2): ми стєфа(н) воєво(да)... зна¬ 

менито чини(м)... ожє прїидоша пре(д) нами... моуша па- 
нїи пана пентєлеа... сь своєю до(ч)кою--, и свидчили.-- ажє 
привилиа що имали о(т) наши(х) пре(д)ков... колї они 
били оу и(х) добру(м) и оу ласкаву(м) мироу на села пьі(н)- 

тєлеєщми... изгиноули о(т) роукьі крьстини сна пантелеєва 
(Васлуй, 14640/7?«А» 517); А пан наш корол єго милость... 
имаєт нас миловати и оуч(и)ти держати оу каждьіхь ла¬ 
скавих и вєрньїх и оучливнх оучинкох и члонкохь (Сучава, 
1<63 ВО II, 302); 
добримь ласкав ьімь окомь посмот- 

р и т и (1) див. ДОБРЬІИ 4. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ласкавїи (1499 ВО II, 423); ор• 

одн. ч.У с. ласкавьімь 1 (1484 ЯМ)\ ласкавим 1 (1499 ВО 
II, 425); місц. одн. ч. оу ласкаву(м) (1464 ОУ/?«А» 517); 
наз. мн. ласкави (1433 Р 121); місц. мн. оу ласкавих 
(1468 ВО II, 302). 
ЛАСКАВО присл. (1) ласкаво, милостиво*, а на(ш) ми- 

лостивьіи па(н), наяснєишїи коро(л) казими(р), о(т) си(х) 
часо(в) имае(т) его мл(с)ть на(с) ласкаво миловати и обо¬ 
ронити и опасти (Серет, 1453 Сові. II, 766). 
Див. ще ЛАСКАВЄ. 
*ЛАСКАВЬ1И див. ЛАСКАВЇИ. 
ЛАСКО ч. (1) (особова назва): А при томь били добрьіе 

люди: пань Взячь, земенинь Володимерьский, а пань 
Ласко (Володимир, 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627—628). 
ФОРМИ: наз. одн. Ласко (1471 АрхЮЗР 8/111, 

628). 
*ЛАСЛ0В0ВЬ прикм• (1): а хотарь Драгосинєщомь, 

што на ДобротворБ и Пожарить, поченши от издолоу, от 
Ласловова хотарА, Добротворь и Пожарита, до верха 
(б. м. н., 1426 ВАМ 22). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Ласловова (1426 ВАМ 22). 
Пор. ЛАСЛЬО. 
ЛАСЛОВЬ див. ЛАСЛЬО. 
ЛАСЛОВЬ, ЛАСЛЬОУ ч. (5) (особова назва, мад• Ьа$2І6, 

лат. Ьабізіаиз, слов. Владиславь) Влодислав: ми Стєфань 
воєвода... чинимь знаменито-•• ожє прїидоша првд на¬ 
ми... наши оубози люди от Хорловскаго трьгоу на имб 
Карлакь Ласловь н Тоть Ищфань... и продали намьсвею 
правоую..* о(т)ниноу (Сучава, 1470 ВО I, 149—150); он 
коупил тот виноград от Жоурковь мАсникь сина Киш 
Ласльоу от Хрьлова (Гирлов, 1499 ВО II, 147—148 
ФОРМИ: наз. одн. Ласльоу 1 І1499 ВО II, 148); Лас¬ 

ловь 1 (1470 ВО І 150); род. одн. Ласльоа, ласльоа (1491 
Сові. иос. 37; 1495 Ви II, 59). 
ЛАСЛЬОАНЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві); Тбм ми (ви)дБвшє их правою слоужбою (!) до 
нас (...— Прим. вид-) <от) дБда нашєго от Ал(єксандра 
воєводи (-Прим• вид) села) на КрьлигьтоурБ... и за 
Проутом Ласльоани на оустїи Хлабници (б- м. н., 1490 
ВО І, 434); мьіСтєфан воєвода (-Прим• вид.) знаменито 
чиним (-Прим, вид.) ожє (-Прим- вид.) оусим оуноу- 
ковом Ласльоа глобника... дали и потврьдили єсми им... 
села, ідо били д£да их Ласльоа глобника, на имб Ласльоа- 
н'іи на Краковь (Васлуй, 1495 ВО II, 59). 
ФОРМИ: яоз. Ласльоанїн (1495 ВО II, 59); знах. Лас¬ 

льоани (1490 ВО І, 434). 
ЛАСЛЬОУ див. ЛАСЛЬО. 
ЛАСТАВСКИЙ ч. (1) (особова назва): А при том бьіли 

свєтки наша рада: архимандрить печєрский Аврамєй... а 
пан Ластавский староста камєницкий (Київ, 1437 А8 І, 
34). 

ФОРМИ: наз. одн. Ластавский (1437 А5 І, 34). 
! ЛАСЯ див. ЛАЗА. 
ЛАТЬІНИ мн. (1) (християни латинського віросповідан¬ 

ня) латиняни: а намь сущимь православньїмь християномь 
Ляхомь и Руси достоить исполняти Божия церкви н ихь 
свещеньниковь, а не обидети; есмо бо нини, даль Богь, 
одино братя християне Латини и Русь (Холм, 1440 
АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
ФОРМИ: яаз- Латини (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
*ЛАОУРА ж- (1) (назварічки у Молдавському князівстві): 

И єщє сми <п)отврьдили монастироу от Поутнои и брани- 
щоу около монастирБ... почьнши (х)отар той бранищи 
от обрьшїи Лаоури, обчиноу до Фалкьоа (Сучава, 1490 
ВО І, 420). 
ФОРМИ: род. одн. Лаоури (1490 ВО І, 420). 
ЛАОУРЬ ч- (1) (особова назва, цсл• Лаврь, гр. АаороЄ, 

лат. Баигиз); тбмь ми видАвшє правоую и вБрноу(ю) єго 
слоужбоу до на(с)-.. дали єсми емоу оу нашеи земли, едно 
село на котовцА, на имА сьсБни, гдє живє(т) лаоурь (Нямц, 
1443 Сові. II, 119). 
ФОРМИ: наз. одн- лаоурь (1443 Сові. II, 119). 
Див. ще ЛАВОРЬ. 
ЛА ФЬІНТЬІНИЦЄ с. (1) (назва місцевості у Мол¬ 

давському князівстві): И також оустала НастА, дочка Бє- 
кова, жєна ДБлина, и дала она по своеи доброи воли одно 
мбсто <о)т <полБни на) имб «ла финтьіницє» (Сучава, 1471 
ВО І, 164). 
ФОРМИ: наз. одн. ла финтиницє (1471 ВО І, 164). 
*ЛАХОВЬ прикм- (1) () Л а х о в а боукоувина 

(1) (назва букового лісу у Молдавському князівстві): Ино 
мьі єсмо им досмотрили и познамєнали коуда (б)ило и при- 
слоухало издавна: почьнши ис верха от бєрєгь Брьлада... 
на могилоу копаноу... от това по врьх дБла долоу оусе 
Лаховою боукоувин(о>ю, по обчиноу (Бирлад, 1495 ВО 
II, 63). 
ФОРМИ: ор- одн. ж. Лаховою (1495 ВО II, 63). 
^АСНОМ1 ч. (1) (назва міста у Віленському воєводстві) 

Лахва (?): а іІ52сге ^оіозіу 1у Ргизгапиіи, КоЬгуп, 2сШош, 
\УіасІу і Зіопітзкоіе ^уоіозіу гасгеріїі: СасЬот... КІесге.^к 
іо ^уризіозгуїі (Липнишки, 1433 ЗНТШ БХХУ1, 
141). 
ФОРМИ: зяа*. одн. ^ас^1от (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141) 
*ЛАХОМЬ2 чневідм. (2) (назва озера у Молдавському 

князівстві): тє(м) мий (І) видє(в)шє єго правою слоу(ж)бо 
(!) до на(с)... дали и потврьдили єсми ємоу... єго о(т)нни 
(!) и сєла(м) (!), на имА роужінБнїи... и ботьшАнїи і озеро 

лахо(м) о(т) грьла слнцє, сь мито(м) и сь млино(м) ї єзб- 

ро(м) лахо(м) сь гри(н)дь о(т) богата (Сучава, 1459 Со5/- 5 
21—22). 
ЛАЦКАНЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Тбм ми видБвши єго правою и вБрною слоужбоу 
до нас... дали и потвердили єсми емоу... село на имб Лад¬ 
наній (Сучава, 1484 ВО І, 278); мьі по их воли оу чинили 
єсми и дали смо томоу нашємоу свАтомоу монастироу Бист- 
ричьскомоу... чьтири села на Бистрици ж(є)... Слоугани... 
Кикошєщи... Калїєнєщи... Лаикани (Ясси, 1500 ВО II, 
173). 
ФОРМИ: наз- Ладнаній (1484 ни І, 278); дав- лацканом 

(1484 ВО І, 278); знах- Лацкани (1500 ВО II, 173). 
ЛАЦКО ч. (19) (особова назваУ пор. Лазарь): мьі Алєк- 

сандрь воєвода... чи нимьі знаємо... ожє єсмьі оу чинили.. 

за дшу лацька воєводи... и дали єсмьі стби єп(с)кпии на- 
шои... два села (Сучава, 1403 ДГАА); А пак привилїє що 
имал дАд их Боц Лацко на таа села от дБда нашєго от 
Алєксандра воєводі, а тоє прївилїє загибло (Сучава, 1491 
ВО І, 491); ІоСтєфа(н) воєво(д) г(сд)нь земли молдавскои... 
оукраси гро(б) своєи прБдБдици кнАжни анастасїі іажє 
дадє коцма(н) обитБли сєй дьщи лацка воєво(д) (б. м- н., 
1497 ОС 8)= 
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ФОРМИ: наз. одн. Лацко, лацко (1421 Созі• І, 142; 
1426 Созі. І, 182; 1433 Созі. II, 650; 1462 ВБ І, 66; 1491 
Вй І, 491; 1493 Созі. В. 45); род■ одн. лацка 6 (1448 Созі. 
II, 323; 1480 ВС 9; 1487БО І, 516, 517; 1496 ВВ II, 92; 
1497 БС 8); лацька 1 (1403 ДГАА)\ знах. одн. лацка (1423 
В//М» 447; 1448 Созі. II, 353; 1462 ВВ І, 67). 
ЛАЦКОВ прикм. (3): мьі алєксандрь воєвода... чинимь 

знаменито... оже... дали єсми томоу стому нашєму прА(д)- 
рєчє(н)ному монастьірю чєлбди циганскьіи на имБ... ра¬ 

ду^) синомь лацковимь лука и алєкса и зави(д) сь чєлБ(д)- 
ми своими (Сучава, 1453 ШР«А» 503); мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ожє... дали єсми н потврьдили томоу 
свАтомоу монастироу... цигане на имБ: Лоука сьінь Лац- 
ков сь чєлБдєю Алєкса ХБрцБ сь чєлБдєю (Сучава, 1487 
ВО І, 311—312). 
ФОРМИ: ь.аз. одн. ч. Лацков (1487 ВО І, 312); ор. одн. ч. 

лацковимь (1453 £)/Р«А» 503); наз. мн. ч. лацкови (1470 
Ш/М» 522). 
Пор. ЛАЦКО. 
ЛАЦКОВИЧ ч. (1) (особова назва): А (при том бьіли: 

пан) КрьстБ дворник... пан Ивашко Лацкович (б. м. н., 
1440 йВАс 32). 
ФОРМИ: наз. одн. Лацкович (1440 ОВАс 32). 
*ЛАЦЬКО див. ЛАЦКО. 
*ЛАЯНЇ€ с. (4) лайка: О лаянїи хто комоу лаєть (XV ст. 

ВС 7 зв.); О лаянню колї шлА(х)тА (!) шлА(х)тїчю лаєть 
(XV ст. СЯ 9 зв.). 
ФОРМИ: місц. одн. о лаянїю, лаянню З (XV ст. ВС 29; 

СЯ 9 зв.): о лаянїи 1 (XV ст. ВС 7 зв.). 
Пор. ЛААТИ. 
ЛААТИ дівся, недок. (7) 1. (кому) лаяти (кого) (2): О лая¬ 

нню колї шлА(х)тА (!) шлА(х)тїчю лаєть (XV ст. СЯ 9 зв.). 
2. (домагатися повернення боргу) ганьбити (кого) (1): 

коли бьіхомь имь жольду нє поплатили... тогдь? имь по- 
Еолєваємь... наеь оупоминати намь лаАти (Сучава, 1433— 
1443 АРМ); 
лаяти матери (1), лаяти доматери (2), 

мате р и лаяти (кому) (і) лаятися, матюкатися: Колї 

шлА(х)тичь шлА(х)тичю лаєть до мтри а за того того (!) 
не о(т)зовєть алюбо нє доканаєть што говори(л) имєє(т) 
плати(т) за соромотоу ка(к) за головоу шєсть дєсА(т) ко(п) 

гро(ш)и (XV ст. ВС 29); І тє(ж) мєни(г) хто комоу мтри 
лаєть а нє(до)конає(т) алюбо нє о(т)зовєть в тоу(ж) виноу 
впадаєть шєстьдєсА(т) гривень коли(ж) о(т)зовє(т) тогдн 
имєєть речи солгань (!) яко пєсь (XV ст. ВС 29). 
ФОРМИ: інф. лаАти (1433—1443 АРМ); теп. З ос. одн. 

лаєть 5 (XV ст. ВС 7 зв., 29; СЯ 9 зв.); лає(т) 1 (XV ст. 
ВС 29). 

*ЛВОВИЧЬ див. ЛЬВОВИЧЬ. 
ЛВОВСКИИ, ЛВОВСКЬІИ, ЛВОВЬСКИИ, ЛВ'ЬВСКИ'Й, 

ливовскїи, ливовскьі, ЛВОВСКЬІ, ИЛВСКИИ, 1Л- 
вовскьіи, їлвовьскьіи, илвт>вскии, ильвьс- 
КЬІИ прикм. (35): ажє поидуть таровє (!) на львовьскую 
землю тогда руси на львовьцБ нє помагати (б. м. н., 1352 
Р 6); а на то свБдоци пань мартинь воєвода... пань баграмь 

соцкии лвовьскии пань бьдань лАшковьскии соцкии тє- 
рєбовєльскии луникь (Львів, 1386 Р 31); Мьі воицєхь з 

бжиєи мл(с)ти ярцибискупь гнБздєнскии... янь мужикь 
з дубровьі лвовскии... слюбуємьі и записуємьі сА стєцку 
воєводь зємлБ молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123); 
ми Стєфан воєвода... вьізнавами ... ажє мьі слюбоуємь... 
Казимирови, королеви полскомоу... ажє абьіхом єго ми- 
лости верни и справєдливи бьіли... подлоуг нинбиших 
записов и слюбов што сА конали межи нами... перед паном 
Ливовским паком Станиславом, старостою Галицким (Су¬ 
чава, 1462 ВО II, 292); На которого соимоу кончанїє и дБ- 
ланїе... кнБзь Григориє... цєрквє Илвовскои архиєпископь, 

и також вєлєможньї панове... соуть сослани (під Хотином, 
1467 ВО II, 297); 
львовьская дорога (1) (назва дороги): А сє 

докончаньє межи королємь польскимь и кнАзємь дмитриємь 
кь володимирю о(т)ступаєтьсА потолБ по оуимицю... до 
маркова става о(т) маркова става по львовьскую дорогу 
(б. м. н., 1366 Р 14); и л в о в с.к о е м Б с т о (і), м Б - 
сто Л ивовское (1) Львів: мьі алєксандрь воєвода... 
чинимь знаменито ... ожє єсмьі, доконали сь радуАми и сь 
мБстьчАньї илвовского мБста ... и учинили єсмьі уставнць- 
тво о мьітахь, у нашєи зємли (Сучава, 1408 С05/. II, 630); 
мьі Стєфан, воєвода... свбдомо чинимь... ожє... дали єсми 
сєс наш лист глєитовньїи правьі... оусим коупцєм з мБста 
Ливовского (Ясси, 1463 ВО II, 295). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. лвовскии, лвовьскии 4 (1368 Р 

15, 16; 1386 Р 31; 1433 Р 122); ілвовскьіи, їлвовьскьіи, иль- 
вьскьій 3 (1400 Р 60, 61; 1443 Р 145); лвовскьі, лво(в)скьі 
2 (1455 Со5/. II, 769); ливовскьі 2 (1445 Созі. 11,729); 
ливовскїи 1 (1453 Созі. II, 765); лвовскьіи 1 (1412 
Р 81); лвьвскиБ 1 (1421 Р 92); ! львоскьш 1 (1408 Сові. 
II, 633); дьв(овс)ки 1 (1415 Р 87); илвскии 1 (1421 Р 94); 
илвьвски 1 (1421 Р 92); род. одн.с. Ливовского 1 (1463 ВО II, 
295); илвовского І (1408 Сові. II, 6Щ;дав.одн. ч. Ьжотокоти 
(1413 ОС 48); знах. одн. ч. ливо(в)ского (1455 Соя*. II, 769); 
ор. одн. ч. Ливовским (1462 ВО II, 292); місц. одн. ч. при 
нлвовьскомь (1370 Р 18); род. одн. ж. Илвовскои (1467 ВО 
II, 297); знах. одн. ж. лвовьскую, львовьскую, львовьскую 
(1352 Р 6; 1366 Р 14); ор. одн. ж. львовьскою (1352 Р 5); 
місц. одн. ж. оу лвовскои (1421 Р 93); наз. мн. ч. ливовскїи 
2 (1456 Сові. II, 788, 791); Ливовскьіи І (1460 ВО II, 276); 
илвовстїи І (1434 Сові. II, 667); Ливовскии 1 (1460 ВО 
II, 272). 
Пор. *ЛВОВЬ 
*ЛВОВЬ ч. (ЗО) (назва міста) Львів: А писана грамота 

вь ЛвовБ, в недБлю на канонБ святого филипа (Львів, 
1378 ЗИТШ ІЛ, 5); а имаєть сА поставити цБну сукнБ у со- 
чавБ, Ако во лвовБ (Сучава, 1408 Со5^. II, 632); пса(и) и да¬ 
та (!) во (л)вовє (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: род. одн. лвова, Львова 4 (1408 Сові. II, 633; 

1434 Сові. її, 668; 1439 Сові. II, 712; 1460 ВО II, 273); 
ливова 2 (1456 Сові. II, 788; ПМВП); илвова 1 (1408 Сові. 
II, 631); ор. одн. і\Уо\Уот (і395 Сі 166); місц. одн. вь (во) 
ЛвовБ, лвовБ, ЛвьвБ 10 (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1399 Р 59; 
1400 Р 61; 1407 Сові. II, 629; 1408 Сові. II, 632; 1421 Р 
92; 1434 Сові. II, 669; 1439 Сові. II, 712; 1456 Сові. II, 
790; 1460 ВО II, 275); у (во) лвовє, (л)вовє 3(1412 Р 81; 
1414 Р 85; 1478 ЗРМ); оу лєвовн 2 (1436 Сові. II, 698, 
702); во лвови 2 (1436 Сові. II, 706, 707); оуївь) ливовБ, 
лївовБ 2 (1436 Сові. II, 698, 701); ! оу вовБ Ґ (1421 Р 94). 
Див. ще ЛВОВСКИИ (илвовское місто). 
ЛВ'ЬВСКИ'Б див. ЛВОВСКИИ. 
! Л€(НЄ) (1): а ле(!) хочє(т) ли то(т) о(т)пЖстїти алюбо 

разрєшєнїє дасть на проспоу кьі(!) знанію правди тогди 
оба сЖ(т) разрєшєньая (XV ст. ВС 20). 
Див. НЄ. 
Л€В див. Л€ВТ>. 
ЛЄВА ч. (8) (особова назва, пор. Левь) Лев: мьі алєк¬ 

сандрь воєвода... н ми боАрє... алєксандра воєводи... 
па(н) драгоми(р) врани(ч), па(н) хо(д)ко и бра(т) єго лева, 
па(н) бори(с) головатьі... знаємо чини(м) ... и(ж) єсмьі да¬ 
ли... сєрє(т) мисто... кнАгини ри(м)гаилБ (б. м. н., 1421 
Сові. І, 141 —142); ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... 

ожє прїидоша прАд нами... слоуга наш Иванко Лєвич и бра- 
таничи єго Федора и Милка... и продали свою правоую 
отниноу от их праваго оурика, от оурика дБдов их Ходка 
Костича постєлника и Лєва (в ориг. Леви.— Прим, вид.) 
(Сучава, 1492 ВО І, 509). 
ФОРМИ: наз. одн. лєва (142! Сові. 1, 142); род. одн. 

левьі 6 (1429 Сові. І, 249; 1436 Сові. І, 455, 468, 482, 484, 
488); Леви 1 (1492 ВО І, 509). 
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Див. ще ЛЄВКО, ЛЄОКА. 
ЛЄВЄТЬ н. (І) (назва села у Молдавському князівстві): 

тбмь мьі видБвшє правою и вврноую слоужбоу єго до 
на(с)... дали єсми ємоу... село нєгоєщи междоу тотоєщи 
и междоу лєвєть миклооуша о(т)нин<и є)го оурикь ємоу 
(Сучава, 1414 Со5І. І, 111). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. ор. междоу лєвєть (1414 Сові. 

I, НІ)- 
ЛЄВИЧ Т>, ЛЄВИЧ ч. (8) (особова назва): а на то є(ст)... 

вБра пана злєксандрз лєвича (Сучава, 1443 Сові. II, 138); 
мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша 
прАд нами... Иванко Лєвич и братаничи єго... и продали... 
єдно село на имб Щоубєюл (Сучава, 1492 60 І, 509). 
ФОРМИ: наз. одн. лєви(ч), Лєвич 3 (1456 ЗСФ; 1492 

60 І, 509); лєвичь 1 (1446 ПГСПМР); род. одн. лєвича 
2 (1443 II, 138; 1492 60 І, 509); л*ви(ч) 1 (1443 Сові. II, 
156); ор. одн. лєвичємь (1458 Сові. II, 814). 
ЛЄВКО ч. (6) (особова назва, пор. Левь): А писаль листь 

пупь Левко Верьбскии (Володимир, 1471 ЛрхЮЗР 8/1II, 
628); В Берестьи... делал его милость личбу с ключником 
берестейским Левкомь Боговитиновичомь (Вільна, 1497 
АЛРГ 79). 
ФОРМИ: наз. одн. Левко (1471 АрхЮЗР 8/1II, 628; 

1482 АЗ І, 80; 1495 РЕА III, 33; 1497 АЛРГ 79); ор. одн. 
Левкомь (1496 АЛМ 128; 1497 АЛРГ 79). 
Див. ще ЛЄВА, ЛЄОКА. 
ЛЄВКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А тоть пань бог- 

дань лєвковичь што люди завєдасть почонь оть великого 
цара и досюлА намь есакь даивали, а тьіє єсаки ажь мене 
братомь нарєчєшь вели дати (б. м. н,, 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: наз. одн. лєвковичь (1484 ЯМ). 
! ЛЄВКОЦЇИ (ЛЄВКОВЦЇИ?) мн. (1) (назва села у Мол¬ 

давському князівстві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чи¬ 
ним... оже прїидоша прАд нами... слоуги наши Лазорь 
Пискоу... и Лазорь, синь Мьроушчин... и продали... єд¬ 
но селище оу Ботнех Лєвкоцїи (!) на Готовцїи (Сучава, 
1483 60 І, 269). 
ФОРМИ: знах. І Лєвкоцїи (1483 В О 1, 269). 
ЛЄВКОУШАНЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): Сє азь... 1о Стєфан воєвода... знаменито чи¬ 
ним... ожє... дали и потврьдили єсми той свАтои нашєи 
црькви... двб сєла на имб Лєвкоушанїи... и Драгомирєщїи 
(Сучава, 1488 ВИ І, 342). 
ФОРМИ: наз. Лєвкоушанїи (1488 ВО І, 342). 
ЛЄВКОУШЄЩИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьї алєксандрь воєвода... чини(м) знаменито... 
ожє... дали єсмьі имь... два сєла на дрьсливци на имА 
краиничєщи, а дроугоє село на имА лєвкоушєщи (б. м. н., 
1415 Со5^. І, 121); тбм (зіс.— Прим, вид.) мьї видБвш(є) 
єго правоую и вврноую слоужбоу до на(с)... дали и потвер¬ 
дили єсми ємоу... сєла на имб лєвкоушєщи и) хоржє- 
щїи (Сучава, 1442 Сові. II, 96). 
ФОРМИ: наз. лєвкоушєщи (1415 СозЛ І, 121; 1442 Сові. 

II, 96); род. Лєвкоушєщь (1426 ВАМ 21). 
*ЛЄВОВЬ див. *ЛВОВЬ. 
*ЛЕВОНТгЙИ ч. (1) (особова назва, цся. Лєоньтии, 

ер. ЛєоутіоЄ) Леонтій: господи помози самоилови кюз- 
нєцю и ЄЛИСБІЄВИ писцю и левонтвіеви писцю (Краків, 
XIV—XV ст. ОБРИ 112). 
ФОРМИ: дав. одн. левонтБіеви (XIV—XV ст. ОБРН 112). 
ЛЕВОНЬ ч. (8) (особова назва. ер. Лєоп?, лат. Ьео) 

Леон: Левону Шаломичу два жеребьи пустьіхь, а на тре- 
темь два человБки, дають сорокь грошей а три ручки меду 
(Берестя, 1463—1478 РЕА І, 35); Жаловали намь люди 
наши Берестейского повБту, на имя Зенко, а Наливайко, 
а Левонь Пужичане, на земянь Берестейскихь (Кам’я- 
нець, і495 АЛМ 85). 
ФОРМИ: наз. одн. Левонь, Лево(н) (бл. 1471 ЛКЗ 93; 

1495 АЛМ 85); дав. одн. Левоиу, Левоноу (1463—1478 
РЕА І, 35, 36; бл. 1471 ЛКЗ 93). 

ЛЕВОШОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): тбмь мьї видБвшє єго правую и вБрную службоу 
до на(с)... дали єсмьі єму...два сєла на имА левошовци... 
и нєполоковци (Сучава, 1425 Сові. ї, 173). 
ФОРМИ: наз. лєвошовци (1425 Соз*. І, 173). 

ЛЄВЬ, ЛЄВ ч. (20) (особова назва, ер. Аію\, лат. Бео): 
Поручили(с) кнА(з) вєлико(м) скирьгаилу за гридка за 
констАнтинови(ч)... пєрвьіи поручни(к) кнА(з) михаило 
євнутєви(ч)... кнА(з) ивань городєцькии бра(т) єго кнА(з) 

юрьи лєвь плакси(ч) лєвь васильєвь ень ру(с)нь плакси(ч) 
(б. м. н., 1392 Р 46); а такБ(ж) оставлАємь (єго) Ако за 
кнА(з) льва бьіли за руски(х) кнАжать (Медика, 1415 Р 
87); а на то єс(т)... вБра боАрь нашихь... вБра... пана лева 
и дБтєи и(х) (Сучава, 1428 Сові. І, 202); а при том бьіли 
панове их м(и)л(о)ст: пан Тишко Ходьїкович Корєнєв- 
ский, а кн(А)зА великого ловчий пан Лєв (Берестя, 1466 
АЗ І, 62); А при томь бьіли: кн(А)зь Михайло Вишнєвє- 
цкий... а пан Лєвь писар королА єго м<и)л(о>сти (Креме¬ 
нець, 1497 АЗ І, 112). 
ФОРМИ: наз. одн. Лєвь, левь, Лєв (1392 Р 46; 1401 

АкВАК III, 2; Р 66; 1443—1446 Р 147; 1466 АЗ І, 62; 
1471 АрхЮЗР 8/111, 628; 1487 АЗ І, 239, 240; 1494 АЗ 
І, 102; 1496 АЗ 1, 245; 1497 АЗ І, 112); род. одн. лева З 
(1428 Сові. І, 202; 1457 Сові. II, 809; 1492 60 І, 509); льва, 
ильва 3 (1415 Р 87; 1422 Р 97; 1497 АЗ І, 112); знах. одн. 
лева (1457 Сові. II, 809); ор. одн. лвомь (1491 АЗ І, 96). 

*ЛЄВЬ!И див. *Л*вЬ!И. 

*ЛЕГАТОСЬ ч. (1) (лат. 1е§а1из) (представник папи 
римського) легат: Благословенье Ісидора, митрополита 
Киевского и всея Руси, легатоса и оть ребра апостолского 
евдалища Лятьского и Литовьского и Немецького, вь 
Хольмб о святемь дусв сьіномь нашєго смБрения старо¬ 
ста мь Холмьскимь и воеводамь (Холм, 1440 АрхЮЗР 
1 /VI, 5). 
ФОРМИ: род. одн. легатоса (1440 АрхЮЗР І/VI, 5). 
Див. ще *ЛЄКГАТТ>. 
*ЛЄГЄТИШЬ ч. (2) (особова назва): Дрьгьлинь, дочка 

Ладна Лєгєт(иша)... продала свою правоую отниноу... двб 
части от село от Дєокьци на Сохоулоуи... слоугам н(ашим) 
(Васлуй, 1496 ВО II, 92). 
ФОРМИ: род. одн. Лєгєтиша, Лєгєт(иіна) (1496 60 II, 

92). 
ЛЄД ч. (2) лід: а коли боудєт лєд а либо имоут ходити 

оу брод, тогдьі пєрєвоза ни гроша да не дадоут (Сучава, 
1456 Сові. II, 790); а коли боудєт лєд илї имоут ходити оу 
брод, тогди пєрєвоза ни гроша да не дадоут (Сучава, 1460 
60 II, 275). 
ФОРМИ: наз. одн. лєд (1456 Сові. II, 790; 1460 60 11, 

275). 
ЛЄДАНСКЬІИ ч. (1) (особова назва): а свєдци цнии па¬ 

нове па(н) глбоь романовскьш... олександро лєдАнскьіи... 
иньїхь вєлб при томь добрьіхь бьіло (Львів, 1412 Р 81). 
ФОРМИ: наз. одн. лєдАискии (1412 Р 81). 
ЛЄЖАТИ діесл. недок. (21) 1. (знаходитися де) лежати 

(2): а то єсми и вь Євангеліє уписаль, которое лежить на 
престолв у Церкви у Пречистое Богоматере (Вільна, 1499 
АСД VI, 3); Я, Бонна, пана Немиринь сьінь, на имя Яков, 
пишу сию духовницу своимь цельїм умом, лежа у рани 
на постели (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/Г\/, 27). 

2. (мешкати) перебувати (і): а половицю тбхь пбнАзии 
наложили єсмьі на твоБ роботьі яко жє твоя мл(с)ть оуска- 
зоваль до нась слуги своєго и листьі своєми казаль єси 

на домь на мєдицкии приєхаль клєпачь на стго якуба днь 

днь (!) лєжаль призирая тоБ роботи (б. м. н., 1386—1418 
Р 35). 

3. (бути розташованим) лежати, простилатися (6): А про 
то про єго вБрную службу дали єсмьі єму годлБ поле што 
жє лежить о(т) бохурА болшє мил Б то поле пустьінА (Бо- 
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хур, 1377 Р 24); Узрівши есми на вБрную службу Драгу- 
миру и на Некрину, дали есми имь двв сель... а тая села 
лежат в Галицкой волости, на Малой Бьістрнци (Львів, 
1378 ЗНТШ ІЛ, 4—5); Про (т)о нагорожаючи Ємоу Само- 
моу... Надаю... Городище... И зо (в)сєю зє(м)лєю На(д) 
рєкою роусавою По обохь сторонахь Тоє рєки землА Лє- 
жачаА (Прилуки, 1459 Р 171); Продал Єсми именє моє 
отчизноє Дажєв... вьінявши за третию част зо всихь имє- 
НЄЙ МОИХ ОТЧИЗНЬІХЬ, ВЬІСЛуЖЄНЬІХ'Ь и куплєньїх в зємьли 
тутошнєй вольїнской лєжачихь водлє права посполитого 
(Володимир, 1475 Л5 І, 72). 

4. (бутипохороненим) спочинати(3): и дали єсмьі цркви(!) 

стои пАтници що на романовє торгу где лєжи(т) стопо- 
чившаА мти (!) наша кнАгьінА анастасья... двб сель (Сучава, 
1408 Сові. І, 60—61); а єстли сА надо мною божА волА ста- 
нєт, и я просила мужа своєго кн(А)зА єго мнлость (в ориг. 

мл.— Прим, вид.) абьі єго милость (в ориг. мл.— Прим, 
вид.) што записал к церкви божєй к свАтому Иоанну к Гол- 
шаном, гдб маєт и тбло моє лежати (Степань, 1489 Л5 
1, 89); Іо Стефа(н) воєвода... знаменито чини(м)... ожє... 

дали и потврьдили єсми стон нашєн єпискоупїи о(т) радьв- 
цє(х)... где сто почивши(х) прє(д)кове и прєдєдове наши(х) 

лєжа(т)... і црко(в) ис попи (Сучава, 1490 ОС 146—147). 

5. бути записаним, бути вказаним (І): а тонь (!) лисгь 
даль пань Баско на тьі же пбнАзб, што на пана старостБнБ 
листу лєжа (!) (Львів, 1421 Р 92). 

6. (що кому), (тільки в 3 ос. одн.) належить (що кому)» 
заслуговує (хто на що) (3): а свєдци цнии панове па(н) глБбь 
романовскьіи па(н) осташко давьідовскьіи... иньїхь вели 
при томь добрьіхь бьіло им же честь и вБра лежить (Львів, 
1412 Р 81); а при томь бьіли шлАхєтнии панове олєшко 
судня нлвскни пань янь винипкии... много бьіло добрьіхь 
им же чьсть и вБра лежить (Львів, 1421 Р 94). 

7. (перебувати в стані, вираженому прикметником — 
іменною частиною складеного присудка) лежати (5): а двє 
зємли поустьі лежать а дани с ни(х) шло чєтьіри вєдрьі мє- 
доу здавна (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); Гринь дер¬ 
жить землю Тищи(н)скоую а с тоє зємли хоживоло (і) чо¬ 
тири вєдра медоу а полюдного ведро медоу... ино таА зєм- 
лА довна (!) запоустела ничого з нее не хоживоло (!) в сии(ж) 
годь гриню дали и(з) стрєтиньї да(н) довати (!) штобьі таА 
землА поуста не лежала (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: інф. лежати (1489 Л5 І, 89); теп. З ос. одн. 

лежить, лежить 3 (1412 Р 81; 1421 Р 94; 1499 АСД VI, 3); 
лежить 2 (1377 Я 24; 1414 Р 85); лєжи(т) 1 (1408 Сові. 1,61); 
З ос. мн. лежат 1 (1378 ЗНТШ ІЛ 5);лєжа(т) 1 (1490 ОС 
147); лежать 2 (1433 Р 125;бл. 1471 ЛКЗ92 зв.); ! лєжа 1 (1421 
Р 92); перф. З ос. одн. ч. лєжаль (1386—1418 Р 35); 3 ос. 
одн. ж. лежала (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.); баж.-ум. сп. З ос. 
одн. ж. штобьі... лежала (бл. 1471 ЛКЗ 93, 93 зв.); дієприкм. 
акт. теп. наз. одн. ж. Лежача А (1459 Р 171); знах. одн ж. 
! лєжАчию (1421 Р 93); род. мн. лєжачихь (1475 АЗ І, 72); 
дієприсл. одноч. лєжа (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 27). 

*ЛЕЗИВ0 с. (3) (пор. пол. діал. Іегі^о «шнур») міра 
землі: А которьіе три лезива Виленской зємли держали 
очевистБ передь нами и устнБ поввдили, штожь тьіе три 
лезива вбчно и на вБки продали пану Петрашку Ланевичу 
Мьілскому, ино биль намь челомь, ижь бьіхь потвердиль 
ему тьіе то писаньїе три лезива и зь ихь землями (Луцьк, 
1445 АкЮЗР ї, 17). 
ФОРМИ: знах. мн. лезива (1445 АкЮЗР І, 17). 

*ЛЄКГАТТ> ч. (1) (стп. 1е£аі, стч. Іе^аі, лат. 1е£аіия) 
(представник папи римського) легат: далєи тьш то исьтьіи 
лнстьі мйстровьі послБднии мбли в соб Б таковоую рБчь 

какбьіхо(м) мьі кнзА бискоупа роудолОа полца (!) апоус- 
тольского лєкгата а тоу(т)жо и ва(с) тбжь оузгордБли а не 

хотьлибьіхо(м) имбтн за СрБДННКИ (Брест Куявський, 
1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: знах. одн. лєкгата (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще *Л ЕГАТОСЬ. 
ЛЄНКО, ЛЄНЬКО ч. (II) (особова назва): а при томь 

бьіли судьБ и свбдци пань ходко чємерь пань лейко зару- 
бичь воєвода зудєчовьскии (ЗУдечів, 1411 Р 80); А не оста- 
нут ли сА дБти по ленковє животБ ино лєнькову ближєму 
(так.— Прим, вид.) а любо кому лєнко прикажеть по своє(м) 
животи тому тако жь таА села держати вБчно непорушно 
(Житомир, 1433 Р 127). 
ФОРМИ: наз. одн. лейко, лєнько (1411 Р 79, 80; 1413 Р 

83; 1421 Р 96; 1424 Р 104; 1433 Р 127); дав, одн. лєиькови 
(1433 Р 126); знах. одн. лейка (1413 Р 83; 1421 Р 95; 1430 
Р 116). 

*ЛЄНКОВТ> прикм. (5): а на то єсмьі дали облазничомь 
сєсь нашь листь под нашєю печатью а к тому... и пана 
лєнкова печать зарубича воєводьі зудечовьского (Зудечів, 
1411 Р 80); а по ленковє животе и дбтє(м) леньковьі(м) 
тако жь таА села держати (Житомир, 1433 Р 127). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. лєнькову (1433 Р 127); місц. одн. ч. 

по ленковє (1433 Р 127); наз. одн. ж. лєнкова (1411 Р 80); 
дав. мн. лєиьковьі(м> (1433 Р 127). 
Пор. лєнко. 
ЛЄНЬКО див. ЛЄНКО. 
*ЛЄНЬКОВЬ див. *ЛЄНКОВЬв 
ЛЄОКА ч. (1) (особова назва, пор. Левь) Левко: Се азь 

пань радоуль вицашпань марамоурє(ш)скьі(м) (!)... илєока 
бєлковн(ч)... даємо ввдомо... аже балица воєвода и драгь 
мєщєрь... и прь(д) нами дадошє о(т) своєго оурика три 
села манастирю (СІгет, 1404 ГМ). 
ФОРМИ: наз. одн. лєока (1404 ГМ). 
Див. ще ЛЄВА, ЛЄВКО. 
ЛЄ ПАК част. (3) (стп. Іерак) (приєднувальна з відтін¬ 

ком заключності) отож: а у то(м) ле па(к) оуста(л) рома(н) 
тємєшєску(л), такожь по є(г) доброи воли и прода(л) по¬ 
ловина села о(т) кєцєлєщь... паноу жоуржа галбеноу (Су¬ 
чава, 1460 Сові. 3. 33); також и сими рази, по жаданїю и по 
рБчи господарБ нашєго милостивого кролБ его милссти, 
що коли к нам прислал по єго милости вирного И ШЛБХОТ- 

нєго посла, по пана Добєка из Бншов, пана Бєлского, 
а ми лє пак слоубоуемь и обєцахомь господареви нашє- 
моу... абьіхом сб сь его милости видбли и голдовали (Но¬ 
вий Град, 1479 ВИ II, 351); А за тим ле пак прїиде прАд 
нами... Мьрнна Лолкь... и проминьла сь господство ми... 
два села на имБ Борилєщїи и Дрьготєщїи (Сучава, 1481 
ВИ І, 248). 
Див. ще ЛИ ПАК. 
ЛЄПЄИ див. Л'ЇП'БЙ. 
*ЛЄПШИИ див. *Л^ПШИИ. 
*ЛЄПЬШИИ див. *Л^ПШИИ. 
ЛЄП'ІИ див. ЛИПКІЙ. 
*ЛЄПИЙШИИ прикм. в. ст. (1) кращий, більш досто¬ 

вірний: на которьіж рБчи лєпбйшє свєдєтство а болшеє 
потвєржєнє пєчат н<а)ша ест к сємоу н(а)шомоу листу 
завБшєна (Вільна, 1499 АЗ І, 118). 
ФОРМИ: знах. одн. с. лєпБйшє (1499 АЗ 1, 118). 
Див. ще ^'ЙПШИИ. 
Пор. ШТОНАЙЛЄПШИЙ. 
*ЛЕРИНТ> ч. (1) (особова назва): Продали есмо мьіто 

луцкое н вагу краковАнину Лернну Герешу на трьі годьі 
за полторьі тисАчи копь грошей (Вільна, 1498 АЛРГ 81). 
ФОРМИ: дав. одн. Л ери ну (1498 АЛРГ 81). 
ЛЕСКОВА ж. (1) (назва села у Волинській землі): великій 

князь Швитрнгайло... Чнннмь знаменито... Ижь видБвь 
намь службу вБрную... пана Петрашка Ланевича Мьіль 
ского... даемь и дали есмо... Сенно село... вь грани Хобов- 
щина оть Шупкова, Данчинь... а оть Яблонна Лескова 
(Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: наз. одн. Лескова (1445 АкЮЗР І, 17). 
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*ЛЄСОКЬ див. ЛИСОКЬ. 
*ЛЄСТЬ ж. (б) О б є 3 лести (6) щиросердно: то 

имає(м)... оусє по(л)нитн и дє(р)жати... бє(з) лести и бє(з) 
хитрости (б. м. н., 1421 Сові. 1, 142); Тое оусе... имаемь 
издержати и по(л)нити... без лести и без... хитростн (Су¬ 
чава, 1468 ВО II, 302). 
ФОРМИ:род. одн. лести (1421 Сові. І,|142; 1433 Созі. 11,766; 

1456 Сові. її, 791; 1462 ВО II, 290, 293; 1468 ВО 11,302). 
Див. ще *ЛЬСТЬ. 
*ЛЄСЬ див. ЛИСЬ. 
ЛЄТЄ присл. (і) влітку, літом: (...) ли што лете ино 

двє нєдєли ма(...) ї закладьі а боудє(т) лн зїмє и(...> и а 
коли оу кого оузАто а не (...)сАтомоу алюбо досьіть не...ь 
в томь часоу (XV ст. ВС 11 зв.). 

*Л6ТИЧЄСКИИ прикм. (1) (пор. Летичевь у Поділь¬ 

ській землі): мьі велнкни кнзь швитрикгаиль... чини(м) 
знаменито... ижь... дали єсмо ему ... села оу лєтичєско(м) 
повбтє на имА б"Ьликовци а слободка (Острог, 1437 Р 136). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. оу лєтичєско(м) (1437 Я 136). 
*ЛЕТНИЙ прикм. (1) південний: а покинувьши гости¬ 

нець Колковьский, взяти вь лево гостинцемь до Жьщи- 
чнна на за падь лет ний, по левой руце Теременскнй (Луцьк, 
1322 ЛрхЮЗР 1/УІ, 2). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. летиий (1322 ЛрхЮЗР 1/УІ, 2). 
ЛЄТО див. Л'ЙТО. 
*ЛЄТОШНИИ прикм. (1) минулорічний: Казимироу 

брату огь му(р)тазьі поклонь рекши бьі то бьіло сведомо 
штожь вві нась брата своєго здоровьА отьвєдьіваєтє оть 
ле(то)шнєго и до сєго часоу стрета послали бьіли есте 
(б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: род. одн. ч. лє(то)шиєго (1484 ЯЩ- 
*ЛЄТОУРГЇА див. *ЛИТОУРГЇА 
*ЛЄУБЇИ ч. (3) лувенське сукно: а мьіто имаю(т) пла¬ 

тити о(т) одного постава колонію по вї гро(ш), а о(т) лєоу- 

бїю по иі гроши, а бьітьварь по и, а чє(х) по д гро(ш) (Вас- 
луй, 1449 Сові. II, 743); А мьіто имаюгь платити от єдиного 
вига (Колонєва) по дванадєсБтє гроши, а от Лєоубїа по 

осмьнадєсБтє гроши, а Бьітьварь по и, а Чех по д грош(и) 
(Сучава, 1458 ВО II, 261—262). 
ФОРМИ: род. одн. леубїа, Лєоубїа 2 (1452 Сові. II, 759; 

1458 ВО II, 262); лєоубїю 1 (1449 Сові. II, 743), 
ЛЄОУКОУШАНИ мн. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): мьі стєфа(н) воєвода... чини(м) знаменито... 
ожє.,. дали и потвердили єсми митрополію нашєму о(т) 
романова трьга... села... на имб леоукоушани вьі(ш) тор- 
гоу и драгомирєщи сь пороумо(м) а леоукоушани сь мли- 
номь (Сучава, 1458 0/Я«Л» 512). 
ФОРМИ: наз. леоукоушани (1458 П/Я«Л» 512). 
Див. ще ЛЄУКУШОВЦИ. 
ЛЄУКУШОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): мьі александрь воєвода... знаємо чинимь... 

ожє... дали єсмьі цркви (!) стои пАтници... двБ селБ... 
єдно єсть леукушовци... а другое єсть за молдавою (Сучава 
1408 Сові. І, 61). 
ФОРМИ: наз. леукушовци (1408 Сові. І, 61). 

Див. ще ЛЄОУКОУШАНИ. 
*ЛЄОУРИНЦЬ 1 ч. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тБмь мьі видБвшє єго правою и вьрною слоужбою 
до на(с)... дали єсми емоу... на брьладБ єдно мвсто мєждоу 
лєоуринцємь и бьксьнєщь (Васлуй, 1436 Сові. І, 444). 
ФОРМИ: ор. одн. лєоуринцємь (1436 Со&і. І, 444). 
*ЛЄОУРИНЦЬ 2 ч. (2) {особова назва, пор. мад. Ббгіпсг, 

лат. Баигепііиз): мьі александрь воєвода... чини(м) зна¬ 
менито... ожє тотьі истинни тизоанє, дочка конатасова о(т) 
нБмца и сь своимь синомь (зіс.— Прим, вид.) леоурин- 
цє(м)... прода(л) єдноу боукатоу землю (!)... монастьірю на- 
шємоу о(т) нБмца (Сучава, 1452 Со&і. II, 409—410); И пак 

оу том оу тотже час прїиде прАд нами... НастА, кн-ЬгинА 
пана Юга вистАрника... и прода(ла) (в ориг прода.— 
Прим. вид.)... єдноу фалчоу винограда... що же бьіла коу- 
пила тотоу фалчоу винограда от Агьта, жєна Карвак 
Лєоуринци от Хрьлова (Гнрлов, 1499 ВО II, 147). 
ФОРМИ: род. одн. Лєоуринци (1499 ВО II, 147); ор. одн. 

лєоуринцє(м) (1452 Сові. II, 410). 
Л6ХН0 ч. (1) (особова назва, пор. Олекса, Олександрь): 

а при томь оуздаваньв бьіли боярє зємлАнє пань ходько 

бьібєльскии... пань глвбь дворьскови(ч) со двьма снма 
ванько А лєхно (Перемишль, 1378 Я 26). 
ФОРМИ: наз. одн. лехио (1378 Я 26). 
Див. ще ОЛЄХНО, ОЛЄШКО. 
! Л ЄНІ Є Є (1): коли сюю правьдоу сАкь промєжи со¬ 

бою вчинимь потомь оть сєго часоу межи тебе и нами лє- 
шєє (!) добротні иного дела не будеть (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ЛЄШЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

твмь мьі видьвшє єго правоую и вБрноую слоужбоу до 
на(с)... дали єсмьі емоу... села оу нашеи земли на имА 
хенцовци на сєрБ(т)... и оу хачишчох лєшь (Сучава, 1431 
Со&і. І, 317). 
ФОРМИ: наз. одн. лешь (143! Сові. І, 317). 
ЛИ1 спол. (104) 1. (зв'язує члени речення) (7) 1. (розділо¬ 

во-перелічувальний) або, чи, чи то (5): даємь ва(м) ввда(т) 
всБмь тьімь листомь нзшимь и(ж) хто буде(т) вз(с) (!) дер¬ 
жав) челА(д) нємєцкую муже(в) ли жоно(к) ли робАт ли 
бьі есте при нашеи мл(с)ти воли (Перемишль, 1447—1492 
ЛКПКВ); щоби опи волни бьіли (в ориг. бьли.— Прим, 
вид.) купити собБ и во(л) и коро(в) и па(к) що коупилн, 
ли товара ли бу(д) що (Васлуй, 1452 Сові. II, 759); і 

(чергується з и л и) (І): и щобьі во(л)ни бьіли они купити 
собь вольї и корови и па(к) що купили, ли товара или 
бу(д) що (Васлуй, 1449 Соз*. II, 743). 

2. (розділовий, чергується з алюбо) або, чи (1): О свБ- 
дєчьствб прїрожєньі(х) має(т) ли бьітї прїпоущонь алюбо 
не маєть (XV ст. ВС 6 зв.). 
П. (зв'язує речення) (97) (приєднує підрядні умовно-часо¬ 

ві речення) якщо, коли: (у препозиції) (95): а поидєть ли 
царь на лАхи а любо кнАзи тємнии кнАзємь литовьскьімь 
помагати (б. м. н., 1352 Я 6); І і ех, )езїііЬу... шегі зоЬо)и 
пегйоби, аЬо з^аг росгаїі, зиб]а тезіа пазгоЬо габпоЬо 
регезиба па пісЬ пе та]еі;’ Ьгаіі; аіе ту іоіко, аІЬо пазг 
зіагозіа, Ьиаіеііі ісп зиаіїі, а па піспЬу коіогаіа \^іпа аЬо 
ргозіирка ргізгїа, Іоі зиб та]еГ Ьуіі па паз гасЬо^ап 
(Луцьк, 1388 2РЬ 104); А не останут ли сА дьти по лєнкове 
животе ино лєнькову ближему (так.— Прим, вид.) ... таА 
села держати (Житомир, 1433 Я 127); Будеть ли хто у тьіхь 
земляхь бискупа и церковь нагабати, я хочью у то усту¬ 
питися и боронити и очистити тьіе земли (Вільна, 1451 
АкЮЗР II, 106); а от тьіх коуниц боудєт ли намь надоби, 
а мьі коупим за готовьі (Сучава, 1456 Сові. II, 791); а не 
боудоуть ли тьіи кмєти виноватьі виньї па(н)скоє тогдьі 
прїказоуємьі абьі небьіли габани тьімь позовомь (XV ст. 
ВС 14); боудєм ли тогди оу которои нємоци, та не мочи 
мєм самьі єхати заєдно с ньіми, он бьі тогдн имал єхати 
заєдно с ньіми сьінь наш Богдан воєвода (Гирлов, 1499 
ВИ II, 423); 

(є інтерпозиції) (2): а оць по смр(с)ти (!) тьімь то дБтємь 
и то (!) жене боудБ(т) лї ее волА можеть изоставить опБка- 
тельпїка оу томь именїи докоуль доростоуть ДБТИ ТЬІ(Х) 

лб(т) (XV ст. СЯ 40 зв.). 
Див. ще ЛЬ г. 
ЛИ2 част. (19) 1. (питальна) (18) а) (у прямому пи¬ 

танні) чи (9): Мьі пьітали пани Василєвоє, єст-ли в тебе 
єщо люди? (Лукониця, 1478 А8 III, 17); и мьі тьіх Цєцєнєв- 
ских пьітали, ОндрьА Нвмцєвича, а Васка Игнатовича: 
ест-ли ваша пєчат оу того привилА? (Луцьк, 1491 АЗ І, 
94); И мьі Бориса Семеновича питали: маешь ли на кимь 
на него доводь, абьі онь семь волостей нашихь закраль 
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(Вільна, 1495 АЛМ 83); Ратомскій свбтчиль тнмь обьі- 
чаемь: коли пань Пєтрь пріБхаль до Станкова и сь па¬ 
нею своєю до дьлу своего... и пани его позвала мене и пьі- 
тала мене, єсть ли полотна, и я исповБдиль полотна вь 
той клБти, в которои скарбь бьіль (Вільна, 1498 АЛМ 
163); 
б) (у непрямому питанні) чи (9): которьі(и) боудьть 

познаньш а соудьи во (до)лєкьі(х) (!) сторона(х) имє(т) 
ли о(т)повєдитн соудь (XV ст. ВС 6); и мьі казали и(м) на 
то листьі дозволенній положити пєрє(д) нами о(т)ца нашого 

королА его млсти призволи(л) ли єго мл(с)ть тую зє(м)лю 
и(м) купити (Вільна, 1495 : ВСоб.); И мьі питали Сопбгн: 
свбдомь ли онь того, коли тоть листь брали вь небощика, 
короля е. м. (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 

2. (підсилювальна) же (1): але хочє(м) ва(с) держати оу 
той прави и закона (зіс.— Прим. вид.), како ли есте нмали 

при стопочившаго родитєль нашего, алєксандра воево(д) 
(Баків, 1447 Сові. II, 732). 
Див. ще Л Ь 2. 
ЛИБО спол. (13) 1. (зв'язує члени речення) (12) 1. (роз¬ 

ділово-перелічувальний) або... або, чи... чи, чи то... чи то 
(4): а кто имєть купити скоть илн барани, у бакові;, либо 
у романовБ у торгу, либо у бани, либо на нбмци, либо у 
иньїхь торгохь нашнхь, не надобБ нигдБ мито дати, иижь 
тамь гдБ купиль и возмєть печать оть митника (Сучава, 
1408 Собі. її, 632); 

(чергується із сполучниками або, алибо, илї, л ю - 
б о) (7); а кто имєть коупити скоть или барани, оу баковь, 
нли (!) оу романовь трьгоу, либо оу бани, либо на нбмци, 
либо оу иннх торгох наших, не надобБ ннгдє мито дати, 
нижь тамь гдє коупил, и возмєт печать от митника (Суча¬ 
ва, 1434 Собі. II, 669); а хтобьі мєл того имБнА под кн(є>- 
гинєю искати либо дАдки мои, любо сестри (в ориг. сєсєст- 
ри.— Прим. вид.) мои, або ближньїи (в ориг. блєжньїи.— 
Прим, вид.) мон... ино кн(є)г(и)ни єе милости (в ориг. 

мл.— Прим, вид.) нєнадобє ничого с тими мовити, нижли 
я маю зо в сими тими о отчизнє своей мовити и о право вати 

єи, а кн(є)г(и)ни єє милости (в ориг. мл.— Прим, вид.) 
толко готового смотрєти (Луцьк, 1494 АЗ І, 101); И також 
слюбьіл нам наияснБишїи Ян Олбрахть, крал полскїи... 
естли би сб пригодило... иж би ми от нБкоторого нєпрїя- 
ТЄЛБ моцнего, которомоу бьі ми отпєретьі не могли, та вьн- 
дємо ис нашєи зємли, либо до Угор, алибо до их мнлости 
кролєвства полскаго, тогди их милости зємлн да соут от- 
ворєни нам (Гирлов, 1499 ВИ II, 421—422). 

2. (пояснювально-уточнюючий) або, чн, чи то (1): па(к) 
ли бнхо(м) не дали тн(х) золоти(х) которого року на оу- 
(м)олвєнїн дни н чАси... то(г)да по(д)дає(м) сА королеви 
по(л)скому... по(д) другую шє(ст) со(т) золотьі(х) дукатовь 
либо чє(р)лєнн(х) золотьі(х) оуго(р)скьі(х) (б. м. н., 1421 
Собі, і, 142). 

11. (зв'язує сурядні речення) (1) (розділовий) або, чи, 
чи то (1): а хтобн мєл того имбнА под кн(є)гинєю искати 
либо дАдки мои, любо сестри (в ориг. сєсєстрьі.— Прим, 
вид.) мои, або ближньїи (в ориг.— блєжньш.— Прим, 
вид.) мои, так же либо хотєлли би пан Василєй Хрибтович 
(!), которою мьрою подлє подвурА своего мою отчизну стис¬ 
нути алибо кн(є)г(и)нА ИвановаА КропотчинаА або пани 
МихайловаА РудєнскаА, ино кн(є)г(и)ни єє милости (в 

ориг. мл.— Прим, вид.) нєнадобє ничого с тьіми мовити, 
ьижли я маю зо вснмн тьіми о отчизнє своей мовити и оп- 

равовати єи, а кн(є)г(и)ни єє милости (в ориг. мл.— 
Прим, вид.) толко готового смотрєти (Луцьк, 1494 А5 
1, 101). 
Див. ще АБО, АЛБО, АЛЄБО, АЛИ2, АЛИБО, АЛЮ- 

БО, ЛЮБО1. 
*ЛИБОРТЬ див. ЛЮБАРТЬ. 

ЛИВОВСКЇИ див. ЛВОВСКИИ. 
ЛИВОВСКЬІ див. ЛВОВСКИИ. 
ЛИВОВЧАН6 див. ЛЬВОВЧАНЄ. 
ЛИВОВЧАНЄ див. ЛЬВОВЧАНЄ. 
*ЛИВОВЬ див. *ЛВОВЬ. 
*ЛИГ06ЕТЬ див. ЛОГОФЕТЬ. 
ЛИДСКІЙ прикм. (4) (пор. Лида у Віленському воєвод¬ 

стві): Я, Андрей Александровичь, намБстникь лидскій, 
державца Кіевскій... подлугь листу гдрского обедвБ тьіе 
нивки отехаль к цркви Бжіей к стому Николе (Київ, 1491 
АрхЮЗР 8/ІУ, 158); и мьі пє(р)во сєго вьісьілали та(м) 
того мєжьі ними смотрБти, ма(р)шалька нашого намБет* 
ника ли(д)ского пана станисл-ава пє(т)рашковнча... и они 
та(м) вьіє(з)днли и того мєжьі ними смотрєли (Вільна, 1495 
ВМЗД). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. лидскій (1491 АрхЮЗР 8/1V, 158); 

ск. н. л(д), ли(д) (1495 ВК: ВМЗД); знах. одн. ли(д)ского 
(1495 ВМЗД). 
ЛИЄ, ЛЇЄ ч. (4) (особова назва, молд., пор. Илия): тбмь 

мьі видбвши єго правую и вБрную службу до на(с)... дали 
єсмн ємоу оу нашєи зємлн молдавскон... село на оустїи 
жеравцБ... на имє гдє бьіль лиє (Сучава, 1414 ОІВ«А» 
441); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє тоти 
истинїн Мьрина и Фєдка... и Тоадєроу и Пашко и брат 
єго Лиє... жаловали єсми их особною нашєю милостїю 
(Сучава, 1490 ВО І, 391—392). 
ФОрМИ: наз. одн. Лиє, лиє, лїє (1414 0/Я«А» 441; 

1424 Собі. II, 956; 1490 ВО І, 391); дав. одн. Лїи (1490 ВО 
I, 392). 
ЛИЄЩИ, ЛЇЄЩЇИ мн. (II) (назва села у Молдавському 

князівстві): тбмь мьі видБвшє правоую и вьрноую єго 
слоужбоу до на(с)... дали єсмн ємоу... осємь сель на имА 
роз(к)а пєтрь на кобьілБ... и лнєщн на оусти жиравца 
(Сучава, 1436 Собі, і, 488); Тбм мьі вндбвшє их правою 
и вБрною слоужбою до нас... дали и потврьдили єсм(н) 
им от нас... єдно село... на имб Лїєіцїи (Васлуй, 1495 ВЕ) 
II, 47). 
ФОРМ 4: наз. лїєщїи, Лїєщїи 3 (1493 ПГВСП; 1495 

ВО II, 47); лиєщи 1 (1436 Собі, і, 488); дав. лиєщємь, лиє- 
щє(м) (1443 Собі. II, 131, 132); знах. лиєщи 2 (1448 Собі. 

II, 324; 1495 ВО II, 63); лиєщиє 1 (1443 Соз^. II, 131); ор. 

Лієщи (1495 ВО II, 63). 
ЛИКОЗА ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли свбдци... 

пань Ашко тарновьски пань лнкоза воєвода (Краків, 1394 
Я 54). 
ФОРМИ: наз. одн. ликоза (1394 Я 54). 
ЛИМБАДОУЛЧЄ, ЛИМБЬДОУЛЧЄ ч., невідм. (2) (осо¬ 

бова назва): мьі боАрє ... пань михаило дорогоунскьі ... 
пань лнмбадоулчє... чинимь знаменито... ажє слюбоуємь... 
кролю полскомоу... ажє имаємь на то(м) стоАти и радити 
ємоу (Сучава, 1433 Собі. II, 650—651); А хотар той сєлищи 
гдє бил трьгь Сьрати... почєнши тиж от оустїє Сьрати... 
до хотарь Лнмбьдоулчє (Сучава, 1489 ВО І, 374). 
Див. ще *ЛИМБАДОУЛЧЄВЬ. 
*ЛИМБАДОУЛЧЄВЬ ч. (3) (особова назва): а на то 

є(ст)... вєра пана доумьі лимбадоулчєва и брата єго (Сучава, 
1435 Собі, і, 424); а на то є(ст)... вБра пана доумьі лимба- 
доулчєва (Васлуй, 1437 Собі, і, 515). 
ФОРМИ: род. одн. лимба доулчєва, (лимбь) доулчєва 

(1435 Собі, і, 424; 1436 Собі, і, 484; 1437 Собі, і, 515). 
Див. ще ЛНМБАДОУЛЧЄ. 
*ЛИМБАДУЛЧИЧЬ див. *ЛИМБЬДОУЛЧИЧТЬ. 
*ЛИМБОДОУЛЧЄВИЧЬ див. *ЛИМБЬДОУЛЧЄВИЧЬ. 
*ЛИМБЬДОЛЧЄВИЧЬ див. * ЛИМБЬДОУЛЧЄВИЧЬ. 
ЛИМБЬДОУЛЧЄ див. ЛНМБАДОУЛЧЄ. 
*ЛИМБЬДОУЛЧЄВИЧЬ ч. (11) (особова назва): а на 

то є(ст)... вБра пана доумн лнмбьдоулчєвича (Сучава, 
1435 або 1436 Собі. ї, 494); мн пєтрь воєвода... чини(м) зна¬ 
менито... ожє тоть истинньї слоуга нашь, вБрньї пань та- 
дорь линбьдоулчєви(ч) (зіс.— Прим, вид.) слоужн(л) намь 
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правои (зіс.— Прим, вид.) и вБрно (Сучава, 1455 Сові. 
II, 553). 
ФОРМИ: наз. одн. ! линбьдоулчєви(ч) (1455 Сові. II, 

553); род. одн. лимбьдоулчєвича, ли(м)бьдоулчевича, лим- 
бодоулчевича 8 (1435 або 1436 Сові. І, 494; 1436 Сові. І, 
468, 482, 488; 1437 Сові. І, 529, 536; 1438 
0/£«А» 472; 1443 Сові. II, 145); лимбьдолчєвича 1 (1437 
Сові. І, 542); лимпадоулчєвича 1 (1441 йВАс 40). 

*ЛИМБЬДОУЛЧЄВЬ див. *ЛИМБАДОУЛЧЄВЬ. 
*ЛИМБТ>ДОУЛЧИЧТ> ч. (6) (особова назва): а на то 

є(ст)... вБра пана лимбадулчича и брата его пана мирчв 
(Васлуй, 1438 Сові. II, 26—27); а на то є(ст)... ввра пана 
думьі и брата єго пана мирчи лимбьдулчичи (Сучава, 1443 
Сові. II, 180). 
ФОРМИ: род. одн. лимбьдоулчича, лимбадулчича (1438 

Сові. 11,27; 1443 Сові. II, 120, 129, 132, 141); наз. мн. лимбь- 
дулчичи 1 (1443 Сові. II, 180). 

*ЛИМБЬДОУЛЧЄВИЧЬ див. *ЛИМБЬДОУЛЧЄВИЧЬ. 
*ЛИМПАДОУЛЧЄВИЧЬ див. *ЛИМБЬДОУЛЧЄВИЧЬ. 
ІЛИНБ'ЬДОУЛЧЄВИЧТ> див. *ЛИМБЬДОУЛЧЄВИЧЬ. 
*ЛИНЕВО с. (1) (назва озерця у Волинській землі): 

а обрубн земленьїй тому именицу моєму Лопавшомь по 
старине: от именя моего Хренникь... до дороги, што з Ло¬ 
павши идегь до Корьітна, а через тую дорогу... у Смьіжаль, 
которая вистала нижей озерца Линева (Хрінники, 1472 
АрхЮЗР 8/1II, 3). 
ФОРМИ: род. одн. Линева (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). 
ЛИНЕВСК1Й ч. (1) (особова назва): А при томи били 

свядбцьі: пан Михайло Масковичь... пан Федор Линевскій 
(б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/1V, 18). 
ФОРМИ: наз. одн. Лииевскій (1459 АрхЮЗР 8/1V, 18). 

*ЛИПА ж. (7) липа: а хотарь имь нижни о(т) маришєвь- 
ци вали щто (!) по пєрєкь полА до серєта... а о(то)лА по 
край боуковиньї горБ до шєрьбовьского хотарА о у липьї 

могьіла (Роман, 1392 Сові. І, 7); тамь же есмо копець усьі- 
пальї, грани на льіпи вьітесатьі велильї (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 8); а хотар томоу село, на имБ шєрбановци, о(т) 
поянь о(т) лбсов рог, що близ поутБ, лип (!), о(т) той лип (!) 
чєрєс поут, та чєрєс поле, простБ кь дроугомоу лисоу 
(Сучава, 1492 Сові. 8. 162). 
ФОРМИ: наз. одн. ! лип (1492 Сові. 8. 162); род. одн. 

липьї 1 (1392 Сові. І, 7); о(т) ! лип 1 (1492 Сові. 8. 162); 
знах. одн. липоу 1 (1446 ПГСПМР); на ! ли(п) І (1490 
ДГСХМ); місц. одн. на лмпи (1430 ГВКЛ 7, 8). 
ЛИ ПАК част. (2) (стп. Іерак) (приєднувальна з відтін¬ 

ком заключності) отож: И за тим ли пак оуставши слоуга 
наш Козма и верноул тоти вьшієписанних пинБзи свАто- 
моу монастирю от Бистрицоу пон(є)же тое село Торто- 
рєщи а ми єсми оузАли кь нашємоу хотароу от Камєнню 
(Сучава, 1475 ВИ І, 206); а за тим ли пак оуставши мароу- 
шка, сестра вльчина... и продала свою чАст от села, от 
батьрєщи, част от црковь, братаничоу евоємоу, нєгрилови 
(Сучава, 1493 Сові. 8. 176). 
Див. ще ЛЄ ПАК. 

*ЛИПАЯ ж. (1) (назва села у Волинській землі) Липа: 
оузрввшї єсмо знамєннтоую нами слоужбоу... Слоуги на¬ 
шого вБрно(г) пана Митка... и мьі дора(д)вши сА с наши(м) 

кнзи... дали есмо ємоу село липоую оу пєремильскомь По- 
вБте (Луцьк, 1451 Р 158—159). 
ФОРМИ: знах. одн. липоую (1451 Р 158). 
*липєнєщи мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): Ино мьі єсмо им досмотрили и познаменали коуда 
(б)ило и прислоухало издавна: почьнши ис верха от бе¬ 
реги Брьлада... до край боуковини п(овр)ьх двла про¬ 
тив Липєнєщи (Бирлад, 1495 Вй II, 63). 
ФОРМИ: род. Липєнєщи (1495 ВИ II, 63). 
*ЬУРЕ$К ч. (1) (назва міста у Троцькому воєводстві) 

Липецьк: а іізгсге ^оіозіу іу Ргизгапиіи, КоЬгуп, 2сШо\у, 

XV і а сІ у І ЗїопітзкоІе ^оїозіу гасгеріїі; ЬасНот, ВоЬгиізк, 

Ьурезк, Кіесгезк іо \узє ^уризіозгуП (Липнишки, 1433 
ЗИТШ ЬХХУІ, 141). 
ФОРМИ: знах. одн. Ьурезк (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 141), 
*липиця ж. (1) (назва села у Галицькій землі) Верхня 

або Нижня Липиця: А осташко давьідовскии корчакь з ли- 
пицБ спичникь з болшєва знаємо чини(м)... ажє кроль 
господарь нашь казали нами розиБхати границю игнатови 
с кунцБрє(м) межи кутищи и межи полаги(ч) (б. м. н., 
1419 Р 90). 
ФОРМИ: род. одн. липицБ (1419 Р 90). 

липники мн. (3) (назва села у Київській землі): а ме¬ 
жи то(г) єсть липники а по тн(ми) липники била пасєка 

кнзА михаилова г(с)дрА нашє(г) С тоули(н) а о(т) тьі(х) 
липнико(в) к вєликои роудБ... то єсть зємлА пана скипорева 
обнизаная (б. м. н., бл. 1458 Р 168). 
ФОРМИ: наз. липники (бл. 1458 Р 168); род. липнико(в) 

(бл. 1458 Р 168); ор. липники (бл. 1458 Р 168). 

липникьі мн. (2) (назва села на Буковині) суч. Пого- 
рілівці: Мьі панове господарБ нашєго, нлїи воеводьі, на имА 
пани вилча о(т) липникьі и пань исаїа бановскьіи... вьізна- 
ваємь тьімь то наши(м) лнстомь... ижє повьінни єсмьі єго 
воли пристати (Львів, 1436 Сові. II, 701); тбми мьі видбв- 
ши его правою и вБрною слоужбою до на(с)... дали есми 
ємоу... село на(д)нистри ли(п)ни(к) (Сучава, 1437 Сові. 
І, 541). 
ФОРМИ: наз. ли(п)ни(к) 1 (1437 Сові. І, 541); зам. род. 

о(т) липники 1 (1436 Сові. II. 7011. 
*ЬЇРМ52КЇ мн. (1) (назва села у Віленському воєвод¬ 

стві): А рзап и ЬурпізгкасЬ (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 142). 
ФОРМИ: місц. и ЬурпізгкасН (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 

142). 
*ЛИПОВЬ ппикм. (3) липовий (і): іебу осгісг їоЬо зіеіа 

Рокоззо\ус2о\у... у зо зіагету ІіисІту \уі\уу! хетііи зсго 
ки Рокоз50\УС2от рапи МігозІаші об Віибпік Ьгапісга, 
ро Ьіро\уу Ьіззок (Галич, 1413 ОЬ 48); 
липова (долина) (1) (назва долини у Молдав¬ 

ському князівстві): а хотарь томоу сєлоу о(т) чирєша по¬ 
переки простБ полємь на бахлоую та бахлоуємь долоу до 
долини щое (!) мало пониже липовьі о(т) той долиньї простБ 
на сєрбьскои долиньї (б. м. н., 1411 Сові. І, 84); л и п о в ь 
д Б л (1) (назва пагорка — вододілу у Молдавському кня¬ 
зівстві): а хотарь тбмь пАтьі(м) сєло(м)... поченше о(т) 
чєтирє доубьі та прости (на ра)ковь дБль, та дБло(м) до 
ст(ємннковь) дБль, та до липовоу (!) дб(л) (Васлуй, 1437 
Сові. І, 515). 
ФОРМИ: род. одн. ч. ! липовоу (1437 Сові. І, 515); знах. 

одн. ч. Ьіро^уу (1413 ОЬ 48); род. одн. ж. липовьі (1411 
Сові. І, 84). 

*ЛИПЬШИИ див. *ЛИПШИИ. 
ЛИПАГИ мн. (1) (назва села у Волинській землі): а кн(А)- 

зю Семену досталсА город Колодєн а села: Чєрнєхов... 
ЛипАги (Луцьк, 1463 А5 І, 54). 
ФОРМИ: наз. ЛипАги (1463 А5 І, 54). 
*ЛИПАТА ч. (1) (особова назва): Поручили(с) кнА(з) 

велико(м) скирьгаилу за грндка за костАнтинови(ч)... пер¬ 
вин поручни(к) кнА(з) михайло евиутеви(ч)... кнА(з) фе- 
дорь миркли бра(т) єго дмитрии ли(пА)та бра(т)ша кнА(з) 
юрьи кожюшно (б. м. н., бл. 1392 Р 46). 
ФОРМИ: наз. одн. ли(пА)та (бл. 1392 Р 46). 
*ЛИС6ЦОУЛТ> ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тб(м) мьі видбвшє его правою и вБрною слоужбою 
до на(с)... дали и потврьдили есми ємоу отниноу єго, 
села, на имБ... бранищБри... и лисєцоу(л) (Сучава, 1455 
Сові. II, 553). 
ФОРМИ: наз. одн. лисєцоу(л) (1455 Сові. II, 553). 
*ЛИСИИ прикм. (1) <0 л и с ь я г о р а (1) (назва міс- 

цевості у Львівській землі): мьі великий кнАзь Швитрикаи- 
ло олькирьдовичь чин имь... знаменито... ижь... дали єс- 
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мо... сєножать... о(т) лнсєи горьі по болото (Городок, 1443 
Р 144—145). 
ФОРМИ: род. одн. ж. лисеи (1443 Р 145). 
ЛИСИНСКІЙ ч. (І) (особова назва): а при томь бьіли 

старий Печерского манастьіра Дублянски Іона Авраамь 
ключникь... попь Лисинскій Фалелей (Київ, 1398 ДҐПМ). 
ФОРМИ: наз. одн. Лисинскій (1398 ДГПМ). 
*ЛИСИЦА 1ж. (7) (шкурка лисиці як товар і рід податі) 

лисиця: и єщє ва дали ві лисици пани хоньци и єв зАтеви 
ивашкови и дВтємь єБ (Перемишль, 1378 Р 26); а кто 
идєть до илвова, на головноє мьіто, у сочавв, оть скота 
одинь грошь... оть сто лисиць дєсАть гроши (Сучава, 1408 
Сові. II, 631); Колі хто нагани(т) алюбо нарє(ч) сказанїю 
старостві краковьска(г) имєєть ємоу о(т)кладать лоупєжмьі 
гор(н)остаиньіми а... по(д)соудькомь лїсицами... зємьско- 
моу пїсарєви ка(ж)номоу по лисици (XV ст. ВС ЗО зв.); 
А кто идєт до Лвова на головном мьітв оу Сочавв от скотьі- 

ньі а грош... от сто лиснци і грош(Сучава,1460ВИ 11,273). 
ФОРМИ: дав. одн. лисици (XV ст. ВС ЗО зв.); наз. мн. 

зам. род. от сто лнсицн (1460 ВО II, 273); род. мн. лисиць, 
лисиць (1408 Сові. II, 631; 1434 Сові. II, 668; 1456 Сові. 
II, 789); ор. мн. лїсиціми (XV ст. ВС ЗО зв.); знах. де. ли¬ 
сици (1378 Р 26). 

ЛИСИЦА2 ч. (2) (особова назва): Я боулга(к) лисичи(н) 
сьі(н) а михаило во(л)чковн(ч) чини(м) знаменито... што(ж) 

нєбожчикь оць мои па(н) лисица записа(л) бьі(л) стомоу 
николє п о у стьі (н) ском оу манастьфю половиноу селища 
ивони(н)цо(в) (Пустннька, 1499 ПИ № 3). 

ФОРМИ: наз. одн. лисица (1499 ПИ № 3). 
*ЛИСИЧИ див. *ЛИСИЧИИ. 
*ЛИСИЧИИ прикм. (7) лисячий, лисичий (1):Атако(ж) 

оуста (1) о по(д)соу(д)ко(х) коли ємоу нєхто нагани(т) имє¬ 
єть положи(т) любо три вврдоунькьі алюбо лоупєжь лїси- 
чїи (XV ст. ВС 34); 
л и с и ч н и б р о д ь (5) (назва місцевості у Львівській 

землі): тогдьі влдка почаль вказовати н рвкль стана такь 

милии панове то єсть црквная зємлА стго спса по лиснчин 
бро(д) (Погоничі, 1422 Р 97); Лисичьіи г а и (1) (назва 
місцевості у Львівській землі): мьі вєликьіи кнАзь Швнт- 
рикаило олькирьдовичь чинимь... знаменито... ижь... дали 
єсмо и записали зємьлю црьковьноую... и за болотомь 
сєножать подь Лисичьімь гаємь (Городок, 1443 Р 144— 
145). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. лисичии, лїсичїи 5 (XV ст. ВС 

34; 1422 Р 97, 98); лисичи 1 (1422 Р 98); ор. одн. ч. Лиси- 
чьімь (1443 Р 145). 

*ЛИСИЧИНЬ прикм. (1): Я боулга(к) лиснчи(н) сьі(н) 
а мнхаило во(л)чкови(ч) чини(м) знаменито... што(ж) нє¬ 

божчикь оць мои па(н) лисица записа(л) бьі(л) стомоу ни- 
коле поустьі(н)скомоу манастьірю половиноу селища иво- 
ни(н)цо(в) (Пустинька, 1499 ПИ № 3). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. лисичи(н) (1499 ПИ № 3). 
Пор. ЛИСИЦА2. 
*ЛИСИЧЬ1И див. *ЛИСИЧИИ. 

ЛИСОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а кнзА юрьєвьі(х) 
боАрь бьі(л) прн то(м) пань патрикБи краєвскии... а пань 

стєцко лисовичь боАри(н) кнзА михаила чорторьіиского 
(Острог, 1458 ОЖДМ). 
ФОРМИ: наз. одн. лисовичь (1458 ОЖДМ). 
*ЛИСОВЬЩИНА ж. (1) (назва земельного володіння 

у Київській землі): Якимь коузне(ц) землю дє(р)жить Ли- 
совьщиноу а с тоє зємли дани идєть сорокь грошє(и) 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. Лисовьщииоу (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 

ЛИСТО див. ЛИСТЬ. 
*ЛИСТОВЬ1И прикм, (1) 0 листовоє писмо 

(1) письмове свідоцтво, грамота: колижь межи рожаємь 
людьскимь иичого не єсть пилнишєє, нижьли памяти по- 
трєбизна єсть, абьі дБла листовьімь писмомь и свБдоцст- 
вомь оутвєржєно людьскимь (Львів, 1436 Сові. II, 706). 
ФОРМИ: ор. одн. с. листовьімь (1436 Сові. II, 706). 
ЛИСТЬ, ЛИСТ, ЛИСТО ч. (1830) (стч. стп. Ііз*) 

1. (письмовий документ юридичного характеру) грамота 
(1727): А се А король казимирь... даль єсмь слузБ своєму 
иванови дворище заньво матБичича... а приписаль єсмь 

микитино дворище... А писань листь оу днь пАдєсАтьньї 
на городБ казимирБ (Казимир, п. 1349 Р 3—4); А на по- 
твєрженїє тому листови вєлбли єсми привБсити печат на- 
шего вєликаго князства (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 5); Мьі бо- 
лєславь инако швитрнкгаило... кнАзь чєрниговскии... знає¬ 
мо то чини(м)... каждому доброму нинБшни(м) и пото(м) 
будучи(м) сєго листа чтучи(м)... ажє... даємь слузБ нашєму 

юркови козєнАти на своємь сєлБ на хватовцєхь И копь 
рускои личбьі краковскои монбтьі (Коломия, 1424 Р 102); 
а на то есмо ему сес лнсть нашь дали з нашою печатю (Ки¬ 
їв, 1459 ЗНТШ XI, 13); а длА памАти соудоу нашог<о> 
дали єсмо кн(А)зю Сємєноу (в ориг. Мємєноу.— Прим, 
вид.) Васильєвич(ю) сей нашь листь за нашими пєчатьми 
(Луцьк, 1475 АЗ І, 70); свє(т)ки посвє(т)чили што(ж) тая’ 

кнгни пєрє(д) ними то(т) запись ємоу на то дала и имєна 
и(х) в то(т) лнсть оуписала (Берестя, 1496 ВМКФС); а на 
болшоую крБпость и потвьрж(д)енїе томоу вьсемоу ВЬІШ€-> 
писанномоу, вєлБли есмьі... печа(т) привБсити к семоу 
нашемоу листоу (Ясси, 1500 Сові. 3. 231); і 

боргове зобов’язання (9): кто к намо принєсеть записо 

на г тясАчб тому мьі дамьі вашь листо што писано на д ти- 
сАчи (Сучава, 1388 Зі, 678—679); а тєжь штожь мои отець* 
пєтрь воєвода, позьічи(л) пбнАзн моєму милому г(с)дрю, 
кролю пол(с)кому, и тьіхь сА о(т)ступлю и листьі хочю ТЬІИ 
вроти(т) (Берестя, 1400 Сові. II, 619); мьі пєтрь воєвода... 
сь оусєю нашєю радою волоскою, вьізнаваюмь... оужє тотьі 
златии пинбзи, котори єсмьі бьіли дали на жолдь оуроже- 
номоу паноу бартьшовьі з боучача... пань михаило... 
брать рожєньи пана бартоша, намь вєрноуль н заплатиль 
исполною, а мьі имь слюбоуємь... ажє не имаємь пана мьі- 
хаила... оупоминати, ани габати оу вБкьі, писанка ни ли- 
стовь заднихь ховати никакого, алн оуси листовь котори 
єсмо имбли на пана бартоуша, а ми тоти листовь нашихь 
оуси оумрьтвимь и оугасимь (Кам’янець, 1458 Сові. II, 
814—815); 
листь глєитовньіи(З) (стч. §1еііоупі ІізІ, стп. 

§1е]іолупу 1І5І, сен. §е1еіІеЬгіеї) охоронна грамота: то(г)ди 

имає(м) звати до на(с) нашє(г) млого оцБ и прїатєлБ, пана 

мужила, и оучинити ему прав(д)у бжїю на ти(х) оуси(х), 
кому иму(т) они вину дати, яко(ж) на листо(х) глєитовньі(х) 
стои(т) (Сучава, 1457 Сові. II, 809—810); мьі Стєфан, воє¬ 
вода... свБдомо чинимь... ожє... дали єсми сес наш лист 
глєитовньїи правьі... паноу боургьмистроу и оусим паном... 
и оусим коупцєм з мвста Ливовского... на то яко да єст 
нм волно и слободно и оусим коупцєм прїити к нам до на- 
шєи зємлн сь оусими своими торговлБми и товаром, коупо- 
вати и продавати, без ннкоторои забавьі и шкодьі (Ясси, 
1463 ВИ II, 295); листь г р а н и ч н ьі и (2) розмежу¬ 
вальна грамота: па(н) ивашко дбдошицкии положиль свои 
листьї граничньїи прє(д) нами и прє(д) паньї (Зудечів, 1413 
Р 83); мьі кнА(з) Оєдорь любортови(ч) чинїми то знамєнї- 
то... ажє прїшє(д) прє(д) на(с) па(н) игна(т) облазнїцки» 
жалова(л) и позва(л) па(н) юрья дбдошицкого кгоурь(ге)-, 
шєви(ч), ажє ємоу взА(л) вєпрБ вь єго доубровВ чєрєсь 
границю а яко сталї прє(д) нами и прє(д) паньї на прав£; 
па(н) игна(т) облазницкїи жаловаль и положи(л) свои лїстьі[ 
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гранїчньїи (Зудечів, 1421 Я 95); листь дозволе¬ 
ний (1) (стп. ІІ5І сіог^оіопу) грамота на дозвіл чого: и мьі 
казали и(м) на то листи дозволений положити пєре(д) 

нами о(т)ца нашого королА єго млсти призволи(л) ли єго 
мл(с)ть тую зе(м)лю и(м) купити (Вільна, 1495 ВСо6)\ 
листь єднальний (1) грамота про полюбовну уго¬ 
ду: И Нагорка а Щпица не хотели того ждать и вьступили 
сь нимь у еднан(ь)е передь добрими людьми, и з'єд¬ 
налися сь нимь, и листомь ся записали, какь тая речь 
маеть межи ними стояти, какь ся з нимь зьеднали и запи¬ 
сали подле листу еднал(ь)ного (Краків, 1489 РИБ 433); 
листь потвержєнни (1) підтвердна грамота: 
вл(д)ка ива(ш)ко свьтчи(л), што прншо(л) до него борн(с) 
длА листу потвє(р)жєного г(с)дрьского (Вільна, 1495 
ВМБС): листь привилнни (3) (стп. Іізі рггу^і- 
Іеіпу) привілей: А мито да платАт от своєго товара и тор- 
говли подлоуг того листоу прнвилного, тож єсми им дали 
и записали (Ясси, 1463 ВИ II, 295); листь привилье 
(1) привілей: и тая Танка передь нами повБдила, штожь 
твій два сльдн дала ей небожчьща пани Сенковая Кгеднк- 
гелдовича, коли замужь ее отдавала, и на то вказала пе¬ 
редь нами листь привнл(ь)е панее Сенковое (Троки, 1494 
РИБ 560); листь присАжньїи (1), присАжь- 
ньін листь (1) присяжна грамота: такь рєкьши при- 
сАгоу свою вьшисавши пписАжьньі(и) листь написавь та- 
гиревьімь мєньшимь братомь табипомь (!) послаль єсми 
(б. м. н., 1484 ЯМ)\ Про тожь г(с)дрь нашь Стєфань воє¬ 
вода нами вашо(и) мл(с)ти приказа(л) абьі ваша мл(с)ть 
ємоу запись вписали по сєму списку што до вашє(и) мл(с)ти 
по нась присла(л) и на то бьі есте ваша мл(с)ть ємоу присД- 
гоу вдєлали пєрє(д) нами и то(т) листь присД(ж)ньі(и) намь 
дали (б. м. н., 1496 ПДВКА 60); листь судовьій 
(10), судовий листь (2) (стп. ІізІ з^сіо^у) судовий 
вирок, вердикт: тако янь бБлєцкии положнль листь кро- 
лєвскии н такь иньїь листьі судовий што же на бьлку твєр- 
дост(и) имаєть (Львів, 1421 Р 94); И поведиль передь 
нами: рекомо, бьіхмо мьі его и сь Симьхою, и сьіномь его 
з Нисаномь о тую тисячу золотьіхь смотрели, какь бьіли 
есмо лони вь Луцьку, и присудили ему на нихь пять соть 
золотьіхь, и листь нашь судовий на то ему дали (Краків, 
1489 РИБ 431); жалова(л) на(м) тоть Стєпа(н) є(р)моличь 
з бра(т)єю своєю на курила и повєдили на(м), што(ж) дє(и) 
пє(р)во сего о(т)цьї и(х) право мьли пєрє(д) королємь єго 
мл(ст)ю оу лАсє(х) в радомлн и(м) бьі о(д)ньі(м) о(т)суди(л) 
тую о(т)чи(н)ну и ли(ст) судовьі(и) єго мл(с)ть да(л) а Йвана 
о(т)ца єго к то(и) о(т)чи(н)нє нєпрнпустн(л) (Вільна, 1495 
БСКИ)\ И листь судовий передь нами положиль; ино 
вь листу стоить, штожь е. м. тьіи люди Сопьжб прнсудиль 
(б. м. н., 1498 АЛМ 169); в є р н ьі л и с т ь (2) див. 8*6Р- 
НЬІИ; листь записи ьій (2),записньїй листь 
(2) див. *ЗАПИСНЬ1Й; о у з д а в а л н ьі и листь (1) 
див. *ОУЗДАБАЛНЬіИ; оуздавньїи листь (3) див. 
♦ОУЗДАВНЬІИ. 

2. (письмове повідомлення) лист (52): Влоднславу... кро¬ 
лю польскому литовьскому... оусєсєрд(є)ч(н)є покланАниє 
о(т) пєтра воєво(д) молдавьского... а писано листо оу го¬ 
роди сочавь оу понєдьлннко пєрвоі нєдьли поста (Сучава, 
1388 678—679); покладаль передь намьі льість госпо- 
дара его мьілости. Великого Князя Швьідрьігайла, кото- 
рьімь пьішеть, абисмо кривду его зь земяньї Браславскими 
и боярьі Хмелньїцкимьі разсудьільї, и грани около маетнос- 
тей его учинили (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); мьли єсмо 
о(т) вась листи мистра крижєвницкого посльдне ва(м) по¬ 
сланий. Которьіми(ж) напрє(д) оузновлАєть и оуспоминаєть 
свои первьншни листи (Брест Куявський, 1447—1492 
ЛКБВ)\ А естли бьі господарь кроль єго милость того 
соимоу на тоть день по свАтомь Юрїи оу тиждень не про- 
изволил, але бьі єго милость иньї день прєд тим або по том 
положнль томоу то соимови, тогдьі єго милость имаєть гос- 

подарА Стєфана воєводоу своими посли або листи своимн 
обьіслати, и день положити н намЬнити (під Хотином, 1467 
ВВ II, 297—298); и оспод(а)рь (в ориг. оспо(д)рь.— Прим, 
вид.) король прислал ко мнь льість абьіх сА з братомь 
подЬлил (Вишнівець, 1482 А5 І, 80); Господарь мой Стє¬ 
фань воєвода вєлєль намь твоєй милости говорити: при¬ 
слали єси до нась своихь пословь... абьіхмо дали нашь 
листь твоєй милостн н подь нашою присягою ку противь 
листу твоєй милостн, которого еси намь даль н прьіслаль 
твоя мнлость нашими посли Дчуржою и Матьіяшомь 
(б. м. н., 1496 ВВ II, 401). 

З, (письмове звернення до певної групи людей) послання 
(3): Благословенне Існдора, митрополита Кневского и всея 
Русн... старостами Холмьскимь и воєводами, кто коли 
ни єсть, такь-же и заказникомь и всимь православними... 
А писань листь вь ХольмЬ (Холм, 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 
5); Казимирь бжьєю мло(ст)ю король полскии... Нашими 
намьстннкомь ковєнскому вилкомирскому оутєнскому... 
и тє(ж) жомоитскимь нашими намьстннкомь и боАромь 
нашими даємь ва(м) вьда(т) всьмь тьімь листомь нашими 
и(ж) хто будє(т) ва(с) (!) дєржа(т) чєлА(д) нємєцкую... би 
єстє при нашєи мл(с)ти воли (Перемишль, 1447—1492 
ЛКНКВ)\ рома(н) воєво(д)... г(с)п(д)рь зємли мо(л)давскои, 
пишє(м)... су(д)цємь и шо(л)тузу и прьгарє(м) и оуси(м) 
купцє(м)... узрьвшє сє(с) лис(т), а ви прїндьтє к на(м) и до 
нашєи зємли сь усими своими торговльми (Баків, 1447 
Сові. II, 731—732); 

О л и сть на себе давати (1), листь на 
себе дати (1) брати (взяти) письмове зобов’язання, 
письмово зобов’язуватися (зобов’язатися): такжє коли ми 

бгь поможє(т) ку моєи отнинь буду господарємь и воєво¬ 
дою, оу зємли валаскои, слубую и сєи листь на себе даю, 
ажє хочю тьімь лєпьи служи(т) нашєму милому г(с)дрю, 
кролю пол(с)кому (Берестя, 1400 Сові. II, 619); И такьжє 
бьі єстє знали ваша милость: коли вашєй милости посоль, 
Богушь дьякь, бьіль оу нась, онь... поручьіль за себе на¬ 
шого боярьіна Федора... и листь тоть вашоє милости по¬ 
соль на себе даль (б. м. н., 1499 ВВ II, 450); листь 
позовньіи(І) (стп. 1І5І роге\упу) позов: и оуставлАємь 
и(ж) прєзь слоужєбнїка оу позовє(х) што боудє(т) о(т) 
на(с) дань алюбо о(т) соудєи такьімь обьічаемь имєєть бьіти 
позовь и(ж) слоужєбнїкь своимь посохо(м) имаєть поєха(т) 
к сєлоу к томоу паноу чїє сьло єсть кь є(г) двороу кмєтА 
которо(г) имаєть листь позовний подасть а повєдать о(т) 
которо(г) соудьи прїказанїемь а противь комоу а длА ко- 
тороє виньї то(т) позовь да(н) (XV ст. ВС 14). 
ФОРМИ: наз. одн. листь, ли(ст), лис(т), лист, леть, 

ли(с)ть, листо, ІІ8ІН 50 (п. 1349 Я 4; 1389 РЕА І, 26; 1400 
Р 61; 1424 Р 100; 1443—1446 Р 147; 1444 Сові. II, 208; 
1451 АЗ І, 45; 1473 ЗНТШ V, 3; 1489 РИБ 342; 1498 АЛМ 
169 і т. ін.); зам. дав. к еємоу ли(ст) нашємоу 1 (1455 Сові. 
II, 550); зам. ор. нашнмь листь 1 (1391 Р 45); ссвмьли(ст) 
нашн(м) 1 (1455 Сові. II, 549); род. одн. листу 49 (1401 
АкВАК III, 2; 1409 Я 74; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1435 
Я 133; 1452 АкЮЗР І, 21; 1457 ВВ II, 258; 1460 ВВ II, 
270; 1470 ВВ II, 310; 1481 ГПМ; 1499 АСД УІ, 3 і т. ін.); 
зам. знах. листу дати 1 (1496 ВВ II, 402); листу вислухав¬ 
ши 1 (1495 БСКИ)\ листа 34 (1388 Я 43; 1421 Сові. І, 143; 
1448 Сові. II, 737; 1451 Я 159; 1475 АЗ І, 70; 1484 ЯМ; 
1487 АЗ І, 240; 1489 РИБ 431; 1495 РИБ 620; 1498 АЛМ 
159 і т. ін.); дав. одн. листу, листоу, листу, ли(ст)у, Іузіи 
642 (1388 Я 37; 1393 Сові. II, 607; 1404 Я 70; 1411 Сові. І, 
95; 1446 А5 І, 43; 1454 Сові. II, 502; 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 
103; 1479 ВС 141; 1487 АЗ І, 87; 1500 Сові. 3. 231 і т. ін.); 
листови 4 (1378 ЗНТШ ЬІ, 5; 1391 Я 45; 1414 Я 85; 1499 
ВВ II, 426); знах. одн. листь, листь, лист, ли(ст), листо, 
лис(т), листь, ли(с) 193 (1352 Я 5; 1393 Сові. І, 13; 1404 
Я 67; 1424 Я 106; 1439 Сові. II, 59; 1443 Я 144; 1463 АЗ 
1,56; 1471 ВВ І, 159; 1482 А5 І, 79; 1499 АЗ І, 117 і т. ін.); 
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листа 3 (1451 ДГШХ; 1488 АЗ І, 88; 1489 РИБ 431); ор. одн. 
ЛИСТОМЬ, ЛИСТОМЬ, ЛИСТО(м), ІІ8ІОШ, ЛИ(СТ)МЬ, ЛИ(СМЬ) 722 
(1375 Р 20; 1399 Р 59; 1407 Сові. І, 56; 1424 Р 106; 1435 
МЗФ; 1446 £>/Я«Л» 485; 1460 Вй І, 40; 1482 Л5 І, 79; 
1488 Вй 1, 342; 1500 ВИ II, 175 і т. ін.); зам. дав. кь сємоу 
листо(м) 1 (1459 Созі. 8. 22); місц. одн. оу (вь, на, при) 
листу 19 (1388 ЗБ 678; 1421 Р 92; 1433 Р 127; 1449 АЛМ 
8; 1455 Соні. II, 775; 1475 А8 І, 70; 1481 АЗ І, 78; 1495 
БСКИ; 1496 ВО II, 401; 1498 АЛМ 169 і т. ін.); на (оу, 
вь) лист* 5 (1401 Р 65; 1411 Р 79; 1439 Сох*. II, 713; 
1498 АЛМ 169); на (№, при) листе, 1І8Іе 3(1388 2РБ 103; 
1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 1496 Вй II, 402); оу листи 2 (1421 
Созі. І, 142, 143); иа л*ст* 1 (1401 Р 65); наз. мн. листн 5 
(1421 Р 95; 1428 Я 111; 1430 Р 116; 1447—1492 ЛКБВ); 
листове 2 (1413 Р 83; 1421 Р 94); листи 2 (1413 Р 83; 1430 
Р 116); зам. місц. по тьі(х) листн 1 (1456 ПМВП); род. мн. 
листові», листо(в) 21 (1361 АСІ 6; 1413 Р 83; 1424 Р 99; 
1430 Р 116; 1433 Р 121; 1435 Сові. II, 679; 1447—1492 
ЛКБВ; 1448 Созі. II, 734; 1495 АЛМ 85; 1499 АЗ І, 117 
1 т. ін.); зам. знах. тотн листовь 1 (1458 Созі. II, 815); 
дав. мн. листо(м), лїсто(м) (1413 Р 83; 1421 Р 95; 1428 
РІП; 1430 Р 116); знах. мн. листн, лїстн, Іїкіу 40 (1361 
А 02 6; 1400 Созі. II, 619; 1413 Р 83; 1428 Я "і 11; 1435 
Со5*. II, 678; 1447—1492 ЛКБВ; 1462 ВО II, 285; 1475 
Л5 І, 69; 1496 ВО II, 402; 1498 АЛМ 163 і т. ін.); листи 
2 (1434 Созі. II, 664; 1448 Созі. II, 305); ор. мн. листн 9 
(1386—1418 Р 35; 1401 ДІЯ; 1430 Р 116; 1434 Сові. II, 
666; 1447—1492 ЛКБВ; 1455 Сові. II, 774; 1498 АЛМ 
163; 1499 АЗ І, 118); листн 1 (1467 ВО II, 298); місц. мн. 
на (оу) листох, листохь, листо(х) 4 (1403 ДГМ; 1411 Р 79; 
1457 Созі. II, 810); оу (вь) листехь 2 (1403 ДГМ; 1498 АЛМ 
159); оулист*хь 1 (1433 Р 124). 

*ЛИСЧИНЬСКИИ прикм. (2): увесь Лесь Ретовь... до 
церкви Божое со всякими пожитками придаємо; к тому 
село нашое Теремьное подь Луцкомь, почонь оть того 
копьца при дорозе... кь Бакшиной горе, на всходь слонца 
знмньїй грани Лисчьшьское (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VІ, 
2); дорога Лисчиньская(І) див. ДОРОГА 1. 
ФОРМИ: род. одн. ж. Лисчииьское 1 (1322 АрхЮЗР 

І/VI, 2); Лисчьіньское 1 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
*ЛИСЧЬ1НЬСКИИ див. *ЛИСЧИНЬСКИИ. 
ЛИСЬ див. Л'КС'Ь. 
ЛИТАВАРОВТ> ч. (1) (особова назва): А при мнб бьіль 

панг Яцко Хвалелиевнчь... а пань Лнтаваровь (Володи¬ 
мир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 120). 
ФОРМИ: наз. одн. Литаваровь (1498 АрхЮЗР 8/IV, 120). 
ЛИТАВОРЬ, ЛИТАВОР ч. (10) (особова назва, лиш. Ьіи- 

іоуагаз, ЬІиіауагаз): при том били: вл(а)д(ьі)ка луцкий 
Ннкифор... подекарбий наш Ивашко Литавор Богданович 
Хрєбтовича (Луцьк, 1487 Л5 І, 87); Што перьво сего жа- 
ловаль намь подскарбій нашь дворньїй, наместникь Утень- 
скій,пань Литаворь Хребьтовичь наземяньДорогицькнхь... 
абьі они землн его забрали вь томь его именьи (Краків, 1489 
РИБ 432—433); Пань Литаворь Хребьтовичь, маршалокь, 
а пань Оедко, пнсарь, брали личбу вь мьітннка Меньского 
вь Мартина Яньчелевича (Вільна, 1499 РЕА III, 34). 
ФОРМИ: наз. одн. Литавор, Литаворь, литаворь 5(1487 

АЗ І, 87, 241; 1489 РИБ 432; 1497—1498 АЛРГ 80; 1499 
РЕА III, 34); ск. н. лт., л(т), ли(т) 4 (1495 АЛРГ 55; ВК\ 
ВМЗД; 1497 ПМХ); дав. одн. Литавору (1489 РИБ 431). 
ЛИТАНОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тБмь мьі видбвшє н(х) правоую и вБрноую слоуж- 
боу до на(с)... дали єсмьі имь оу нашеи землн села и(х) 
на имА... захарїинци на вєрхь шоумоуза и литановци (Су- 
чава, 1429 Сох^. І, 269). 
ФОРМИ: наз. литановци (1429 Созі. І, 269). 
*Л ИТВА ж. (11) Литва, Литовське князівство: ажє по- 

ндєть оугорьскни король на литву польскому королеви 
помагати ажє поидєть на русь... королеви не помагати 
(б. м. н., 1352 Р 6); Прьі томь бьіли люди зацньїе... Рьімонь 

и Жьїкгмонть.^жолнере альбо бояре з Литви; такь тежь 
Минкгайло з ишменьї, тежь з Литвьі (Луцьк, 1389 РЕА 
І, 28); а мьі имаемо их твердо и статочно держати... и ни- 
коли на волю их не поустити, ани вьідати их на иноую ни 
на одноу сторону и ни оу одиноу роукоу, ни до Литви, 
ани до Басараб (Сучава,1462 ВО II, 292); виделосе намь 
и паномь раде нашо(и) штожь по всєму вєликомоу кня(з)- 
ствоу нигде па(н)скии моужьїки лововь своихь не мають 
а наболє(и) в ли(т)вє тьіи лови за нємьномь писароу на- 
шомоу ©є(д)коу к двороу его любьчоу єсмо прьісоудили 
(Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: род. одн. Литви, литьви, Ш\уу (1352 Р 6; 

1388 1РІ 109; 1389 РЕА І, 28; 1433—1443 АРМ; 1447— 
1492 ЛКБВ; 1462 ВО II, 292); знах. одн. литву (1352 Р 6); 
ор. одн. Литвою (1445 Созі. II, 725); місц. одн. в ли(т)вє 
(1499 ВФ). 

*ЛИТВИНОВЬ ч. (1) (назва села у Подільській землі) 
Литвинів: А се мьі пань янь боучацкии ись литвинова ви¬ 
знавав)... ажє што коли есми имали межи нами мєрзАчку 
не паномь Михайломь канцлврємь Олександра воєводи- 
ньі(м) и мьі... есми смирилнсА и сьтокмилисА (Самбір, 
1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.). 
ФОРМИ: род. одн. литвниова (1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, 

фотокоп.). 
*ЛИТВИНТ> ч. (1) (особова назва за етнічною приналеж¬ 

ністю) литвин: коли єсмь пєрвоє сьль на црьскомь столв 
тогда есмь послаль бьіль к вамь асана и котлубугу вамь 
дати вьданиє и наши посли нашли ва(с) под городомь 
под троки сто Ач и вьі па(к) послали есте к намь посла ва- 
шєго литвина на имА нєвоиста (б. м. н., 1392—1393 РФВ 
170). 
ФОРМИ: знах. одн. литвииа(1392—1393 РФВ 170). 
*ЛИТО див. Лігто. 
*ЛИТ0ВИЖЗКИИ див. *ЛИТОВИЖТ>СКИИ. 
*ЛИТОВИЖТ> ч. (1) (назва містечка у Волинській землі) 

Литовеж: а по ее животе сестренцомь моимь записую... 
место Литовижь (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28). 
ФОРМИ: знах. одн. Литовижь (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 

28). 
*ЛИТОВИЖЬСКИИ прикм. (3): Отьпустили есмо войту 

Володимирскому Иванову сьіну, на имя 0едьку, зь вой- 
товьства Володимирского и Литовижьского на войну не 
ходити до его живота ни со одньїмь старостою Луцькимь 
(Судомир, 1488 РИВ 424); Продали есмо мито... литовижь- 
ское... Аврамоу (Петрків, 1489 АМВ); А то все роздано... 
Володимерскихь капньїх пенезей и верховщиньї а циншо- 
вьіхь литовижзких пАтдесАть копь и чотьіри копьі и пол- 
третАдцать грошей (б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 79). 

1 ФОРМИ: род. одн. с. Литовижьского (1488 РИБ 424); 
знах. одн. с. литовижьскоє (1489 АМВ)\ род. мн. литовиж¬ 
зких (1497—1498 АЛРГ 79). 
Пор. *литовижь. 
ЛИТОВОИ ч. (3) (особова назва, пор. слов. лють); а на то... 

вБра пана равась лито но я (Сучава, 1403 ДГАА): ми алєк- 
сандрь воєвода... не нашими зємлАньї, паньї молдавскьіми, 
на имА, пань жюржь староста... пань равась литовои... 
потвєржАє(м)... королеви польскому... тоть листь, што 
есми дали его мл(с)ти в камАнцн (Львів, 1407 Созі. II, 
628—629). 
ФОРМИ: наз. одн. литовои (1407 Созі. II, 629); род. одн. 

литовоя, литовоА (1403 ДГАА; 1407 Сох^. І, 56). 
литовский, литовскіи, литовьскии, литовь- 

СКИИ, литовскьіи, литовски, литовьски, ли- 
ТОВСКЬІ, ЛИТОВЬСКЬІ прикм. (131) литовський (119); 
а крємАнець держати юрью наримоньтовичю о(т) кнАзии 

литовьскьіхь (б. м. н., 1352 Р 6); Влодиславу божьєи 

млти коро(л) полско(м) лнтовскому руско(м) и иньїхь мно- 

ги(х) земль оепдрю (Луцьк, 1388 Р 42); ми вєликни кнзь 
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швитрикгаиль литовьскии и рускии иньїхь чини(м) знако- 
мито... ижє... дали есмо.. пану андрвю... село михлинь 
(Київ, 1433 Р 118); а што ест литовскоє полотно и нємєц- 
коє (в ориг. нємємєцкоє.— Прим, вид.) то ест крамньї рвчи, 
дбьі платили, оу сєрєтв, от гривни три гроши (Сучава, 1456 
Сові. II, 788); длА того ку ввчньїи рвчи памєти мьі Олек¬ 
сандра (в ориг. Оксандрь.— Прим. вид.)... великий 
кн(А)зь литовский... чинимь знаменито... иж... ємоу ИМВНЄ 
н(а)шє имєнємь ЗвАгол... дали есмо (Вільна, 1499 АЗ І, 117); 
литовская монйта (1) (грошова одиниця литов¬ 

ської чеканки) литовська монета: Я Василєй Волчкович 
из братомь своим Лвомь... вьізнаваєм... штож... продали 
есмо кн(А)зю Костєнтину... Ивановичу Острозскомоу... 
отчизну нашу на рєци на Пчичн... за чотьіри копьі грошей 
литовскоє монвтьі по дєсєти пьнєзєй оу грош (Ставків, 1491 
АЗ І, 96—97); литовьскьіи рубль (1) (назва 
грошової одиниці у Великому князівстві Литовському) ли¬ 
товський карбованець: пак ли не будє(т) фрАзьского сєрєб- 
ра, а мьі литовьскьіє рубли дамьі а любо литоє сєрєбро 
(б. м. н., 1411 Р 77); земля литовьская(5),ли- 
т о в с к а я з е м л я (4) див. ЗЄМЛА 4; кнАзство 
литовскоє (і) див. *КНАЗЬСТВ0. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. литовский, литовскіи, литовьскии, 

литовьскии, лито(в)ски(и), ли(т)вски(и), Шо^увкі], 1уІо\у- 
вкіу, ли(в)ски(и) 46 (1375 Р 20; 1393 Р 51; 1395 Сох*. II, 
610; 1410 АкВАК XI, 5; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 7; 1437 АЗ 
I, 33; 1444 АЗ І, 39; 1454 АЛМ 12; 1492 АЛМ ЗО; 1499 
ГОКіР і т. ін.); литовскми 1 (1437 Р 136); литовски, ли- 
тов(с)ки, литовьски, Іуіотоккі, Ьііоигекі, ІіНкпуккі 7 (1388 
Р 36; 1399 Р 59; 1400 Соні. II, 619; 1407 АрхЮЗР 8/1, 3; 
1415 Р 86; 1421 АЗ І, 27; 1478 АрхЮЗР 4/1, 8); литовскм, 
литсвьскм 2 (1411 Р 76; 1467 Вй II, 297); ск. н. ли(т) 1 (1495 
ВСоб.)\ зам. ор. ... великим кнАземь... литовскм 1 
(1445 Сові. II, 725); род. одн. ч., с. литовского, литовьского, 

литовьского, лито(в)ского, лтв(с)кого, ! литовко(г) (1395 
С08І. II, 612; 1401 Р 64; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1453 Сові. 
II, 765; 1478 АЗ III, 16; 1485 ВО 11,371; 1492—1493 ПВФЧ; 
1499 Л5 І, 117); дав. одн. ч., с. литовскому, литовскомоу, 
литовьскому, литовьскому, дитов(с)кому, литов(с)ко(м), 
ЬІІолузкоти (бл. 1386 ЯЗО; 1388 Р 42; 1393 Сові. 11,607; 1403 
ДГМ; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139; 1439 Сові. II, 712; 1447— 
1492 ЛКБВ; 1462 ВИ II, 289; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 
20; 1498 ВИ II, 412 і т. ін.); ор. одн. ч. литовскимь, литовь- 
скимь 3 (1442 Сові. II, 716; 1498 ВИ II, 410; 1499 Вй II, 
442); литовскнм 2 (1499 ВО II, 419); місц. одн. ч.,с. оу (в, 
на) литовском, литовскомь, литовьскомь, литовско(м) (1438 
Р 140; 1447—1492 ЛКБВ; 1487 РИБ 435; 1489 РИБ 438; 
1492—1493 ПВФЧ; 1493 ПОСВВ 151 зв., 152; 1499 АСД 
VI, 2); наз. одн. с. литовскоє (1389 РЕА І, 26; 1433 Я 120, 
124; 1456 Сові. II, 788; 1460 ВО II, 273); род. одн. ж. ли- 
товскои 4 (1448 Сові. II, 305; 1451 АкЮЗР II, 106; 1493 
ВО II, 22; 1499 ВО II, 422); литовскоБ, литовьскоБ, ! ли- 
товвско-Ь 3 (1442 Сові. II, 716, 717; 1443—1446 Р 147); 
литовьскоє, литовскоє З (1442 Сові. II, 719; 1491 АЗ І, 
97); знах. одн. ж. литовьскую (1393 Сові. II, 607); ор. одн. ж. 
литовскою (1442 Сові. II, 716); наз. мн. ч. литов'ьскии, ли- 
то(в)скии (1493 ПОСВВ 151 зв.; 1496 ОПВВД); род. мн. ли¬ 
товски (х), литовьскихь, лито(в)ски(х) 3 (1481 ГПМ; 1496 
ПСВВ 192, 192 зв.); литовьскьіхь 1 (1352 Р 6); дав. мн. 
литовьскммь 2 (1352 Р 6, 7); литовьскимь 1 (1352 Р 6); 
знах. мн. ч. литовьскьіє (1411 Р 77). 
Див. ще *ВЄЛИКОЄ КНЯЗСТВО ЛИТОВСКОЄ, Ь1- 
ТНЕ\У$К!. 
Пор. *ЛИТВА. 

ЛИТОВСКИЙ КУТ ч. (1) (назва села у Волинській землі): 
кн(А)зю Василью осталсА город Збараж, а к тому села: 
Янковцьі, Обаринцьі... Литовский Кут, РАбчннцьі 
(Луцьк, 1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Литовский Кут (1463 л<Ь> І, 54). 

ЛИТОВСКІИ див. ЛИТОВСКИИ. 
ЛИТОВСКЬІ див. ЛИТОВСКИЙ. 
ЛИТОВСКЬІИ див. ЛИТОВСКИЙ. 
ЛИТОВЬСКИИ див. ЛИТОВСКИЙ. 
ЛИТОВЬСКИ див. ЛИТОВСКИЙ. 
ЛИТОВЬСКИИ див. ЛИТОВСКИЙ. 
ЛИТОВЬСКЬІ див. ЛИТОВСКИЙ. 
*ЛИТОУРГЇА ж. (10) (цсл. литоургия, ер. Хєітопруїа) 

літургія: и такождєрє варе кто боуде(т) нгоумє(н) оу то(м 
прАдрєчєнно(м) монастирю и єлнко бЖдє(т) братеи а они 
имаю(т) грижатн за спасенне доушн господства ми вьсєгда 
и нмаю(т) слоужити на вьсАкоую срвдоу, вєчє(р) парак- 
ли(с), а оу чєтвьірто(к) лнтоургию (Поляна, 1448 Сові. 
II, 365); и прєз год да нм слоужАт на вьсАкоу нєдєлю ли- 
тоургїю, на день сьботньїи (Гирлов, 1499 ВЕ> II, 156). 
ФОРМИ: дав. одн. литу(р)гїи (1481 ГПМ); знах. одн. 

литоургїю, литоургию 4 (1448 Сові. II, 365; 1499 ВО II, 
156); литоургїа 3 (1462 ВО І, 70; 1476 ВО І, 211); лито- 
ургїА 1 (1476 ВО І, 217); лєтоургїа 1 (1476 ВО І, 215). 

*ЛИТЬВА див. *ЛИТВА. 

*ЛИТЬ1И прикм. (9) ()л и тое сєрєбро (4), л и - 
тое срєбро (2), сєрєбро литоє (3) чисте, 
без домішок, срібло: Тег изіашіїііезто, І2 габіп... піе та- 
ІеГ ргізіаЬаіі па безіаіегот Ьогі ргікагапі Іоіко о мгеїікоі 
гес2і, коіогаіа Ьу Ьуїа ріаібезіаі Ьгі\уєп зегеЬга ІііоЬо 
(Луцьк, 1388 ІРЬ 105—106); пак ли не будє(т) фрАзьского 
серебра, а мьі литовьскьіе рубли дамьі а любо литоє сєрєбро 
(б. м. н., 1411 Р 77); а тако(ж) варе кто бьі хотил тьгати 
за тое село о(т) и(н)ни(х) єи братїи... то(т) да заплатн(т) 

заввзкоу ^ рубли литого срєбра (Сучава, 1453 Сові. II, 458). 
ФОРМИ: род. одн. с. литого, лито(г), ІНоНо (1388 7.РЬ 

106; 1411 Р 77; 1418 Сові. І, 127; 1436 Сові. І, 468; 1448 
Сові. II, 362; 1452 Сові. II, 410; 1453 Сові. II, 458); знах. 
одн. с. литоє (1411 Р 77). 
ЛИХАЧЄВЬ прикм. (1): а писа(л) старець пахнотїи 

лихачєвь брать (Київ, 1446 Р 155). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. лихачєвь (1446 Р 155). 
*ЛИХВА ж. (11) 1. лнхва (9): І Іег іезІІіЬу... сЬгезііапіп 

гавіали з^оі’и тАгу2т*то1іі, іак, как Ьу ]егтіи ІісЬ^у пе гаріа- 
Іії; а ІусЬ Іо НсЬ^, іезШЬу сгегег тезіес пебаї, і опуш 
ргітпогаїи!’ сігиііі] ІісЬшу (Луцьк, 1388 ІРБ 106). 

2. лихварство (1): Ли(х)ва... нє имає(т) нїгдь насьі- 
щєнїя (XV ст. ВС 28 зв.); 
флїхву давати (1) позичати кому гроші на про¬ 

центи, на лихву: а пєнєзї даваю(т) на запїеьї а лїхвьі не да¬ 
ють два годьі шгобьі сА и(м) ли(х)ва множила а оу тьі(х) двоу 
годє(х) нє оупомїнають анї на соу(д) вєдоу(т) а по двоу 
годє(х) оужє н(м) далє(н) нє(т) лїквьі жадноє и ни запїсомь 
имєють поминаю(т) (!) анї то(т) хто сА н(м) запїса(л) нє 
нмєє(т) имь запїсоу своєго полнїть (XV ст. ВС 28 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. ли(х)ва 1 (XV ст. ВС 28 зв.); і ли(х)- 

хва 1 (XV ст. ВС 28 зв.); род. одн. лїхвьі, Исішу (1388 
ІРБ 104, 106; XV ст. ВС 28 зв.); знах. одн. лїхвоу (XV ст. 
ВС 28 зв.); місц. одн. о ли(х)вБ 1 (XV ст. ВС 28 зв.); о лихвє 
\ (XV ст. ВС27 зв.); род. мн. Іісіт (1388 2,РБ 106); знах. мн. 
НсНшу (1388 1РІ 106). 
ЛИХИИ прикм. (ІЗ) і. негідний, мерзотний, лихий (5): 

коли той лнхни бекбула(т) побьгль тогда вси люди всА 
рать на бьгь повернулнсА (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); 
кто коли боудьть пєрє(д) намї алюбо прє(д) старостою на- 
шимь обажєнь о некотороую простоупкоу лїхоую а нє 
боудь(т) чєрє(с) на(с) алюбо чєрє(с) нашє(г) старастьі (!) 
прїпоущонь кь нсправБ а длА того прїгоди(т)ца емоу сьє- 
ха(т) а то сїе сьєха(н)є ємоу не дветь кь соромотв ЇХУ ст. 
ВС 38); И Борись передь нами рекь: мовнль деи ему про- 
тивь его словь, што мя онь назваль лихого батька сьіномь 
зрадчичомь (Вільна, 1495 АЛМ 83); 

л и х ьі л ю д и (3) злочинці: яко бьі сА оуказнили лихьі 
люди с обу(х) стро(н), а правьі бьі могли супо(ч)тилє па(к) 
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с обу(х) стро(н) (Сучава, 1457 Сові. II, 810); И мьі хочомо 
(!) о томь до намєстьниковь нашьіхь пограничьнихь пи¬ 
сати, ажь бьі лихихь людей за то карали и огь поличьного 
бьі десятоє брали (б. м. н., 1496 60 II, 405). 

2. (у знач, іменника с. р.) лихо, поганий намір, поганий 
вчинок (2): Мьі дмнтрин инвмь имєнємь корибу(т) кнА(з) 
ЛИТОВСКИН ЧИНИМЬ то знаємо всвмь... ижє о(т) тьі(х) мвсть 
с нашими дБтмн чиста А вврность и полна будємь дєржа(т) 
тому истому королеви... кь ихь доброму радн(т) а лихого 
вврнв остєрегати (Краків, 1388 Я 40—41); вьінАлн єго на 
свои ру(к) за побвгь и за все лихоє пєрвьіи поручни(к) 
кнА(з) михаило євнутєви(ч) кнА(з) василии михаилови(ч) 
<б. м. н., 1392 Р 46); 
лихого мьіслити (на кого) (1) замишляти лихе 

(проти кого): и Біде к тьімь бєкгичь и турдучакь бєрди 
давьідь ти кнА(з)... почали коромолити на мене послалисА 
одного на имА идикгиА до аксакь тємирА на мене ли(хо)го 
мьіслАче (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); Л и х ї и по- 
токь (2) (назва потоку в Молдавському князівстві): 
А хотар томоу селоу Оурджичвннлорь почєнши от конєць 
поле от поут... от тол Б повишє монастирв по боуковини 
и Лихїи поток, та черес Лихїи поток опАтоу конєць поле, 
гдє вьходит поут от лєса (Сучава, 1491 60 І, 449). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. лихии (1392—1393 РФВ 170); род. 

одн. с. лихого, ли(хо)го (1388 Р 41; 1392—1393 РФВ 
170; 1495 ЛЛМ 83); знах. одн. ч. Лихїи (1491 ВО І, 
449); знах. одн. с. лихоє (1392 Р 46; 1436 Сові. II, 698); 
знах. одн. ж. лїхоую (XV ст. ВС 38); наз. мн. лихві (1457 
Сові. II, 810); знах. мн. лихихі> (1496 ВО II, 405); ор. 
мн. лихими (XV ст. ВС 27 зв.). 

*лихиничи мн. (1) (назва села у Вітебській землі): 
и за тоую сто коп грошей широких продали есмо Єго Ми- 
лости дворєц наш... и люди в Лихиничох зь зємлАми свои- 
ми (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 
ФОРМИ: місц. в Лихиничох (1492 III, 23). 
*ЛИХИНЬ ч. (1) (назва міста у Польщі, пор. ЬїсЬегї, 

ЬусЬупо): Мьі воицєхь з бжиєи мл(с)ти яринбискупь гнвз- 
дєнскни... янь з лихинА брвстьскии яранть з брудцова 
влоцлавскии... слюбуємьі и записуємьі сА стецку воєводь 
зємлв молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: род. одн. лихинА (1433 Р 122). 
*ЛИХО с, (6) лихо, біда, горе, нещастя (4): а што коли 

бьіхь сльішА(л) што бьі сА тьїкало к моєму г(с)дрю, королю, 
кь єго лиху, имамь его остєрегати во всв(х) рвчє(х), безо 
л(с)ти н безхитрести (ІДекерів, 1402 Сові. II, 623); а по 
ламан(ь)н записові самь же споведаль бо хто хотель бьі 
кому лихо вчинити, собв горшей вдБлаеть (Вільна, 1495 
РИБ 620); а кь нєдругомь єго кь Охьматовьімь дєтємь 
лосьілаєшь а наводишь ихь на его, да и кь иньїмь нєдру¬ 
гомь єго на єго лихе посьілаєшь (б. м. н., 1499 ВО II, 
448); 

(щось погане) лихе (1): а што ко(л) о(т) кого оусльїшю на 
господарА нашєго лихо нли добро того(м) нє оутаити гос- 
подарД нашєго вєлико(г) королА (б. м. н., бл. 1386 Р ЗО); 
на лихо гадати (1) замишляти лихе (на кого): 

а на лихо ему королє(в) нє гадати но служи(т) ему королеви 
верно и до своє(г) живо(т) (Луцьк, 1388 Р 42). 
ФОРМИ: дав. одн. лиху (1402 Сові. II, 623); знах. одн. 

лихо (бл. 1386 Р ЗО; 1388 Я 42; 1437 О/Я № 8; 1495 РИБ 
620; 1499 ВО II, 448). 

*ЛИХОДгЕЄЦЬ ч. (1) лиходій: и оучинивши нмь тую 
жало(ст) и ншкоду, а о(н) сА оувєрну(л) до нашєи зємли 
мо(л)давскую (!) ис тьіми то лиходвнии (Сучава, 1457 Сові. 
II. 809). 
ФОРМИ: ор. мн. лиходБици (1457 Сові. II, 809)* 
*ЛИХОТА ж. (4) лиходійство: кто почнє(т) свадою или 

тєжєю или бу(д) которою лихотою оу которьі(х) дне(х) 
и часо(х), тоть заплатить заввеку тв(х) н роубли чистого 
срєбра (Сучава, 1415 Сові. І, І16);атакожь ктобьі (почАль) 

о(т) н(х) плєменє на петра или на его двти за таа села 
оубїиствомь илн (тєжєю или которо)ю лихотою, а онь на(м) 

заплатить заввека ^ роубли литого еєрєбра (Сучава, 1436 
Сові. І, 468). 
ФОРМИ: ор. одн. лихотою (1415 Сові. І, 116; 1418 Сові. 

I, 127; 1423 0/Я«Л» 447; 1436 Сові. І, 468). 
*ЛгіХОТНИК'Ь ч. (2) лиходій: ино мьі оузрввши и(х) 

жало(ст) и просА(ч) пра(в)ду о(т) на(с)... дали есми имь 
того н(с)того зра(д)цв лева с тВми то лихо(т)никьі (Сучава, 
1457 Сові. II, 809). 
ФОРМИ: знах. мн. лихо(т)ники (1457 Сові. II, 809); 

ор. мн. лихо(т)иикьі (1457 Сові. II, 809). 
*ЛИХЬ1И5шї. ЛИХИИ. 
*ЛИЦЄ с. (11) О л н ц є м (2) в лице: а кто своєго долж- 

ника лицє(м) (познал), а оусхочє(т) права жадати о своємь 
долгу, що бьі пошо(л) до братова, та що бьі оучиннли нмь 
право рА(д)ци брашовстїи на єго должника (Сучава, 1435 
Сові. II, 692); 
О Л ї Ц о м ь вьіиняти (1) знайти щось як речовий 

доказ: оуставлАємь н сказоуємь колї хто боудв(т) трїнчи 
обажєнь пєрє(д) соудо(м) о злодвиство алюбо о разбои 
и пєрєможєнь алюбо некотороую рє(ч) злодви-скоую ЛЇЦОМЬ 
вьінмоу(т) алюбо вврнє(т), на вєкьі жа(д)ноє чти нєимєє(т) 
имєть (XV ст. ВС 36 зв.); какими л ици (1) у якийсь 
спосіб: а коли бьі па(н) на(ш) милостивьі коро(л) єго 
мл(с)ть, обьісла(л) на(с), абьіхо(м) к тому вьшмєнованому 

мистцю и днєви бьіли, а мьі бьіхо(м) того какими лици нє 
хотили попо(л)нити по(д)лу(г) слюбоу и того запису... 
то(г)дьі на(ш) милостивьіи па(н), коро(л) его мл(с)ть, имає(т) 
на(с) казнити н карати, яко непослушники приказаниа 
пана своєго (Серет, 1453 Сові. II, 766); иикакими 
лици (1) ніяким способом: Ивашко от Сєрєцел стратил 
тота села от оусего закона, заноуж Іон поставил вєликоє 
прнвилие, как ємоу дал Ивашко тота села по своєго (!) 
доброю волею, ани Ивашко тоут првд нами и првд нашими 
бояри никакнмн лици нє могль св оуприти (Ясси, 1459 
60 І, 32); лицємь нВти (1) спіймати на гарячому, 
спіймати з поличним: и ти(ж) имає(м) с вашєи мл(с)ти и на¬ 
цій панове такую справє(д)ливо(ст) дрьжати мє(ж) нами 
и зємлвми, яко бьіхо(м) могли злодїєвь имєновани(х) або 
лице(м) нвтьі(х) вишалн на обв сторонв (Сучава, 1457 Сові. 
II, 810); з а с т а т и с в л и и є м ь (2) див. *ЗАСТАТИ 
С'Е; знайти сА лицємь (І), лнцємь знайти 
с В (1) див. *ЗНАИТИ СА; оберьнути липа (І) 
див. ОБЕРНУТИ. 
ФОРМИ: род. одн. лица (1493 ПОСВВ 152); ор. одн. ли- 

цє(м),лицем, лицємь 7 (1435 Сові. II, 692; 1457 Сові. II, 
810; 1479 ОС 140; 1481 60 І, 257); лїцомь 1 (XV ст. ВС 
36 зв.); ор. мн. лици (1453 Сові. II, 766; 1459 60 І, 32). 
ЛИЧБА, ЛИЧЬБА ж. (49) (стп. ІісгЬа) 1. рахунок, фі¬ 

нансовий звіт (10): Личба ключнику киевскому Сенку По* 
лозовичу а Самоделчину сьіну з мьіта (б. м. н., 1494—1495 
АЛРГ 59); частокро(т) прїгожаєтсА што(ж) двти оу сї- 
ро(т)ствв зостаноу(т) ино нєхто возмєть к собв во опвка- 
нїє а коли(ж) доростоуть лв(т) тогдьі хотА(т) ли{ч)бьі имє(т) 
о(т) своєго опекатє(л)ника все(г) свое(г) именїя (XV ст. 
ВС 35 зв.); Личба мьітниковь берестейских (Вільна, 1497 
АЛРГ 79); 
на личбє положити (2), положити на 

л и ч б в (4) включити в рахунок, у фінансовий звіт: и какь 
онн тьін три годи вьідє(р)жать и боудоуть намь личьбоу 
давать, и мьі маемь имь тьш пенАзи на личьбе положн(ти) 
(Краків, 1487 АМЛ)\ Пань Литаворь Хребьтовичь, мар- 
шалокь, а пань 0едко, писарь, брали личбу вь митника 
Меньского вь Мартина Яньчелевича: Сь первого году по 
ложиль на личбв, што вьідаль 200 копь и 40 копь и 3 копьі, 
н 16 грошей (Вільна, 1499 РЕА III, 34); брати личб\ 
(4) див. БРАТИ 1; видати личб у (1) див. ВЬІДАТИ; 
давати личбу (1), личбу давать (2) див. 



*личити — 552 — ЛИШИТИ 

ДАВАТИ; дати личбу (1)г личьбоу д а т и (1) 
див. ДАТИ; д Б л а т и личбу (3), личбу дєлати 
(3) див. ДЄЛАТИ; положити личбу (3) див. ПО¬ 
ЛОЖИТИ. 

2. грошовий курс, платіжна вартість грошової оди¬ 
ниці (2): а коли бьіхомь хотвли любо сами взАти в него 
то селище... или кому бьіхо(м) приводили вьїкути (!) тогдьі 
имаємь заплатити ему пАтьдєсАть гривє(н) полугрошки по 
той личбе какь оу подольской зємли идеть (Острог, 1427 
Р 109); коли жь бьіхомь хотвли тьіи двв сєлищи любо 
сами оузАти оу него или кому приводили бьтхомь вику¬ 
пити и тогдьі имвємь дати ему за тьш двв сєлищи шєстьдє- 
сАть копь тую подольскими полугрошники по той личбв 
какь оу подольи идєть (Турейськ, 1429 Р 112—113); пол¬ 
еная л и ч б а (2) див. ПОЛСКИИ; руская личба 
(1) див. РУСКИИ 1; чес ка я личба (1) див. ЧЬСКЇИ; 
широкая личба (5) див. *ШИРОКИИ. 

3. сума, кількість (1): О соудьи ко(л)ко лїчьбьі гро(ш)и 
има(т) бьіти взАтого (XV ст. ВС 6 зв.); 
О вь личьбу (2) в рахунок (чого): Продали есмо 

мьіто Берестейское... на трьі годьі за три тисячи копь гро¬ 
шей и за триста копь грошей, и на годь по тисечьі копь и по 
сту копь грошей... А на третій годь такожь мають намь 
дати тисячу золотьіхь вь тии жь роки, по пятисоть золо- 
тихь, вь тую жь личьбу три тисячьі копь грошей и вь 
триста копь грошей (Краків, 1487 РИБ 226). 
ФОРМИ: наз. одн. личба, личьба (1494—1495 АЛРГ 

59, 60; 1496 АЛРГ 78; 1497 АЛРГ 79; 1497—1498 АЛРГ 
79, 80); род. одн. личбьі, ли(ч)бьі, лїчьбьі 11 (1424 Р 102; 
1461 АЗ І, 53; 1465 АЗ І, 57; 1467 СП № 13; 1485—1500 АЗ 
І, 120; 1488 АЗ І, 88; 1494 АЗ І, 101; XV ст. ВС 6 зв., 35 зв.; 
2-а пол. XV ст. СПС\ 1494—1495 АЛРГ 59); ли(ч)би 1 (1490 
Пам.)\ дав. одн. личбе 1 (1427 Р 109); личб-Ь 1 (1429 Р 113); 
знах. одн. личбу, личьбоу, личьбу (1487 АМЛ; РИБ 226; 
1494—1495 АЛРГ 59, 60; 1495 АЛРГ 60; 1496 АЛМ 128; 
АЛРГ 72; 1497 АЛРГ 79; 1497—1498 АЛРГ 79; 1499 РЕА 
Ш, 34 і т. їн-); місц. одн. иа личьбе, личбе 3 (1487 АМЛ; 
1496 АЛРГ 72; 1497 АЛРГ 79); иа личбі 2 (1499 РЕА 
III, 34); знах. мн. ли(ч)бьі (XV ст. ВС 35 зв.). 

*Л ИЧИТИ дієсл. недок. і док. (2) (стп. Іісгус) 1. нєдок. 
рахувати, лічити (1): а за то есмо взАли оу пана его мл(с)ти 
двВстє ко(п) широки(х) грошей ческие монети а по(л)скиє 
личбьі личачи по шєстидвсА(т) грошей за копу (Овруч, 
2-а пол. XV ст. С/7С). 

2. док. (утримати певну суму) вирахувати, відрахува¬ 

ти (1): Снь которьі(и) боудв(т) ещо нєо(т)дв(л)нь сь бра(т)єю 

вь очинє алюбо оца што коли проиграєть то имееть бьіти 
лічено ему на его дв(л)ници (XV ст. ВС ЗО зв.). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. личачи (2-а пол. XV ст. С/7С); 

інф. бьіти лїчєно (XV ст. ВС ЗО зв.). 
*ЛИЧКОВЬ ч. (1) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві); Тьм ми (ви)дьвши его правою и вврною слоуж- 
б<оу> до нас... дали и (потвердили єсми є)моу... села на 
имь где бил дворь Креиьви на ЯланБ... и на Личковб 
Оухирнєщїи (Сучава, 1466 ВО І, 110). 
ФОРМИ: місц. одн. на Личкові (1466 ВО 1,110). 
ЛИЧЬБА див. ЛИЧБА. 
ЛИШ част. (1) (видільно-обмежувальна) лише, тільки: 

А кто боудєт их тАгати, боуд о котором дили, или о вєли- 
ком дили, алибо хотв о малом, а оньї помочное боулше що¬ 
би ничєго не платили, лиш щоби платили волоскьш за¬ 
коном, как ест волоски законь (Сучава, 1470 В£> І, 140). 
Див. ще ЛИШЄ1. 
* ЛИШАТИ дієсл. недок. (1) (що) допускати, дозволяти: 

про тожь смотрите наши листьі, що єсми имь дали, 
та по(то)мужь (в ориг. по моужь.— Прим, вид.) имь да 
є(ст), а не лишайте имь кривди бити ни о(т) кого (Устя 
Башія, 1435 Сові. II, 678). 
ФОРМИ: нак. сп. 2 ос. мн. лишайте (1435 Сові. II, 678). 

Див. ще ЛИШИТИ 3. 
ЛИШЄ1 част. (9) (видільно-обмежувальна) лише, тільки 

(7): а по еємоу записаню нєнадобе вступати сА свєтским 
попом в тот клАштур, лише мнихом (Острог, 1443—1452 
АЗ І, 39); а нигдє у нашєи зємли сучавское мито да не пла- 
тАть, лише у со(ч)вв (Сучава, 1455 Сові. II, 771); И такождє 
ни паркалабове от Немцв, ани старости от тою волости, 
ани глобници их, ани припашарє... никто их да не емвют 
их соудити, лише сам митрополит или его оурВдници (Су¬ 
чава, 1466 ВО І, 95); 

(у сполуч. лише где) лише, тільки (2): а кто имєт 
коупити екот илї барани илї оу баковБ, илї оу романовом 
торгоу... а либо оу иньїх торгох, боуд где оу нашен зємли, 
не надобв нигдє мита дати, лише где коупит (Сучава, 1456 
Сові. II, 790); А кто имєт коупити скот или барани, или 
оу Баков или оу Романова тргоу или оу Нвмца или оу Ба- 
ни алибо оу иньїх трьгох, боуд где оу нашєи зємли, не на- 
добв нигдє мита давати, лише (в ориг. липше.— Прим, 
вид.) где коупит (Сучава, 1460 ВО II, 274). 
Див. ще ЛИШ. 
ЛИШЕ 2 спол. (2) (зв'язує сурядні приєднувально-обмежу¬ 

вальні речення) хіба, хіба що: И пак тоти истиньі Седи — 
Ахматови синове, што соут нинвчє по божїи милості оу 
наших роуках... а мьі имаємо их твердо и статочно держа¬ 
ти... и николи на волю их не поустити... лише коли нас 
о то наипервеи корол его милость обьтшлеть алюбо тежь 
напомєнєт, а мьі абьіхом их дали оу роуци... наяснВишє- 
моу Королеви (Сучава, 1462 ВО II, 292); Мьі тогди Стєфан 
воєвода, сам своєю парсоуною, и сь оусєю нашєю моцю... 
боудем єхати на тоурєцкого чьсарв; лише, боже того не 
давай, боудоум ли тогди оу которои нємоци, та не мочи 
мем самьі єхати заєдно з ними, он бьі тогди имал єхати 
заедно с ними сьінь наш Богдан воєвода (Гирлов, 1499 ВО 
II, 423). 
ЛИШИТИ дієсл. док. (10) 1. (кого, що кому) (заповісти) 

залишити (2): мьі етєфань воєвода... чини(м) знаменито... 
оже... дали есмьі вт сеосщеі і к омоу митро полито у кирь ка¬ 
ли стоу романскомоу едного татарина на имв пашка... а по 
его емрти или его лиши(т) цркви или его комоу да(ст) 
или его ослободи(т), а о(н) є(ст) волєкь (Дольний Торг, 
1445 Сові. II, 236); мьі Стєфан воєвод... чиним знамєнїто... 
оже приидоша првд нами... Мьлинь и Вьіша... и дали 
и от стоу пили сл путам нашим... села що имь дал и лишил 
оу<и)ко их (Сучава, 1458 ВО І, 20). 

2. (кому, кого) (дати дозвіл) дозволити (кому) (3): 
ту (т) к на(м) пришли брашоввни и жа(лу)ю(т), ажє не ли¬ 
шите и(х) продавати свои трьговли друбньїи, крамарє, 
ка(к) продали при нашє(г) родитєлв (Сучава, 1435 Сові. 
II, 695); А також крал его милость и кнАз великій литов- 
скїи да имают лишити коупцєм нашим, вездє по зємлАх и 
панством их, абьт ходили и торговали слободно и добро- 
волно (Гирлов, 3499 ВО її, 424). 

3. (що) покинути без опіки (до чого) (1): Про тож пра- 
шаю вас: не забивайте мене и не лишите ми товар щоби 
загибло, или товар коулко боудєт или скоулищих 
(Торговище, 1481 ВО II, 358). 

4. (про що, на кому) (передати на вирішення кому) 
залишити (що кому) (1): И також про дило и про кривдьі 
гранииам от обох сторон, мьі имаємо лишити на старостах 
хотинскьіх и чєрновскьіх и на по том боудоучих старост 
хотинскьіх и чєрновскьіх (Гирлов, 1499 ВО II, 424); 
фл ишити на п р а в Б (кого) (2) зберегти за ким 
право (на що): ино ми, дорадившєсА ис нашими паньї н ра¬ 
дою, и лїшили есмо их на томь правБ и потвердили есмо 
имь того права как мают ходити по нашєи зємли их коупци 
слободно по нашєи зємли и которьім обьічаємь имают мита 
платити от своего товара (Сучава, 1456 Сові. II, 788); 
Ино мьі дорадивши сА ис нашими паньї и радою, и лишили 
єсмьі их на том правБ и потвердили есмо им того права, 
как мают ходити по нашєи зємли их коуппи слободно й доб- 
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роволно и которьш обьічаємь имают мьіта платити от своєго 
товара (Сучава, 1460 ВО її, 272—273); лишити оу 
правоє и м А (кого) (1) визнати право (за ким на що): 
мьі алєксандрь воєвода... знаємо чинимь... ожє тота истин- 
наА маиколА.. сь своими сньї..* тАгали на влада и на 
крьстю о(т) солкьі ажє имь бьіла очина тото село о(т) солка 
и не могли добьіти а вла(д) и крьстА оправилисАа маиколА 
пєрє(д) нами сь своими сна и сь своими оуноучатьі лишили 
влада и крьстю оу правоє имА и оправили влада и крьстю 
сами своими (!) Азьїкомь пєрє(д) нами (Баня, 1418 Сові. І, 
126—127). 
ФОРМИ: інф. лишити (1499 ВО II, 424); перф. З ос. 

одн. ч. лишил (1458 ВО І, 20); 1 ос. мн. лїшили єсмо 1 
(1456 Сові. її, 788); лишили єсмьі 1 (1460 ВИ II, 272); 
З ос. мн. лишили (1418 Сові. І, 127); майб. З ос. одн. лиши(т) 
(1445 Сові. її, 236); 2 ос. мн. лишите (1435 Сові. II, 695); 
баж.-ум. сп. 2 ос. одн. ч. аби єси лишил (1476 ВО її, 337); 
нак. сп. 2 ос. одн. лиши (1476 ВО II, 337); 2 ос. мн. лишите 
(1481 ВО II, 358). 
Див. ще ^ЛИШАТИ. 
ЛИШИТИ СА дієсл. док. (2) (чого) 1. позбутися (чого), 

втратити (що) (1): а кремАнєць держати юрью наримонь- 
товичю... а коли мирь станєгь юрью кнАзю города лиши- 
тисА (б. м. н., 1352 Р 6). 

2. відмовитися (від чого) (1): ПрїгожаєтсА частокро(т) 
и(ж) из наши(х) зємлА(н) не о(т)бьіваю(т) своєи чти... а оу 
иа(ш) у вєлїкь](и) гнБвь оупадаю(т) а потомь лїшївшїсА 
то(г) чєрє(с) прїятєй (!) нашоу ласкоу находА(т) хочє(м) 
того ачь имь гнєвь нашь о(т)поуілє(н) алБ тьі(х) што щкодьі 
почїнилї што и(м) право(м) доси(т) о(т)поведалї (XV ст. 
ВС 28—28 зв.). 
ФОРМИ: інф. лишитисА (1352 Р 6); дієприсл. перед. 

лїшївшїсА (XV ст. ВС 28 зв.). 
*ЛИЩЬ ж. (1) (назва селища у Волинській землі): Од- 

ложили есьмо: на ГнидовБ не надобе мита давати... вь Ли¬ 
ши, вь Мильчи. V Веобои не надобе (Степань. 2-а пол. 
XV ст. АЛМ 9). ' 
ФОРМИ: місц. одн. вь Лищи (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
*ЛЇВОВЬ див. *ЛВОВЬ. 
ЬІ0£2А ч. (1) (особова назва): А рггі ІЬігп Ьііі з^ібсгу; 

рап Зап кгаковзкі... Ьі§$га г Міетігои'а, \гоіе\уос1а Іапсгісг- 
кі (Краків, 1407 АрхЮЗР 8/1, 4), 
ФОРМИ: наз. одн. 1л£ега (1407 АрхЮЗР 8/1, 4). 
ЛЇЄ див. ЛИЄ. 
*ЛЇЄЩИ див. ЛИЄЩИ. 
ЛІЄЩЇИ див. ЛИЄЩИ. 
*ЬІРО\УУ див. *ЛИПОВЬ. 
ІЛР52І див. Л'ЕПШЄ, 
*ЛЇСИЧЇИ див. *ЛИСИЧИИ. 
*ЬІ55 див. Л'ЬСЬ. 
* ІЛ550К див. Л'ЬСОКЬ. 
*ЛЇСТЬ див. ЛИСТЬ. 
*ЛІСЬ див. Л'ЬСЬ. 
ЬІТНЕШ8КІ прикм. (1) (стп. Шешзкі) литовський: VII- 

їосіізіа'лг г Ьохеу туїозіу Когої Роїзкі у ЬііЬе^лгзкі... гпа]ето 
схіпіті... с2(і)от уакхе ^охгіїу па пазху муегпу з1ц§у 
Іуапа у Бетіапа... сіаіето ут... зхеїо... КгизеІпісхи (Гли- 
няни, 1395 СЬ 166). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ІліЬе\\г$кі (1395 СЬ 166). 
Див. ще ЛИТОВСКИЙ. 
Пор. *ЛИТВА. 
*Ь\1№див. ЛИТО. 
ЬІТО див. Л'ЬТО. 
*ЛЇХВА див. *ЛИХВА. 
*ЛЇХИИ див. ЛИХИИ. 
*ЛЩЄ див. *ЛИЦЄ, 
*ЛЇЧИТИ див. *ЛИЧИТИ. 
*ЛЇЧЬБА див. ЛИЧБА. 
*ЬІ82 див. Л'ЬСЬ. 
*ЛЇШИТИ див. ЛИШИТИ. 

*ЛЇШЇТИ СА див. ЛИШИТИ СА. 
ЛОБУНСКИЙ, ЛОБОУНЬСКИЙ, ЛОБОУНЬСКЬШ ч. 

(5) (особова назва): а иа то свьдкьі при то(м) бьіли тог- 
дьі зємлАнє королєвскни на имА пань онаньА вАчко- 
вичь... и пань звнко лобоуньскьщ (Острог, 1458 0ЖДЛ4). 
А при том бьіл... пан Зенько Лобоуиьский (Острог, 1466 
А5 І, 61). 
ФОРМИ: наз. одн. Лобунский, Лобоуиьский, лобоуиь- 

скьіи (1458 ОЖДМ: 1464 А5 І. 57; 1465 А5 І. 57: 1466 АЗ 
І, 61)'. 

*ЛОВЄЦЬ ч. (6) 1. (феодально залежний поміщицький 
або державний селянин, який ніс службу на полюванні) 

ловець (4): а тоуть жє члвки три што поднмьщиньї нєдаю(т> 
а ловьцовь пАть што в ловьі ходять тьіє подьімьщиньї нє- 
дають (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); Мьі приказали тьімь 
ловьцомь вашей милости свинюшаномь и тьіе новиньї за- 
ведати (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 21). 

2. (придворний, що завідував полюванням; почесне при¬ 
дворне звання) ловчий (2): А даемь ему, предописанному 
пану Петрашу Волковьш, ловцу, верху именованое место 
вЕчне (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/IV, 11). 
ФОРМИ: род. одн. ловьца (1447 АрхЮЗР 8/IV, 10); 

дав. одн. ловцу (1447 АрхЮЗР 8І\МУ II); род. мн. ловьцовь, 
ловьцо(в) (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); дав. мн. ловьцомь (1475— 
1480 АрхЮЗР 8/IV, 21). 
Див. ще ЛОВЧИЙ. 

*ЛОВИСКО с. (2) мисливське угіддя: мьі, великий княз 
Швитригайло... Узривьши есмо знаменитую намь служь- 
бу... пана Петра Ланевича Кирдеевича Мьілского... дали 
есмо ему село Киселинь... а село Вербяев вь Луцькомь 
повете, со всими тими приходи, и доходи... з лови, з ло¬ 
вити, з ловисками (Луцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 
12); мьі великий кнзь швитрикгаиль олькгирдовичь... дали 
есмо емоу... село холопАчь оу володимєрскомь ПОВЕте со 
всеми с тьіми доходи и приходи... з ловьі з ловиски (Луцьк, 
1451 Р 156). 
ФОРМИ: ор. мн. ловисками 1 (1445—1452 АрхЮЗР 

8/IV, 12); ловиски 1 (1451 Р 156). 
Див. ще *ЛОВИЩЄ, ЛОВЬІ 2. 
*ЛОВИСЧЄ див. *ЛОВИЩЄ. 
ЛОВИТИ, ЛОВИТЬ дієсл. недок. (13) (що і без додатка) 

ловити: а оу ставу радивоуньковЕ ловити сЕтью ему доб- 
ровоулно (Перемишль, 1366 Р 12); а поля єсмь ему дали... 
по Виноградную гору... потуль ему волно сено косити 
и риба ловити (Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/IV, 10—11); А та¬ 
кож никто да не смбют сижи оуч(и>нити оу их хотар, на 
Днистри или оу озєри, или плоти, ани ловити никто оу 
их хотари (Дольний Торг, 1458 ВО І, 8); Да ест тота бра- 
нище монастироу от Путнои, ловити соби рибоу и пасти 
свои товар (Сучава, 1490 ВО І, 420—421). 
ФОРМИ: інф. ловити 10 (1366 Р 12; 1409 Со5^. І, 69; 

1447 АрхЮЗР 8/IV, 11; 1455 Сові. II, 531; 1456 ГПХМ; 
1458 ВО І, 8; 1463 .45 І, 55; 1475 А5 І, 71; 1490 ВО І, 421); 
ловить 1 (XV ст. ВС 10 зв.); майб. З ос. мн. имоут ловити 
1 (1458 В О І, 8); боудоуть ловити 1 (1448 ВО І, 342). 

*ЛОВИЩЄ с. (31) мисливське угіддя (28): грань... зь 
леса Лютьіцею... черезь пусчу нашу и ловисча, подь Чорньїй 
лесокь нашь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1Л/1, 2); а про то та 
пани хонька... оуздала єсть тоть мунастьірь калєниковь 
иванови губцЕ... с ловищи и со всБми оужитки (Перемишль, 
1378 Р 26); ми вєликии кнзь Швитрикгаиль... чини(м) 
знакомито... ижє... дали есмо тому прє(д)реченому пану 
андрБю... село михлинь... со всими оуходьі и приходи... 
и с лови и с ловищи (Київ, 1433 Р 118); и тако(ж) даемь 
и потвєржаемь матери нашєи, вєликои кн.Агини (в ориг. 
кнАшни.— Прим, вид.) марш... олховєць...сь ловишчами 
и сь оусими доходи (Хотин, 1455 Сові. II, 774); ино ми 
впамАта(в)ши сго к на(м) вЕрную слоужбоу з ласки нашоє 
тое село вишереченноє сомино... и(з) лови и з ловищи... 



*ловковскии — 554 — ЛОВЬЇ 

дали есмо ивашкоу роусиновичоу вбчно (Вільна, 1499 

ГОКІР)\ 
ловища звбрАчии (1), ловнща зверин- 

н ьі е (І) звіроловні угіддя: И то есмо дали на вбки вбч- 
ньіи И дбтемь и(х)... С ловищи и звбрАчими и сь птачими 
(Луцьк, 1445 Р 148); будуть воньї тое село... держати... 
и зь ловьі и зь ловищи зверииннми и пташиньїми (Троки, 
1498 ГВКОО); (ловища) пташин ьі є (1), (ло¬ 
вища) птачие(І) угіддя для полювання на птицю: 
дали на вбки вбчнии И дбтемь и(х).., С ловищи и звбрА- 
чими и сь птачими (Луцьк, 1445 Р 148); будуть 
воньї тое село... держати... и зь ловьі и зь ловищи зверин- 
ньіми и пташиньїмн (Троки, 1498 ГВКОО); ловища 
оуюновьіе (1) водні угіддя для ловлі в’юнів: а и єщє 
даль есмь ему ловища оуюноваА (Казимир, п. 1349 Р 3—4). 
ФОРМИ: знах. мн. ловисча, ловища (1322 ЛрхЮЗР 

1/УІ, 2; п. 1349 Р 3); ор. мн. ловищи 26 (1361 Айі 6; 1378 
Р 26; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1438 Р 138; 1445 АкЮЗР 
1, 17; 1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 12; 1451 Р 159; 1465 
715 І, 57; 1488 АЗ І, 242; 1499 ГОКІР і т. ін.); ловищами, 
ловишчами 3 (1447 АрхЮЗР 8/IV, 11; 1451 АрхЮЗР 
8/ІУ, 17; 1455 Созі. її, 774). 
Див. ще *ЛОВИСКО, ЛОВЬІ 2. 
*ЛОВКОВСКИИ прикм. (5) ф ловковская до¬ 

рога (5) (назва дороги): а писали есмо г(с)дрю Своємоу 
на памА(т)... по камєноу гороу а о(т) камєньї горн по до(л)- 
жє(к) до(л)жко(м) горб по ло(в)ко(в)скоую дорогоу С ловь- 
ко(в)скоє дороги по малоую ивєнкоу (б. м. н., бл. 1458 Р 
167). 
ФОРМИ: род. одн. ж. ловько(в)скоє (бл. 1458 Р 167); 

знах. одн. ж. ло(в)ко(в)скоую 2 (бл. 1458 Р 167); ло(в)ко(в)- 
скоу 1 (бл. 1458 Р 167); ор. одн. ж. ло(в)ко(в)скою (бл. 1458 
Р 167). 
Пор. ЛОВКОВЬ. 
ЛОВКОВЬ ч. (2) (назва села у Київській землі); а вели¬ 

ким) до(л)жко(м) по ло(в)ко(в)скоу доро(гоу), што идєть 
о(т) ло(в)кова ко скоморохо(м) (б. м. н., бл. 1458 Р 167); 
кь житомири село Ловковь а в томь сєлє дєсДть даньни- 
ко(в) (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. Ловковь (бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); род. 

одн. ло(в)кова (бл. 1458 Р 167). 
*ЛОВНЬІИ прикм. (І)Лземля ловная див. ЗЄМ- 

ЛА 3. 
ФОРМИ: ор. одн. ж. ловиою (1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8). 
ЛОВЦИ мн. (2) (назва села у Молдавському князівстві); 

тбмь мьі видбвши єго правоую и вбрноую слоу(ж)бою до 
на(с)... дали єсмн ємоу оу нашеи зємли, єдно село... на 
имь ло(в)ци (Сучава, 1446 Созі. II, 238); того ра(дї) мьі 
видбвшє єго правую и вбрную службоу до на(с)... дали 
єсми ему... едно село на бистрицб, на имб ловци (Сучава, 
1453 Сові. II, 472). 
ФОРМИ: наз. ло(в)ци, ловци (1446 Созі. II, 238; 1453 

Созі. II, 472). 
ЛОВЧИЙ, ЛОВЧІЙ ч. (18) (придворний, що завідував 

полюванням; почесне придворне звання) ловчий: а при томь 
бьіли свбдьци па(н) ивань жюржевичь... па(н) грицко лов¬ 
чий кролєвь смєтанька (Погоничі, 1422 Р 98); а при том 
бьіли панове их м(и)л(о)ст: пан Тишко Ходнкович Корє- 
нєвский, а кн(А)зА великого ловчий пан Лев (Берестя, 
1466 АЗ І, 62); Ивань землю дє(р)жить Беле(в)скоую и 
да(н) идєть с тое земли чотири ведра а полю(д)А ведро 
медоу а две коуници ловчомоу чотири гроши (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 93); А при том моемь записном листу бнл: 
от(е)ць нашь Дамїань вл(а)д(н)ка володимирскїй... а лов¬ 
чій королеви пан Янь Мишкович (Добучини, 1487 АЗ І, 
239). 
ФОРМИ: наз. одн. ловчии, ловчий, ловчїй (1422 Р 98; 

1466 АЗ І, 62; 1487 А5 І, 239); дав. одн. ловчому, лов¬ 
чомоу 12 (бл. 1471 ЛКЗ 93, 93 зв.); ловчємоу 2 (бл. 1471 
ЛКЗ 93); знах. одн. ловчого (1466 А5 І, 63). 

Див. ще *ЛОВЄЦЬ 2. 
*ЛОВЧИЧИ мн. (3) (назва села у Львівській землі) Лів- 

чиці: ино и на кролевьскомь листб... не стоить оуписано 
тое дворище пьісковича... але тое дворище писковича сто¬ 
ить оуписано на кролевьскомь листб и на оуздавньїхь ли- 
стохь што оу селб оу ловчичохь (Зудечів, 1411 Р 79). 
ФОРМИ: род. ловчичь (1411 Р 79); місц. оу ловчичохь 

(1411 Р 79). 
ЛОВЧІЙ див. ЛОВЧИЙ. 
*ЛОВЬ ч. (2) 0 л о в ь з а е ч и и (1) полювання на 

зайців: Оловоу заечьемь (XV ст. СЯ 9 зв.); (л о в ь) ло- 
сї н ьі и (1) полювання на лосів: О о (!) ловл оленьємь 
и лосїномь (XV ст. СЯ 9 зв.); ловь олении(І) по¬ 
лювання на оленів: О о (!) ловж оленьємь и лосїномь 
(XV ст. СЯ 9 зв.), _ 
ФОРМИ: місц. одн. о ловоу, ловЖ (XV ст. Ся 9 зв.). 
Див. шр ЛОВЬІ 1. 
*ЛОВЬКОВСКИИ див. *ЛОВКОВСКИИ. 
ЛОВЬІ мн. (56) 1. лови, полювання (6): а тоуть же 

члвкн три што поднмьщинн не даю(т) а ловьцовь пАть 
што в лови ходять тне подьімьщиньї не дають (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); коли держал Слоним пан Копач 
(и) брат его пан Мєнторт, мн єзьдживали тоут в лови (Лу- 
кониця, 1478 АЗ III, 17). 

2. мисливське угіддя (44): Паки же, снаднейшого ради 
отправованя хвали Божое при церкви соборной даємо 
надто подь Острогомь тому господину отцу владнце и вос- 
прнеминикомь (!) его село наше Бусчу... зь гаями, ловами 
(Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2—3); ми великий кнАз Швит- 
рикгайл... чиним знаменито... иж... даєм и дали есмо тому 
прєдреченому Каленику... село Боурковцьі... з лови и з ло¬ 
вищи, з бобровими гони (Київ, 1437 АЗ І, 33—34); И по¬ 
вела нас пани ВасилєваА вєрхь рєчки Бродноє поущою, 
лови своими ажь кь сєлоу коу Всемероу (Лукониця, 1478 
АЗ III, 17); И в томь привильи стоить ижь отє(ц) нашь 
пану ма(р)тиноу даль тни люди и(з) ихь зємьлями пашь- 
ннми и(з) борьтними и(з) сєножатьми и(з) ихь входи и ло¬ 
ви (Вільна, 1499 ВФ)\ 
лови бобровне (1) угіддя для полювання иа боб¬ 

рів: для того... ми Олександрь (вориг. Оксандрь. — Прим, 
вид.)... великий кн<А')зь литовский... чинимь знаме¬ 
нито... иж вбачивши вбрнни служби... кн(А>жати Ко- 
стентина Ивановича Острозского... и мн... емоу имбнє 
н(а)шє именемь ЗвАгол... дали есмо... з лови звє- 
риньїми и теж з лови бобровими (Вільна, 1499 715 І, 117); 
лови звбриине (4) звіроловне угіддя: а тако ему 
дае(м) и дали есмо со млини... и сь лови звбриними и по¬ 
точними (Снятин, 1424 Р 100); ми великий кнзь швитри- 
гайло... чинимь знаменито... иже... даемь и записуемь 
пану чуси имбнья оу луцкомь повбтє басово... з дубровами 
з лови звєриннми и с пташими (Луцьк, 1434 Р 128); ино 
в привильи о(т)ца нашого стоить што(ж) даль дя(д)ку его 
паноу миха(и)лу тое именьє любчо и(з) лю(д)ми из лови 
звєрьіньннми (Вільна, 1499 ВФ)\ (лови) осочьньїе 
(1) звіроловне угіддя, призначене для полювання способом 
облави: я Любарть Кгедеминовичь... записаль есми и даль 
село своє Рожнсче святому Иоанну Богослову... соборной 
церкви у Луцку... зь лови, погонними и осочьннми (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1/УІ, 1—2); лови погонннє (1) 
звіроловне угіддя, призначене для полювання способом 
переслідування: я Любарть Кгедеминовичь... записаль 
есми и даль село своє Рожнсче святому Иоанну Богосло¬ 
ву... соборной церкви у Луцку... зь леси и болоти подь 
лесомь, зь лови, погонними и осочьньїми (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 1—2); (ловм)поточьи(І) угіддя для 
полювання на птицю: а тако ему дае(м) и дали есмо со 
млини... сь корчовье(м) сь лозье(м) сь горами... и сь 
лови звбриними и поточними (Снятин, 1424 Р 100); 
(лови) п т а ш и и (1) угіддя для полювання иа птицю: 
ми великий кнзь швитригаило... чинимь знаменито... 
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ижє... даємь и записуємо пану чуси имінья оу луцкомь 
повіте басово... з дубровами з ловьі звєриннми и с пта- 
шими (Луцьк, 1434 Р 128). 
ФОРМИ: наз. ловьі (1444 ЛрхЮЗР 1/УІ, 8; 1478 Л8 III, 

17; 1499 ВФ); род. лововь (1475—1480 ЛрхЮЗР 8/IV, 20, 
21; 1499 ВФ); знах. ловьі (бл. 1471 ЛКЗ 90 зв., 92 зв.; 
1475—1480 ЛрхЮЗР 8/IV, 20, 21; 1478 ЛЗ III, 17; 1499 
ВФ); ор. ловьі 35 (1322 ЛрхЮЗР 1/УІ, 2; 1433 Р 118; 1444 
ЛЗ І, 40; 1447 ЛрхЮЗР 8/IV, 11; 1451 ЛЗ І, 44; 1466 ЛЗ 
І, 62; 1478 ЛЗ III, 17; 1492 ЛЛМ ЗО; 1497 РИБ 684; 1499 
ВФ і т. ін.); ловами 1 (1322 ЛрхЮЗР 1/УІ, 3); місц. в ло- 
вєхь (1499 ВФ). 
Див. ще *ЛОВИСКО, *ЛОВИЩЄ, *ЛОВЬ. 
ЛОГА ч. (1) (особова назва, молд., цсл. Євлогий, гр. ЕОХо- 

уюЯ): ТАМ ми видівшє єго правою вірною слоужбоу до 
нас... дали и потврьдили єсми ємоу... єдино село., на имі 
Оничанїи, що бил коупил тоє село Аврам вистАрник... от 
Іон Лога (Сучава, 1493 ВИ II, 21—22). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от Іон Лога (1493 ВВ II, 22). 
*ЛОГОЖЄСКЬ ч. (1) (назва мав гаку у Віденському воє¬ 

водстві) Логойськ: И о(т)писаль єсмь своєи жєні Кнгни 

марїи... свою очнноу и свою вьіслоугоу... имінїє... лого- 
жєскь (Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: знах. одн. логожєскь (1446 Р 154). 
* ЬОООТНЕТ див. ЛОГОФЄТЬ. 
ЛОГОФЄТЬ, ЛОГОФЄТЬ, логофьт, логоеєть, 

ЛОГО0ЄТБ, ЛОГ0ЄТБ ч. (570) (молд., цсл. логофегь, 
гр. Лоуо'0ітг|д) придворний писар, завідуючий придворною 
канцелярією і хранитель печаті молдавського господаря, 
канцлер (567): А на болшєє потвєржєнїє тімь, веліли 
єсмьї слузі нашєму Братію логоОєту писати и привісити 
печать нашу... к сєму листу нашєму (Сучава, 1403 Р5 
338); писа їсаїа логобєть оу бани (Баня, 1418 Сові. І, 127); 
а на болшоую кріпость и потвьрж(д)єн*їє томоу вьсємоу 
вншєписанномоу, вєліли єсмн нашємоу вірномоу паноу 
тьоутоулови логофєтоу писати и намоу (!) пєча(т) привіси¬ 
ти к сємоу нашємоу листоу (Ясси, 1500 Сові. 5. 231); 
вєликии л огофьть (2), логофєть вели- 

к и Ч__П) див- ВЄЛИКИЙ1 8. 
ФОРМИ: наз. одн. логофєть, логоОєть, логофєть, лого- 

фє(т), логОєть, логоОєть, логофьт 29 (1411 Сові. І, 85; 
1422 ВІД Іі§ 35; 1434 Сові. II, 666; 1442 Со5*. II, 87; 1446 
Сові. II, 238; 1449 Со5*. її, 386; 1456 ЗСФ; 1491 ВВ І, 453; 
1497 БО II, 100; 1499 ВВ II, 444 і т. ін.); ск. н. логоф 1 
(1470 ВО І, 153); род. одн. логоОєта, логофєта, ло(г)фєта, 
логофєт(а), лиговєта 113 (1408 Сові. І, 61; 1425 Сові. І, 
169; 1436 Сові. І, 460; 1448 Сові. II, 359; 1454 Сові. II, 
509; 1464 Сові. 3. 59; 1474 ВВ І, 193; 1482 ВВ І, 260; 1490 
Сові. 3. 141; 1499 ВВ II, 444 і т. ін.); зам. дав. веліли 
єсми нашєму ... логоОєта 1 (1409 Со5/. І, 70); дав. одн. 
логоОєту, ло(г)0єту, логофєтоу, Ео£оІНеіи, логофАтоу 
412 (1403 ДГЛЛ; 1415 Сові. І, 122; 1432 Сові. І, 338; 1443 
Сові. II, 132; 1452 Сові. II, 426; 1470 ВВ І, 151; 1476 ВВ 
І, 209; 1487 ВВ І, 292; 1493 Сові. 3. 177; 1500 Сові. 8. 231 
і т. ін.); логоОєтю 4 (1409 ВІД«Л» 437; 1411 439; 
Сові. І, 95; Мік. АІЬ.)\ логофє(т) 3 (1453 Сові. II, 496; 
1458 Мік. Вос. 123; 1459 Сові. 3. 22); знах. одн. логофєта, 
логофє(та), ло(г)0єта, логоОєта, ! лагофєта (1448 Сові. II, 
362; 1456 9СФ; 1468 ВВ II, 305, 306; 1496 ПДВДЛ 61); 
ор. одн. логоОєтомь (1442 Сові. II, 87). 

! ЛОДЬ (ЛЮДИ) див. ЛЮДИ. 
*ЛОЄВИЧЬ див. ЛОЄВЬІЧЬ. 
*ЛОЕВОЕ с. (1) (натуральна данина тваринним жи¬ 

ром) лойове: Волно резникомь... бьідло купуючи, в ринку 
и в клеткахь своихь тушами и чвертями, и на шроти рубаю¬ 
чи, кому хотя продавати волно, не даючи до скарбу На¬ 
шого жадное повинности, плечкового и лоеваго (Луцьк, 
1389 РЕЛ І, 27). 
ФОРМИ: род. одн. лоеваго (1389 РЕЛ І, 27). 

ЛОЄВЬІЧЬ ч. (5) (особова назва): а на то послуси влдка 
ларивунь ис кри(лошани) пєрємьшільскии и печать єго... 
стєцко лоєвьічь ис ходькомь братомь своємь и печать єго 
(Перемишль, 1366 Р 12); а пришодьши прєдь наше обличьє 
и пєрєдь зємлАньї пань вольчко пана ходьковь синовєць 
лоєвича ис пани ходьковою жєною... поєдналисА о села 
вшитка о ділницю (Вишня, 1393 Р 52). 
ФОРМИ: наз. одн. лоєвьічь 1 (1366 Р 12); ло(є)вичь 1 

(1378 ЗНТШ ІЛ, 5); лоєви(ч) 1 (1370 Р 18); род. одн. лоє- 
вичА 1 (1386 Р 31); лоєвича 1 (1393 Р 52). 

*Л(ЩЄ с. (1) (цсл. ложе) О ч ї с т о г о ложа див. 
чисть. 
ФОРМИ: род. одн. ложа (XV ст. ВС 24 зв.). 
ЛОЖЬ ж. (1) (цсл. льжь) лжа, брехня, неправда: а о(т) 

сєго часоу оть нась к вамь котори(и) посоль при(и)дєть 
бє(з) листа а бє(з) нашєи пєчати, и ви того нєпочьтиво оть- 
поуститє за ну (ж) то ложь єсть (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: наз. одн. ложь (1484 ЯМ). 
*ЛОЗА ж. (3) лозовий чагарник, лозняк (2): а поля есмь 

ему дали и уехали своей земьлі — по конец лози нивька 
на долини (Луцьк, 1447 ЛрхЮЗР 8/IV, 10); А хотар да 
єст тим селам... почьнши от пискоу... прости оу (ло)зоу 
(Сучава, 1468 ВВ І, 127—128); 
лоза Мохнатая (1) (назва місцевості у Подільсь¬ 

кій землі): тамь же есмо копець усипали, грани на липи 
витесати велильї; одьтоль уверхь рички Дидовки до гос¬ 
тинця Винницкаго, а гостьшцемь, мимо лозу Мохнатую... 
до рики Згару (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: род. одн. лози (1447 ЛрхЮЗР 8/IV, 10); знах. 

одн. лозу, (ло)зоу (1430 ГВКЛ 8; 1468 ВВ І, 128). 
Див. ще *ЛОЗЬР, *ЛОЗЬЄ. 
*ЛОЗЇЄ див. *ЛОЗЬЄ. 
ЛОЗНА ж. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

Тім ми видівши єго правою и вірною слоужбою до иас... 
дали и потвердили єсми ємоу... (село на имї>... Лозиа 
(Сучава, 1480 ВВ І, 246). 
ФОРМИ: наз. одн, Лозна (1480 ВВ І, 246). 
*лозниця ою. (1) (плодосушарня) лозниця, сушарка: 

И єщї єсмо дали и потвьрдили томо(у) нашємоу свАтомо(у) 
монастир (оу) от Тазлова и бранищю, що єст около мона¬ 
стир, починши от верх Никида... та ділом долоу до Боуо- 
ри, гдє били лозници (Сучава, 1491 ВВ І, 473). 
ФОРМИ: наз. мн. лозници (1491 ВО І, 473). 
Л ОЗНОБ А ж. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тімь ми видівшє єго правою и вірною слоужбою 
до нас... дали єсми ємоу... села на имА корнєщїи... и лозно- 
ва (Сучава, 1420 Сові. І, 135). 
ФОРМИ: наз. одн. лознова (1420 Сові. І, 135). 
*ЛОЗОВА1 : ж. (1) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): а хотарьі тімь сєломь що соуть на бьжовци почєнши 
(от) вірзарєва монастирі... на вєрхь лозовм, на мость 
грьланичь (Сучава, 1420 Сові. І, 135). 
ФОРМИ: род. одн. лозовьі (1420 Сові. І, 135). 
ЛОЗОВА 3 ж. (1) (назва озера у Молдавському кня¬ 

зівстві): ТАм ми видАвшє єго правою и вірною слоужбою 
до нас... дали и потврьдили єсми ємоу... чєтврьтая част 
озера на имі от Лозова (Гирлов, 1499 ВВ II, 140). 
ФОРМИ: наз. одн. Лозова (1499 ВВ II, 140). 
ЛОЗОВОЄ с. (1) (назва села у Волинській землі) Лозова: 

кн(А)зю Василью осталсА город Збараж, а к тому села... 
Лозовоє, Охрімовцьі (Луцьк, 1463 А5 І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Лозовоє (1463 ЛЗ І, 54). 
*ЛОЗЬІ1 мн. (7) лозовий чагарник, лозняк (4): тако... 

оучини(л) єсмь вічную границю и закопали по пєрєхрєст- 
нни путь што на долині подли попєлєва али(ж) до ло(з) 
а о(т) ло(з) на гору до частн(х) дубовь (б. м. н., 1419 Р 
90—91); И то єсмо дали на вікьі вічний и дітємь и(х)... 
сь всі ми пожитки... С поли... И сь ліси И сь лозами 
И сь ріками (Луцьк, 1445 Р 148); мьі Олександрі (в ориг. 
Оксандрь.— Прим. вид.)... великий кн(А)зь литовский... 
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чинимо знаменито... иж вбачивши вЬрньш служби и шлА- 
хотнє вроженого кн(А)жати Костєнтина Ивановича Остроз- 
ского... емоу имБнєн(а)шє имєнємь ЗвАгол... даємь и за¬ 
писуємо зо всими людми... с паствами, з лозами, ис хво- 
ростьі, з луками (Вільна, 1499 Л8 І, 117); 

(у грамотах молдавських канцелярій) виноградна лоза, 
виноградник (1): а хотарь томоу... сєлоу да є(ст)... чєрє(с) 
лози на сто(л)поу (Сучава, 1488 ДГСПМ); 
долгиє лозьі(І) див. ДЛЬГЬІ; кроугльїє л о - 

з ьі (1) див. *КР0УГЛЬ1И. 
ФОРМИ: род. ло(з), лозо (1419 Р 91; 1421 Р 96); знах. 

лозьі 1 (1440 Р 142); лози 1 (1488 ДГСПМ); ор. лозами 
(1445 Р 148; 1499 АЗ І, 117). 
Див. ще ДОЗА, *ЛОЗЬЄ. 
ЛОЗЬІ2 мн. (1) (назва села у Волинській землі) Лози: 

а к город(у) к Вишньвцю достали сА тьіє села на имА: 
ОлєксинВць... а Лозьі (Вишнівець, 1482 Л5 І, 81). 
ФОРМИ: наз. Лозьі (1482 АЗ І, 81). 
ДОЗЬЄ с., зб. (2) лозовий чагарник, лозняк (1): а тако 

єму дає(м) и дали єсмо со млиньї с полми... со корчовьє(м) 
со лозьє(м) (Снятин, 1424 Р 100); 

(у грамотах молдавських канцелярій — імовірно) ви¬ 
ноградна лоза, виноградник (1): Тоє вєс хотаро от Ракьіша 
А от -ролБ хорв двломв.... на конєцв доубровьі на стлопо... 
а чєрєс лозїє на дьль (Сучава, 1438 В В Ас 27). 
ФОРМИ: знах. лозїє (1438 ОВАс 27); ор. лозьє(м) 

(1424 Р 100). 
Див. ще ДОЗА, ДОЗЬІ1. 

ЛОИ ч. (1) (особова назва): А се попове дисни попо Юрко 
кропьшієви(ч) попо лои (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: наз. одн. лои (1370 Р 18). 

ДОКК'ЬЯ ж. (1) (назва річки у Віленському воєводстві 
Мьі кнзь Михайло алєксан(д)ровичь произволи (!) єсмо 

боАриноу нашємоу пану василью црю коупити дворєцьиваш- 
ка гри(д)ковича на локпБи (!) (Копиль, 1456—1481 Р 164), 
ФОРМИ: місц. одн. иа ! локпЬи (1456—1481 Р 164).. 
*ЛОКОТ див. *ЛОКОТЬ. 
*локотки мн. (1) (назва села у Галицькій землі) Ло- 

кітка: туто єсмо остаточний закопа(л) зако(п) ... на одну 
сторону до кутищь а на другую к полагичо(м) и ко ло- 
котко(м) (б. м. и., 1419 Р 91). 
ФОРМИ: дав. локотко(м) (1419 Р 91). 
ДОКОТЬ ч. (8) 1. (одиниця виміру довжини, приблизно 

в пів метра) лікоть (4): а коли ливовчане привезоуть соук- 
на а либо боуд какїи товарь, а оу них никто гвалтом ни 
один локот, без пинАзєи и без их воли, аби не могль 
оузАти (Сучава, 1456 Сох/. 11,790—791); а еще подонялся 
ему панв Барсано... ставо засотавити ниже Гуговоского 
ставу у подобномь месвци, трохо локоть у зввьшіки а чо¬ 
тири поперекь (Звиняче, XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193); А на 
кажвдий годо мають намо дати чоломьбит(ь)я по сороку 
локоть адамаш'ьки (Краків, 1487 РИБ 226). 

2. (у знач. прислівника) локтєм, локтємь (4) 
(вроздріб) на локті: и щоби имь волно свои товарь п(р)о- 
давати по всєи нашєи зємли, развь локтє(м) да не продаю(т) 
(Васлуй, 1437 Сові. II, 709); але платно и бобов да про¬ 
дають локтєм, а соукна сь вигом да продають (Сучава, 
1458 ВВ II, 261). 
ФОРМИ: знах. одн. локот (1456 Сові. II, 791; 1460 ВО 

II, 275); ор. одн. локтє(м), локтємь, локтєм (1437 Сові. II, 
709; 1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 759; 1458 ВВ II, 261); 
род. мн. локоть, локоть (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193; 1487 
РИБ 226). 
Див. ще *ЛАКОТЬ. 
! ЛОКП^И (ЛОКН'їіИ) див. ДОКНІгЯ. 
ДОЛА ж. (1) (особова назва, молд., лат. Боїііапнй): 

да боуде(т) пану тадору оури(к) и сь вьсЬмь доходо(м) и дВ- 
тє(м) єго и сєстрЬ єго лолВ... непорушено николижє на 
вБки (Сучава, 1443 Сові. II, 141). 

ФОРМИ: дав. одн. лол-Ь (1443 Сові. II, 141). 
Див. ще ЛОЛКЬ. 
лолкь ж. (5) (особова назва, молд., лат. ЬоПіапий): 

А за тим лє пак прїидє прАд нами ... Мьрина Лолкь, 
дочка Іоаньїша Борилєскоула... и проминала сь господ- 
ство ми... два села на имБ Борилєщїи и Дрьготєщїи (Су- 
чава, 1481 ВВ І, 248). 
ФОРМИ: наз. одн. Лолкь 2 (1481 В В І, 248); зам. дав. 

Марини Лолкь 1 (1481 ВВ І, 249); дав. одн. Лолкї, лолхи 
(1481 ВВ І, 249). 
Див. ще ДОЛА. 
ЛОМАНЬ ч. (1) (особова назва, герм. Аіатап ?): а при 

нас в тоть чась бьіль... хооужий луцький Ломань (Луцьк. 
1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20). 
ФОРМИ: наз. одн. Ломаиь (1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20). 
Див. ще ДАМАНЬ. 
ЛОМИТИ дієсл. недок. (1) (що) порушувати, ламати; 

а ми того нєимаємь николи успоминати кролю польско- 
моу и усєи корони... а ни записовь прєдковь наши(х) ло¬ 
мити (Сучава, 1435 Сові. II, 687). 
ФОРМИ: інф. ломити (1435 Сові. II, 687). 
Див. ще * ЗЛАМАТИ 2, *ЗЛОМИТИ, ЛАМАТИ, ДО¬ 

ЛАМАТИ. 
ЛОНИ присл. (2) минулого року, торік: И поведиль 

передь нами: рекомо, бьіхмо мьі его и сь Симьхою, и сьіномь 
его з Ннсаномь о тую тисячу золотьіхь смотрели, какь 
бьіли єсмо лони вь Луцьку, и присудили ему на нихь пять 
соть золотьіхь (Краків, 1489 РИБ 431). 
ДОПАВШИ мн. (5) (назва села у Волинській землі) 

Лопавше: Я пан Волчко Хренницкій... поступил есми ему 
у вБне... именейцо моє Лопавши (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 
8/1II, 2—3). 
ФОРМИ: род. Лопавшь (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); дав. 

Лопавшомь (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); знах. Лопавши (1472 
АрхЮЗР 8/111, 3). 
ДОПАВЬШСКИИ прикм. (1): а обрубь земленьїй тому 

именицу моєму Лопавшомь по ста рине: от именя моего 
Хренникь... до Демидова рову,— тоть обрубь землица 
Лопавьшская (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/111, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Лопавьшская (1472 АрхЮЗР 

8/ІІІ, 3). 
Пор. ДОПАВШИ. 
*ЛОПАТИНЬ ч. (1) (назва волості у Київській землі): 

Сеньку Жеребятичу волость Лопатинь на сюю осєнь, 
на окупь сь татарь (б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 9). 
ФОРМИ: знах. одн. Лопатинь (1482—1491 АрхЮЗР 

7/11, 9). 
ЛОПАТИНЬ я. (2) (особова назва): Мьі ива(н) па(н) срБм- 

скии а староста рускии вьізнавами... ижє лопатичь ива(н) 
юриевь синь ись его братиею исполною рукою позвали 
суть яна бБлецко(г) о дБдину о бБлку (Львів, 1421 Р 93). 
ФОРМИ: наз. одн. лопатичь (1421 Р 93, 94). 
ЛОПАТНА ж. (8) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): (ино) ми... дали и потврьдили єсми слоуги наши 
доум(а покшєскоул и мани тоа прАдрєчєноє сєл>ищє на 
исписали дно и обидє лопатна до оусти лопатнои (б. м. н., 
1500 5£ 7). 
ФОРМИ: наз. одн. лопатна (1500 5£> 7); род. одн. лопат¬ 

нои (1500 51) 7); знах. одн. лопатиоу (1500 5£> 7). 
ДОПАШНАА ж. (3) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьї алєксандрь воєвода... знаємо чиньі(м)... по- 
нєже изволили есмьі добрїимь нашимь оумьісломь и дали 
єсми монастироу оуспєнїоу прь(с)тьи богородици... двь 
пасЬкьі (зіс.— Прим, вид.), єдна на лопашнои и дроуга 
паська на итькьілю (Бистриця, 1431 Сові. І, 325); а мито 
нигдє да не имаю(т) платити... ни на (д)нистрь ни оу ла- 
поушною (!) ни у цоцори (Сучава, 1470 £>/Р«А» 523). 
ФОРМИ: знах. одн. зам. місц. оу їлапоушною 1 (1476 

0/Р«А» 523); оу їлопоушною 1 (1454 Сові. II, 508); місц, 
одн. на лопашнои (1431 Сові. І, 325). 
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ЛОПУШНАА ж. (3) (назва села у Волинській землі) 
Лопушне: а кн(А)зю Солтану... в збаразском повБтє... 
ЛопушнаА (Луцьк, 1463 АЗ І, 55); а кн(А)г<и)ни Васильє- 
вой Збаразкой ись с(н)нми ись єє... досгаль сА имь 
Вишнєвєць и со вьсєми ис тими присєлки и сь сєлищи, 
што к тому издавна слушало, а к тому Таражь, а Лопуш¬ 
наА (Манів, 1478 А5 І, 76). 
ФОРМИ: наз. одн. ЛопушнаА 2 (1463 А5 І, 55; 1478 

АЗ ї, 76); ! ЛапоушьаА 1 (1475 АЗ ї, 70). 
Див. ще ЛОПОУШНОЄ. 
їЛОПОУШНОЮ (ЛОПАШНОЮ) див. *ЛОПА111НАА. 
ЛОПОУШНОЄ с. (1) (назва села у Волинській землі) 

Лопушне: досталосА кн(А)зю Сємєноу: Манєвь дворь... 
а к томоу Манєвоу єщє село Лопоушноє (б. м. н., 1475 
АЗ І, 71). 
ФОРМИ: наз. одн. Лопоушноє (1475 АЗ І, 71). 
Див. ще ЛОПУШНАА. 
*Л0СЇНЬЇИ прикм. (і) О (л о в ь) л о с ї н ьі и див. 

*ловь. 
і ФОРМИ: місц. одн. ч. о лосїномь (XV ст. СЯ 9 зв.). 

*ЛОТОЧНЬІИ прикм. (2) Л долина Лоточная 
див. ДОЛИНА1. 
ФОРМИ: род. одн. ж. Лоточиое 1 (1430 ГВКЛ 8); Лоточ- 

ной 1 (1430 ГВКЛ 8). 
*ЛОХАНОВЬ прикм. (1) (> л £ сь лохановь див. 

ЛИСЬ. 
ФОРМИ: род. одн. ч. лоханова (1415 Сові. 1, 122). 
*ЛОХАНЬ ж. (1) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): и дали єсми имь... (три) мБсть о(т) поустини єдно 
на краснои... дроугоє на ло (хань)... а трєтїє на бьїкоу 
(Васлуй, 1436 Сові. І, 449—450). 
ФОРМИ: місц. одн. на ло(хан'Ь) (1436 Со5^. І, 450). 
! ЛОЦІЯ див: ЛОУЦЄЯ. 

*ЛОУБАНА ж. (1) (назва річки у Молдавському князів¬ 
стві): ттмь ми видввшє правоую и вЕрноую его слоужбоу 
до на(с)_дали єсмьі ємоу... на лоубанБ срьбїи (Сучава, 
1436 Сові. І, 488). 
ФОРМИ: місц. одн. на лоубаи"Ь (1436 Сові. І, 488). 

*ЛУГЬ ч. (19) (низинне місце над рікою, поросле травою 

або деревами) луг (17): а тако влдка продаль єсть яко самі* 
держаль и землею и сБножатьми и с лугомь, и з болоньємь 
(Перемишль, 1391 Р 45); а та(к) оузда(л) Ако самі, имБ(л) 
и с полемо и зємєлею и с луками и с водами и с роками 
и с луги (Галич, 1418 Р 89); и так што в тьіх имєнАх собє 
примьіслить и на нову корени посадит, и со всими платні, 
што к тим имєнАм слушаєт и слушало, и так: з луги, из 
сєножатми и со всими пожитки (Київ, 1437 АЗ І, 34); Се 
я Гринко Єлович продал єсми кн(А)зю Йвану Васильєвичу 
Острозскому отчину свою правую... зо в сим с тьїм , што 
к томоу имБнью прислухаєт, з ловищи... з дубровами, из 
луги, з болотьі, з рудами (Острог, 1465 АЗ І, 57); А хотар 
томоу сєлоу Греком поченши от берег Сирета... оу моги- 
лоу копаною, от толБ прости чєрес поле на край (д)роугого 
лоугоу на могилоу копаною, та прости чєрес того лоуга 
и чєрес поле оу камєнои крьници на копаною могилоу 
(Сучава, 1488 ВО І, 348); 
великий л о у гь (2) див. ВЄЛИКИЙ1 1. 
ФОРМИ: род. одн. лоугоу (і481 Ви І, 258; 1488 Ви ї, 

348); знах. одн. лугь, лоугь 2 (1392 Сові. 1,7; 1427 ОІР«А» 
450); лоуга 1 (1488 ВО І, 348); ор. одн. лугомь 1 (1391 Р 
45); ! лоукомь 1 (1400 Сові. І, 37); ор. мн. луги (1418 Р 89; 
1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1433 Р 119; 1437 АЗ І, 34; Р 136; 
1438 Р 138; 1445 АкЮЗР І, 17; 1446 АкЮЗР І, 18; АЗ 
І, 43; Р 152; 1465 АЗ І, 57). 
Див. ще * ВИШНІ И ЛОУГЬ. 
ЛУД ч. (І) (особова назва, пор. стч. Бисіізіау): В Бе- 

рестьи войть володимирский Луд,а Сташко ратушний... лич- 
бу делали з мита володимерского (Берестя, 1496 АЛРГ 78). 
ФОРМИ: наз. одн. Луд (1496 АЛРГ 78). 

*ЛУДОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): и тежь просиль 
єсми пана войта Володимерского Федка Лудовича, штоби 
печать свою прнложиль кь сему моєму листу (Володимир, 
1440—1492 АкЮЗР II, 106); ©едько писар брал личбу 
у Сенютьі а у войта володимерского у ©едка Лудовича 
(б. м. н., 1497—1498 АЛРГ 79). 
ФОРМИ: род. одн. Лудовича (1497—1498 АЛРГ 79); 

знах. одн. Лудовича (1440—1492 АкЮЗР II, 106). 
ЛУЖАНЄ, ЛОУЖАНЬ! мн. (2) (назва села на Буковині) 

Лужани: ми алєкса(н)дрь воєвода... чини(м) знаменито... 
ожєто(т) истинньш слоуга на(ш), па(н) косте Іврани(ч) прї- 
иде прБ(д) нами... и прода(л) своє село... на имБ лужанє, 
що соу(т) пониже рипоужинци, на проутБ (б. м. н., 1453 
Сові. II, 495). 
ФОРМИ: наз. лужанє 1 (1453 Сові. II, 495); лоужаньї 

1 (1453 Сові. II, 496). 
ЇЛОУЖБУ (СЛОУЖБУ) див. СЛОУЖБА. 
*ЛУЖЄііі€ВЬ прикм. (2) О п о т о к ь лужєшєвь 

див. *ПОТСКЬ1. 
ФОРМИ: род. одн. ч. лужєшєва (1413 Р 83); дав. одн. ч. 

лоужєшєві (1413 Р 83). 
* ЛОУЖКА ж. (2) лужок (1): А хотар томоу сєлоу Гре¬ 

ком поченши от берег Сирета от знамєнанои тополи чєрес 
лоужкоу оу могилоу копаною (Сучава, 1488 ВО І, 348); 
нижняя Лоужка (1) див. НИЖНІМ. 
ФОРМИ: род. одн. Лоужкьі (1436 ВАМ 33); знах. одн. 

лоужкоу (1488 ВО І, 348). 
Див. ще *ЛОУЖОКЬ. 
*ЛОУЖОКЬ ч. (1) лужок: а хотарьі тЕмь сєломь... по¬ 

ченши... оть малого лоужка и кь поросБчои (Сучава, 1420 
Сові. І, 135). 
ФОРМИ: род. одн. лоужка (1420 Сові. І, 135). 
Див. ще *ЛОУЖКА. 

ЛОУКА1 ж. (8) лука (7): и кь тьщь дворищомь, што 
суть поля того зобопуль лБса Струмина, лука Мого ви ще 
малое и великое... даемь (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6); 
а та(к) оузда(л) Ако самь имБ(л) и с полємь и зємєлею и с 
луками и с водами и с рБками (Галич, 1418 Р 89); И то 
есмо дали на вбкьі вБчньш... и сь всБми пожитки С поли 
И сь ро(л)Ами И с лоуками И сь лБсьі И сь лозами (Луцьк, 
144*5 Р 148); ми Олександрь (в ориз. Оксандрь.— Прим, 
вид.)... великий кн(А)зь литовский... чинимь знаменито... 
иж вбачивши вврньїи служби... кн<А>жати Костєитина 
Ивановича Острозского... ємоу им'ьиє н(а>шє имєиємь ЗвА- 
гол... дали есмо... с паствами, з лозами, ис хворостн, з лу¬ 
ками (Вільна, 1499 АЗ І, 117); 
Хренницкая л у к а (1) див. *ХРЕННИІГЬКИИ С 
ФОРМИ: наз. одн. лука (1408 АкЮЗР І, 6); род. одн. 

луки (1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); знах. одн. луку (1445 СРК 
135); ор. мн. луками, лоуками 4 (1418 Р 89; 1424 Р 100; 
1445 Р 148; 1499 АЗ І, 117); І лулуками 1 (1409 Р 74). 
Див. ще *КНАЖА ЛОУКА. 
ЛУКА2 ж. (1) (назва села у Волинській землі) Лука: 

а кн(А>зю Семену досталсА город Коло ден а села: Чєр- 
нєхов... Лука, ОловАнчино (Луцьк, 1463 А5 І, 54—55). 
ФОРМИ: наз. одн. Лука (1463 АЗ І, 55). 
ЛОУКА3 ч. (101) (особованазва, зр. Ловха£): в нєдьїцв (!) 

в кєдВлю на завтрБє сто(г) луки євнгл(с)та (Медика, 
1404 Р 70); ми илїа воєвода и брать гоствами стєфань 
воєвода... чинимь знаменито... ожє тоть истинньш слоуга 
нашь лоука о(т) сихле слоужить намь вврно (Васлуй, 
1436 Сові. І, 473); а ми такождєрє єсми и от нас дали и по- 
тврьдили слоугам нашим Лоуки и брат'іАмь его... тое прБд- 
рєченоє село на имБ Ончєщїи (Сучава, 1487 ВО І, 306); 
а на то єсть... вБра наши(х) боярь... вБра пана шандра, 
паркалаба новогра(д)ского, вБра пана лоука арбоурє, пор- 
тар Б соучавского (Ясси, 1500 Сові. 3. 231). 
ФОРМИ: наз. одн. лоука, лука 42 (1436 Со5^. І, 473; 

1445 Сові. II, 236; 1453 Со5*. II, 468; 1466 ВО І, 113; 1471 
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ДГСМПБ; 1473 Вй І 187; 1487 ВИ І, 306; 1492 ВИ І, 
509; 1494 ВО II, 32; 1499 ВИ II, 146 і т. ін.); зам. род. 
вБра пана лука, лоука 29 (1446 Со&і. II, 241; 1466 ВО І. 
110; 1468 ВО І, 126; 1471 ВО І, 164; 1475 Со&і. О. 4; 1487 
ВО І, 306; 1498 ВО II, 126; 1499 ВО II, 136; 1500 0)5*. 5. 
231 і т. ін.); зам. дає. слузБ (попоу) нашємоу Лоука 4 
(1487 ВО І, 306; 1494 ВО II, 32; 1497 ВО II, 99; 1499 ВО 
II, 147); род. одн. Лоуки, лоуки, луки 9 (1404 Р 70; 1467 
ВО І, 119; 1470 ВО І, 148; ВО II, 310; 0/Р«А» 522; 1472 
0/Р«А» 528; Со&і. О. 26; 1475 ВО І, 206); лоукьі 7 (1446 
Сові. II. 270: 1460 Сові. 5. 33; 1466 ВО І. 106; 1468 ВО 
І, 131; ВО II, 306; 1471 ОЩ«А» 525; 1486 ВО І, 290); 
дав. одн. лоуци 1 (1448 Сові. II, 362); лоуц-Ь 1 (1464 Сові. 5. 
59); Лоуки 1 (1487 ВО І, 306); лоукьі 2 (1467 ВО І, 122, 
123); ор. одн. лоукою (1443 Сові. II, 131; 1452 Со&і. II, 422; 
1496 ПЧФГ). 

*ЛОУКАВЄЦКИЙ ч. (1) (особова назва): мьі алєксандрь 
воєвода... чинимь знаменито... ожє тоти истинньш слоугьі 
наши сьіновє стана лоукавєцкого, юриє и козма... слоужили 
намь и(х) предкове правою и вБрною слоужбою (Сучава, 
1428 Сові. І, 201—202). . 
ФОРМИ: род. одн. лоукавєцкого (1428 Сові. І, 202). 
ЛОУКАВЄЦЬ ч. (2) (назва села на Буковині) Луківці: 

тБмь мьі видБвшє и(х) правою и вБрноую слоужбою до 
нась... дали єсмьі имь оу нашєи зємли двБ сєлБ на имА 
лоукавєць и панковци (Сучава, 1428 Сові. І, 202); се азь... 
їо Стєфа(н) воєвода... знаменито чини(м)... оже... дали и 
потврьдили єсми стои нашєи єпискоупїи о(т) радьвцє(х)... 
црко(в) на лоукавци (Сучава, 1490 ОС 146—147). 
ФОРМИ: наз. одн. лоукавєць (1428 Со5*. І, 202); міси, 

одн. на лоукавци (1490 ОС 147). 
*ЛОУКАНИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): и такожь дали єсми емоу идроугоесєло по(д)ботнБми 
подли влькана, пониже лоукани (Нямц, 1443 Сові. II, 120). 
ФОРМИ: род. лоукаии (1443 Сові. II, 120). 
ЛОУКАЧЄЩЇИ, лоукьчєщи мн. (8) (назва села у 

Молдавському князівстві): мьі илїа воєвода... знаємо чи¬ 
нним)... оже то(т) истинньш болври(н) па(н) вана порка... 
остави(л)... едно село на имА лоукачєщїи, на сланьі(м) таз- 
ловв (Сучава, 1440 МІН. 208); мьі Стефан воєвода... знаме¬ 
нито чинимь... ожє.., дали и потврьдили єсмьї еи... села 
на имА Драгоєщїи и Лоукьчєщи (Сучава, 1498 ВО II, 125— 
126). 

ФОРМИ: наз. лоукачєщїи 1 (1440 МІН. 208); Лоукьчє¬ 
щи 1 (1498 ВО II, 126); род. лоукачєщи (1459 0/р«А» 514); 
знах. лоукьчєщи 2 (1462 ВО І, 66, 67); лоукьчєщїи 1 (1462 
Сові. О. 10). 
ЛУКЄРЬА ж. (1) (особова назва, цсл. Глоукерия, Глике- 

рия, гр. Хвхєрїа) Лукерія, Лукера: Я пани ЛукєрьА, 
пани ИгнатоваА БоровиковаА... заставила єсми село своє 
ПьАн кн<А)зю Михайлу а кн<А)зю Костянтину Ивановичом 
Острозским (Острог, 1481 АЗ І, 77). 
ФОРМИ: наз. одн. ЛукєрьА (1481 АЗ 1, 77). 
*ЛУКНО с. (1) міра меду: Сє язь вєликьп кнА(з) дмитриї 

олгирдовичь помолилсА єсмь боу ї стої бци даль есмь сто(ї) 
бци гнидковича лукно пАтип (...— Прим, вид.) є (1) ї 
озера (б. м. н., 1386 Р 33). 
ФОРМИ: знах. одн. лукно (1386 Р 33). 

*ЛОУКОВИЦКИИ прикм. (1): а хотарь томоу вишєпи- 
са(н)номоу сєлоу да є(ст) почє(н)ши о(т) лоуковицє... та 
боуковиною долоу до лоуковицкоє (!) хотарБ (Сучава, 1488 
ДГСПМ). 
ФОРМИ: род. одн. ч. !лоуковицкоє (1488 ДГСПМ). 
Пор. *ЛОУКОВИЦЯ. 
*ЛОУКОВИЦЯ ж. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а хотарь томоу вишєписа(н)номоу сєлоу да є(ст) 
почє(н)ши о(т) лоуковицє... на сто(л)пь (Сучава, 1488 
ДГСПМ); мьі Стефан воєвода... знаменито чиним... ожє 
прїидоша прАд нами... слоуга наш Иванко Лєвич ... и плє- 

мєник их Хринко от Лоуковицє... и продали... єдно дело 
на имБ Щоубєюл (Сучава, 1492 ВО І, 509). 
ФОРМИ: род. одн. Лоуковицє (1488 ДГСПМ; 1492 ВО 

І, 509). 
ЛУКОМСКИЙ ч. (3) (особова назва): а при том бьіл 

ки<А)зь Василей Лукомский (Берестя, 1448 АЗ І, 44); 
И Сопега рекь: бьіль жо мнБ о томь судь и зь зятемь его 
княземь Романомь Лукомскимь, о тьіи люди о Дексене- 
вичи (б. м. н., 1498 АЛМ 169). 
ФОРМИ: наз. одн. Лукомский (1448 АЗ І, 44; 1488 АЗ 

І, 88): ор. одн. Лукомскимь (1498 АЛМ 169). 
! ЛОУКОМЬ (ЛОУГОМЬ) 'див. *ЛУГЬ. 
*ЛОУКОННИЦА ж. (1) (назва села у Тройському воєвод¬ 

стві): Писан оу Лоуконницьі (Лукониця. 1478 АЗ III. 
17). 
ФОРМИ: місц. одн. оу Лоуконницьі (1478 АЗ III, 17). 
*ЛОУКОННИЧАНИ мн. (1) (назва людей за місцем 

проживання, пор. Лоуконница) луконичани: и пани Ва- 
силєваА... поставила перед нами Лоуконничан, королєв- 
ских людей из Ярнєва и зь Сьінковичь (Лукониця, 1478 
АЗ III, 17). 
ФОРМИ: знах. Лоуконничан (1478 АЗ III, 17). 
ЛОУКЬЧЄЩИ див. ЛОУКАЧЄЩЇИ. 
*ЛОУКЬЧЄЩЇИ див. ЛОУКАЧЄЩЇИ, 
ЛУКЬЯНОВ прикм. (1): А писал духовницу королев- 

ский дворенинь Митко, Лукьянов сьін (б. м. н., XV ст. 
АрхЮЗР 8/ІУ, 29). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Лукьянов (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 

29). 
Пор. ЛУКЬАНЬ. 
ЛУКЬАНЬ ч.(1) (особова назва, цсл. Лоукиянь, гр. Лоохі- 

ауо?, лат. Ьисіапиз) Лукіян: а на то послуси ивань вла- 
дичинь зАть... лукьАнь тивунь (б. м. н., 1385 Р 28). 
ФОРМИ: наз. одн. лукьАнь (1385 Р28). 
! ЛУЛУКАМИ (ЛУКАМИ) див. ЛОУКА1. 
*ЛОУМИНАТА ж. (1) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві): тА(м) мьі видБвш(є) и(х) правоую и вБрноую 
слоужбоую до иа(с)...дали єсми и(м)... оу врь(х) (лоу)ми- 
натєи, оу крьници силищє (1) (Сучава, 1448 Сові. II, 316). 
ФОРМИ: род. одн. (лоу)минатєи (1448 Сові. II, 316). 
ЛУЛЇИРАНИ мн. (1) (назва селища у Молдавському кня¬ 

зівстві): тБмь мьі видБвши єго правою и вБрною службою 
до иа(с)... дали єсми єму... єдно селище на милковБ, на 
имА лумирАни (Сучава, 1435 Со5*. І, 402—403). 
ФОРМИ: наз. лумирАни (1435 Сові. І, 403). 
*ЛУНА1 ж. (1) (цсл. лоуна, лат. Іипа) О (к р у г ь> 

л у и ьі див. КРУТЬ. 
ФОРМИ: род. одн. луиьі (1465 АкВАК III, 4). 
ЛОУНА 2 ж. (4) (особова назва, молд. луна «місяць»): 

И оуставши Лоука и жєна єго Лоуиа и брат Лоуньїи (і) 
Иванко и дали оу роукм паноу Албоу тоти вишєписанньїи 
кони (Сучава, 1467 ВИ І, 122). 
ФОРМИ: наз. одн. Лоуна 2 (1467 Ви І, 122); зам. дав. 

жєнБ єго Лоуиа 1 (1467 ВО І, 123); род. одн. ! Лоуньш 
(1467 ВО І, 122). 

*ЛОУНГАНИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): и мьі видБвшє и(х) (правою и вБрною слоуж)бою 
до на(с)... потвердили єсми имь (...село) повніше (л)оун- 
гани, на имА фьштирБлє (Васлуй, 1439 Сові. II, 51—52). 
ФОРМИ: род. (л)оуигани (1439 Сові. II, 52). 

ЛУНИКЬ ч. (1) (особова назва): а на то свБдоци пань 

мартинь воєвода... пань бьдань лАшковьскии соцкии тє- 
рєбовєльскии луникь (Львів, 1386 Р 31). 
ФОРМИ: наз. одн. луникь (1386 Р 31). 
ЛУПАНЬДИЧЬ ч. (2) (особова назва): Што писаль есн 

до нась, што тамь держаль землю Карпь Лупаньдичь, 
а даль бьіль ему землю тую ещо небощикь князь Семень, 
и потомь тоть Карпь Лупаньдичь побегь до Волохь (Кра¬ 
ків. 1487 РИБ 434). 
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ФОРМИ: наз. одн. Лупаньдичь (1487 РИБ 434). 
ЛОУПЄ ч. (12) (особова назва, молд. луп «вовк»): а ми 

також и от иас єсми дали и потврьдили тиж (!) пр.Адрєче- 
них сєл, да соут слоузь нашемоу паноу Лоупї от нас (оурик 
и сь вьсьм доходом) (Сучава, 1487 БО І, 517); (И оустав- 
шє) слоуга нашь Лоупє КєшБиоул и заплатиль оуси тоти 
вьішєписаннии пинвзи (Сучава, 1499 БО II, 168). 
ФОРМИ: наз. одн. Лоупє (1487 БО І, 517; 1489 БИ І, 

373; 1499 БО II, 168); дав. Лоупє 7 (1487 БО І, 516; 
1489 ВИ І, 373; 1499 БО II, 168); Лоупї 1 (1487 БО І, 517). 

*ЛОУПЄЖЬ ч. (4) (стч. Іпрег, стп. їиріег) звірина шку¬ 
ра: Колї хто нагани(т) алюбо нарє(ч) сказанїю старости 
краковьска(г) имєєть ємоу о(т)кладать: лоупєжмьі гор(н)о- 
стаиними а старосте соудомирьскомоу алюбо бБ(л)скомоу 
ласицами (XV ст. ВС ЗО зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. лоупєжь (XV ст. ВС 34); знах. мн. 

лоупєжи (XV ст. ВС 34); ор. мн. лоупєжмьі (XV ст. ВС 
ЗО зв.). 

*ЛОУПИТИ дієсл. недок. (1) (кого з чого) обдирати, 
обчищати; Обичаи злостївїи бьі(л) слоужєбнїчїи, колї и(х) 
прївожєно до забїти(х) на дорозє тогди онї и(х) лоупилї 
с тго имєнїя оу которомь билї забитьі (XV ст. ВС 25). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. лоупилї (XV ст. ВС 25). 
*ЛОУПОЯ ж. (2) (назва потоку в Молдавському князів¬ 

стві): А хотарь томоу сєлоу на имВ Бєркишєщєм... почєн- 
шє от блота Мьстакиноулоуи... до обрьшїа потока Лоупои, 
и доЛБ потоком Лоупои (!) до брода Фьгоулєцоулоуи (Су¬ 
чава, 1473 БО І, 183). 
ФОРМИ: род. одн. Лоупои (1473 БО І, 183); ор. одн. 

! Лоупои (1473 БО І, 183). 
*ЛОУПША ж. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі Стєфан воєвода... знаменито чинимь... оже прїи- 
доша првд нами... молебникь нашь кирь попь Григорїє... 
и сь вьсьми яже о христв братїами... и дали господствоу 
мьі петь сель: єдно на Кракове на имв Каоучєлєщи ...мєж- 
доу Грїєлєщь и мєждоу Лоупшєю (Ясси, 1500 БО II, 
173). 
ФОРМИ: ор. одн. Лоупшєю (1500 БО II, 173). 
ЛОУПШЄ ч., невідм. (3) (особова назва, молд. луп «вовю^: 

тимь ми видБвши его правую и вБрную службу до на(с)... 
дали єсми ему оу нашои земли оу молдавскои три села 
иа путнои, на имА где ему єс(ть) домь, другоє гдє бьіль 
лупшє, третєє где єсть бро(д) на путнои (Сучава, 1423 
Сові. І, 154); ми Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє прїидє прАд намьі... слоуга наш Лоупшєот Сирєцєль... 
и продаль свою правоую отниноу... самому господству ми 
(Гирлов, 1499 БО II, 144). 

*ЛУЦЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а што матка н(а)ша 
дєржит отчииу и<а)шу и села Манєв... Тараж... а вєрхь 
попова ставу сєлищо гдб Луцєвичи сєдвли то все брату 
н(а)шому Солтану после матки н(а)шое живота (Луцьк, 
1463 А5 І, 55). 
ФОРМИ: наз. мн. Луцєвичи (1463 А8 І, 55). 
ЛОУЦЄЯ ж. (5) (особова назва, стч. Ьисііе, стп. Ьису}а, 

лат. Ьисіа) Лукія: да(н) оу Ланчици в ндБлю в днь стоБ 
луцБи (Лаичиця, 1433 Р 121); ми то сказоуемь же лоуцєя 
боудоучи своимь моужємь три годьі и три м(с)ци а его не 
зазивала ани сА ємоу оупомїнала а далє иа вєки нє н мете А 
оупомина(т) (XV ст. ВС 21 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. лоуцєя (XV ст. БС 21 зв.); род. одн. 

луцБи (1433 Р 121, 123, 125); знах. одн. ! лоцїю (XV ст. 
ВС 21 зв.). 
ЛУЦКИИ, ЛОУЦКИИ, ЛУЦКІИ, ЛУЦЬКИМ, луць¬ 

кій, ЛУЦКЬІЙ, ЛОУЦКЬІИ, ЛОУЦЬКИИ, лучьскьіи 
прикм. (159): я Любаргь Кгедеминовичь, Луцкий и Воло- 
димерский князь... записаль есмьі и даль село своє Рожьіс- 
че... соборной церкви у Луцку (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 1); КнАзю Андрею, БрАславскомоу наместникоу 
п копь грошей: десАть копь з мита Лоуцкого, а десАть копь 

вь ключника Лоуцкого с цьіншовнхь грошей (Краків, 
1489 А8 IIІ, 21); И мьі о том писали до ключника луцкого 
до пана Богдана Сеньковича (Вільна, 1499 АЛРГ 94); 

луцкоє мБсто (1), место Луцкое (1) 
(назва міста) Луцьк: Я Оношко Витонизкий... продал єсми 
кн(А)г(и)ни Сєменовой Василєвича ки(А)г(и)ни Мари 
Ровенской дом свой оу луцком мБсти (Луцьк, 1490 А5 
І, 92); Биль нам чолом старий войт места Луцкого Трушь 
к просил в кас землицьі в Луцкомь повете (Вільна, 1499 
АЛРГ 94); гостинець Луцкий-полеский 
(1) див. *ГОСТИНЄЦЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Луцкии, Луцкий, луцкіи, луцький, 

лоуцкии, лоуцькии, луцькій, ЬискІ] 67 (1322 АрхЮЗР 
1/УІ, 1; 1388 1РІ 103; 1430 АрхЮЗР 8/\У, 8; 1445 Р 149; 
1451 А8 І, 45; 1458 ОЖДМ; 1466 А8 І, 61; 1475 А8 І, 69; 
1487 А8 І, 87; 1498 АрхЮЗР 1/УІ, 1 і т. ін.); луцкьій, 
лоуцкии 2 (1461 А8 І, 54; 1487 ВОРСР 178); лучьскии 2 
(1366 Р 14); ск. н. луц 1 (1498 ГВі\00); род. одн. ч.у с. 
Луцкого, лоуцкого, луцького, лоуцького (1445—1452 
АрхЮЗР 8/ІУ, 13; 1451 Р 157; 1452 Р 161; 1467 СП № 13: 
1487 А8 І, 86; 1488 А8 І, 241; 1490 Нам; 1494 А8 І, 102; 
1498 АрхЮЗР ІДИ, 1; 1499 АЛРГ 94 і т. ін.); дав. одн. ч.. с. 
луцкому, лоуцкомоу, лоуцькомоу луцькому (1449 АЛМ 
8; 1467 СП № 13; 1487 АМЛ; 1489 РИБ 437; 1490 ЗХП 
136; 1491 А8 І, 97; 1495 АЛРГ 55; 1498 АЛРГ 81; 2-а пол. 
XV ст. АЛМ 8; 1499 АЛМ вип. 2, 36 і т. ін.); знах. одн. ч. 
луцкии 1 (1322 АрхЮЗР І/VI, 2); луцкого 2 (1495 АЛМ 
88); ор. одн. ч.. с. луцким, лоуцки(м), луцкимь, луцькимь 
(1463 А8 І, 54; 1467 СП № 13; 1478 А8 І, 76; 1488 РИБ 
424); місц. одн. ч., с. оу (у, вь, в) Луцкомь, луцкомь, луць¬ 
кому лоуцкомь, луцко(м)., луцком (1430 АрхЮЗР 8/ІЛ/, 8; 
1445 Р 150; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 
60; 1461 А8 І, 53; 1463 А8 І, 54; 1470 А8 І, 65; 1488 А8 І, 
88; 1490 А8 І, 92; 1499 АЛРГ 94 і т. іи.); знах. одн. с. лоуць- 
коє, луцкоє (1487 АМЛ; 1498 АЛРГ 81); наз. одн. ж. лоуц- 
каА, луцкаА (1487 А8 І, 87, 240); род. одн. ж. луцкое (1430 
АрхЮЗР 8/ІУу 8; 1438 Р 139); дав. одн. ж. луцькой, луцкой 
(1487 РИБ 226; 1488 РИБ 222; 1498 АрхЮЗР \№, 1); 
знах. одн. ж. луцкую (1352 Р 6); місц. одн. ж. вь (в) луцкой, 
луцкої (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1433 Р 126); наз. мн. ч 
луцкіе 2 (2-а пол. XV ст. АЛМ 9; 1495 АЛМ 88); луцкьіе 
1 (1461 А8 І, 54); род. мн. луцких (1490 А8 І, 92); дав. мн. 
луцкимь (1498 АрхЮЗР 1/УІ, 4); знах. мн. ч. луцкихь 
(1495 АЛМ 88); ор. мн. луцкими (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
Пор. *ЛУЦКЬ, *ЛУЧОСКЬ. 
*ЛУЦКЬч. (71) (назва міста у Волинській землі) Луцьк: 

я Любаргь Кгедеминовичь, Луцкий и Володимерский 
князь... записаль єсми и даль село своє Рожисче святому 
Иоанну Богослову на веки вечьньїе соборной церкви у 
Луцку (Луцьк, 1322 АрхЮЗР їЛЛ, 1); Пса(н) в лу(ц)коу 
(Луцьк, 1497 ПМХ). 
ФОРМИ: род. одн. Луцка, лоу(ц)ка, Биска 5 (1322 

АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1398 ЗЛЕІК; 1429 Р 114; 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 141; 1495 АЛРГ 55); лучцька, лучьска 3 (1341 
Р 2); луцьска 1 (бл. 1386 Р ЗО); дав. одн. луцьку (1475—1480 
АрхЮЗР 8/IV, 20); ор. одн. луцкомь (1322 АрхЮЗР їЛЛ, 
2; 1445 ЗИТШ СХУ, 19); місц. одн. у (оу, в, вь) Луцку, 
Лоуцкоу, Луцьку, лу(ц)коу, Ідіски 56 (1322 АрхЮЗР 
І/VI, 1; 1388 2РІ 108; 1430 АрхЮЗР 8/Гу, 9; 3445 АкЮЗР 
1,18; 1445 Р 149; 1461 А5 1,54; 1467 СП № ІЗ; 1487 А8 
І, 86; 1491 А8 1,95; 1497 ПМХ і т. ін.); оу луцки 2 (1388 
8Б); оу луцьску 1 (1386 Р ЗО). 
Див. ще ЛУЦКИИ (луцкое м б с т о), *ЛУЧОСКЬ. 
ЛОУЦКЬІИ див. ЛУЦКИИ. 
ЛУЦЬКИМ див. ЛУЦКИИ. 
луцькій див. луцкии. 
* ЛУЦЬКІ див. *ЛУЦКЬ. 
ЛОУЦЬКИИ див. ЛУЦКИИ. 
*ЛУЦЬСКЬ див. *ЛУЦКЬ. 
"ЛУЦ'бЯ див. ЛОУЦЄЯ. 



*Ь\)С2АШ — 560 — ЛЬВОВИЧЬ 

*С11С2А\У мн. (1) (назва людей за місцем проживання, 
пор. Луцкь) лучани: А і їоію чїавга тіїоаі (!) пе зтоїгуїе, 
52І0 паш і опоіе регешігуіе 'лгсгупйо, згіо ^лгазгу з Сисгапу 
ігаіаН (Липнишки, 1433 ЗИТШ ЬХХУІ, 141). 
ФОРМИ: ор. Сисгапу (1433 ЗНТШ ГХХУТ, 141). 
ЛОУЧИН, ЛОУЧИНЬприкм. (3): Пис(а) Іон, брат Лоу- 

чин, оу СоучавБ (Сучава, 1481 БО І, 257); Пис(а) Іон, 
■брать Лоучин, вь СоучавБ (Сучава, 1483 ВО І, 268). 
ФОРМИ: наз. одн. Лоучин, лоучинь (1481 ВО І, 257; 

1483 ВИ І, 268; Со5/. 5- 122). 
Пор. ЛОУКА3. 
*ЛУЧИНЬ .ГОРОДОКЬ ч. (1) (назва містечка у Смо¬ 

ленській землі): Бильнамь чоломь окол (ь)ничьій Смолень- 
скій, наместьникь Лучина Городка, князь Олехно Васи- 
левичь Глазьіна и просиль вь нась вь Смоленьскомь по- 
еете... села, на имя Давьідкова Сковородина и братани- 
човь его (Вільна, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: род. одн. Лучина Городка (1499 РИБ 776). 
ЛОУЧИНЬ див. ЛОУЧИН. 
*ЛУЧИЦЯ ж. (1) (назва міста в Польщі, пор- С^сгуса): 

а доконалосА тоє дело оу годБ (!) лучини (Лучиця, 1388 
Р 39). 
ФОРМИ: місц. одн. оу лучици (1388 Р 39). 
Див. ще *ЛАНЧИЦЯ. 
*ЛУЧИЧЬСКИИ прикм. (1): ВБдаи то каждьш члвкь 

кто на тьш листь посмотрить ожє я кнАзь єоунутии и кис- 
ТЮТИИ... чинимьі мирь твердни ис королемь казимиромь 
польскьмь (так.— Прим. вид.)... и сь его землАми краковь- 

•скою и судомирьскою сирАзьскою куявьскою лучичьскою 
{б. М. н., 1352 Р 5). 
ФОРМИ: ор. одн. ж. лучичьскою (1352 Р 5). 
Див. ще ЛАНЧИЦКИИ. 
Пор. *ЛУЧИЦЯ- 
ЛУЧЇОУЛЬ ч. (1) (назва озера у Молдавському князів¬ 

стві): мьі александрь воєвода... чинимь знаменито... ожє... 
дали есмьі монастнрєви стго оузнєсєнїа христова... одно 
озеро на прутБ на имА лучїоуль (Сучава, 1409 Сові. І, 71). 
ФОРМИ: наз. одн- лучїоуль (1409 Сові. І, 71). 
Див. ще ЛУЧЇЮ. 
ЛУЧЇЮ ч., невідм. (1) (назва озера у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі пєтрь воєво(д)... чинимь знаменито-., ожє... 
дали есми сє(с) ли(ст) нашь сєламь монастирскимь о(т) 
немцЕ, на имЕ темишєщи... драгомирєщи и хлапєщи и озе¬ 
рні и(х) лучїю и захорна (Сучава, 1447 Со5*. II, 288). 
Див. ще ЛУЧЇОУЛЬ. 
ЛУЧКА ч. (1) (особова назва, пор. Лоука): а при томь 

бнли судьЕ и сведци пань ходко чемерь--- пань лучка воить 
сольскии (Зудечів, 1411 Р 80). 
ФОРМИ: наз. одн. лучка (1411 Р 80). 
*ЛУЧОСКЬ ч. (1) (назва міста у Волинській землі) 

Луцьк: Старосте Луцькому, маршальку Вольїньское земь- 
ли, пану Петру Яновичу... и иньїмь хто потомь будеть оть 
■нась Лучоскь и маршальство Волиньское земли и Воло- 
димирь дерьжать (Судомир, 1488 РИБ 424). 
ФОРМИ: знах. одн. Лучоскь (1488 РИБ 424). 
Див. ще ЛУЦКИИ (луцкое место), *ЛУЦКЬ. 
*ЛУЧЦЬКЬ див. *ЛУЦКЬ. 
*ЛУЧЬСКЬ див. *ЛУЦКЬ. 
ЛУЧЬСКЬІИ див. ЛУЦКИИ. 
ЛОУШКЬ ж. (2) (особова назва, пор. ЛукєрьА або Лоу- 

цєя): мн Стефан воєвода... знаменито чиним... ожє тоти 
истиннїи Мариць, дочка Симина... и сестра еи Лоушкь-.. 
дали и потврьдили есми им... єдно село... на имЕ Ньнєщїи 
(Васлуй, 1495 ВО II, 53)- 
ФОРМИ: наз. одн. Лоушкь (1495 ВО II, 53); дав. одн. 

Лоушки (1495 ВИ II, 53). 
ЛОУШЧЄЩЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тЕмь ми видЕвше его правою и вЕрною слоужбою 
до на(с)... потврьди(ли) есми ємоу ... пА(т) сель на раковЕ, 
«а имЕ поунжещь... грьчинєщь... лоушчєщь, четврьтоє 

село, где є(ст) коурь сєкь, пАтоє село где било ЛЕТОВИЩЄ 
и(х) старое от вБка (Васлуй, 1437 Сові. І, 515). 
ФОРМИ: наз. одн. лоушчєщь (1437 Сові. І, 515). 
ЛЬЗЄЩЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): а стани се достало, оу еи ча(ст), села, на имЕ спи- 
рБнїи... и льзєщїи (Сучава, 1493 Сові. О. 45). 
ФОРМИ: наз. льзєщїи (1493 Сові. О. 45). 
ЛЬЛЄЩИ див. ЛАЛЄЩИ. 
*ЛЬПОУШНА див. *ЛАПОУШНА. 
*ЛЬСТЬ див. *ЛЬСТЬ. 
ЛЬХОВ^НЇИ мн. (1) (назва селища у Молдавському 

князівстві): слоуга наш Дашко... п(родаль... сєли)щє на 
имЕ ЛьховЕнїи слоузБ нашємоу Тоадероу Гєрманоу (Су¬ 
чава, 1488 ВО II, 247). 
ФОРМИ: наз. Льхов-Ьнїи (1488 ВО II, 247). 
*ЛЬІБЕДЬ ж. (1) (назва річки у Київській землі): Я» 

Андрей Александровичь--. державна Кіевскій-.. границу 
есми положиль Плоской ниве подле дороги великое, ко- 
тораяж идеть от Печерского мнстря к Льібеди к рБчце 
(Київ, 1491 АрхЮЗР 8/IV, 158). 
ФОРМИ: дав. одн. Льібеди (1491 АрхЮЗР 8/IV, 158). 
*ЛЬІНКГВЄНСКИИ прикм. (1) (пор. Льінкменьї, Льінк- 

гвень] у Віленському воєводстві): Нашимь намьстникомь 
ковенскому вилкомирскому оутєнскому оникшьтенскому 
льінкгвєнскому и вьшполскому (Перемишль, 1447—1492 
ЛКНКВ). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. льінкгвєнскому (1447—1492 

ЛКИКВ). 
*ЛЬІПА див. *ЛИПА. 
*Л ВІСТЬ див. ЛИСТЬ. 
*ЛЬІСЬІИ ч- (1) (особова назва): А пить могоричь оу 

аньдрька оу дому льісого за двЕ гривнЕ вБснии меду за 
гривну а пива за гривну (Перемишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: род. одн. льісого (1366 Р 12). 
*ЛЬІТЬІНЬ ч. (1) (назва міста у Подільській землі) 

Літин: одьтоль уверхь рички Дидовки... до рики Згару... 
где есмо застали пана Кмьіту, которьій призналь: же по 
левой рички Кулигьі грунть Мьїкульшскій, а по правой 
мой до Льітьіна (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: род. одн. Льітьіна (1430 ГВКЛ 8). 
*ЛЬІЧНЬІИ РОГЬ ч. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а за проуто(м) на дєрєнико(х) да єсть мБсть (зіс.— 
Прим, вид.) где танко селить (зіс.— Прим. вид.) на льічномь 
рогоу (Сучава, 1429 Сові. І, 269). 
ФОРМИ: місц. одн. на льічномь рогоу (Сучава, 1429 

Сові. І, 269). 
ЛЬ1 спол. (3) 1. (зв'язує члени речення) (розділсво-пере- 

лічувальний, чергується з сполучником и л и) або, чи, чи 
то (2): Якожь проАвиль есми пєрєже сєго королю его ми- 
лости, и король бьі его милость о томь розьсмотрєль и намь 
допомагаль тими рази, пенАзьми ль. людьми ль, или имєнь- 
емь (б. м- н., 1481 ВЕ) II, 364). 

2. (зв'язує речення) (приєднує підрядне умовно-часове — 
у препозиції) коли, якщо (1): коли (ж) которни мєщанїнь 
алюбо соукна алюбо иньш торговли а которомоу зємлє- 
нїноу бе(з) зап'іс^ повєри(т) а оу право с нимь поидє(т) 
тогдьі имеєть тоть мєшанїнь добрими лю(д)ми на нє(г) 
досве(т)чи(т) а запрїтца ль тогдьі имеєть самь своєю роукою 
о(т)присДчь (XV ст. ВС 18 зв.). 
Див. ще ЛИ1. 
ЛЬ2 част. (1) (питальна, у непрямому питанні) чи: 

И ми того старого войта Труша и тьіхь мБщань старнхь 
вь той речи опнтнвали, какь здавна бьівало, волно-ль 
будеть било (!) мЕщаномь.-- тне кожи мальїе купити 
(Луцьк, 1495 АЛМ 88). 
Див. це ЛИ2. 
ЛЬВОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): НамБстнику Перелом- 

скому и Ожскому, Князю Йвану Лвовичу и иньїмь намест- 
никомь нашимь (Вільна, 1495 РИБ 601); Прав(иль) 
мар(шалокь) двор(ньш>, нам(Бстникь) Мер(ецкій) и 
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Ут(енскій), Кн(язь) Михаиль Львовичь (Глинскій) (Кра¬ 
ків, 1500 АЛМ вип. 2, 59). 
ФОРМИ: наз. одн. Львовичь (1500 АЛМ. вип. 2,59); 

дав. одн. Лвовичу (1495 РИБ 601). 
*ЛЬВОВСКИ див. ЛВОВСКИИ, 
ЛЬВОВЧАНЄ, ЛИВОВЧАНЄ, ЛИВОВЧАНЄ мн. (16) 

(назва людей за місцем проживання, пор. *Лвовь) львів’я¬ 
ни: а львовчАнє што ймуть поити до браилово, по рьібьі, 
на крайнєє мито, или у баковЕ или у бєрладБ, тамь ймуть 
дати, огь гривну по польвтора гроша (Сучава, 1408 Сові. 
її, 632); А єшчє єсми дали Ливовчаном аби держали собьі 
один дом торговскьім обичаємь оу СоучавЕ (Сучава, 1460 
ВП II, 276). 
ФОРМИ: наз. ливовчанє, ливовчАнє 8 (1434 Со5/. 

II, 669, 670; 1456 Сові. II, 790, 791; 1460 БО II, 275); львов¬ 
чАнє 2 (1408 Со5^. II, 632); дав. ливовчаном, ливовчаномь 
(1456 Сові. II, 790 , 791; 1460 ВИ II, 275, 276). 
Див. ще *ЛЬВОВЬЦ'б. 
ЛЬВОВЬ 1 прикм. (2): тогдьі пожадал єсть, оу нас слоуга 

нашь вЕрньш ходко бнбєлскни, абихом потвердили кнАзА 
львовьі листи (Судомир, 1361 А02 6); а сє листь киА(з) 
ильво(в) на добаниви(ч)Е (Львів, 1443—1446 Р 147). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ильво(в) (1443—1446 Р 147); 

знах. мн. ч. львовьі (1361 А02 6). 
Пор. ЛЄВТ>. 
^ЛЬВОВТї2 див. *ЛВОВТ>. 
*ЛЬВОВЬСКИИ див. ЛВОВСКИИ. 
*ЛЬВОВЬСКИИ див. ЛВОВСКИИ. 
*ЛЬВОВЬЦ'Й мн. (1) (назва людей за місцем проживан¬ 

ня, пор. *Лвовь) львів’яни: ажє поидуть таровє (!) на, 
львовьскую землю тогда руси на львовьцЕ нє помагати 
(б. М. н., 1352 Р6). 
ФОРМИ: знах• львовьцЕ (1352 Р 6). 
Див. иіе ЛЬВОВЧАНЄ. 
*ЛЬЄПЇ11ИИ див. *Л'БПШИИ. 
ЛЬНЬ ч. (1) (особова назва, молд. льінз «шерсть»): мьі 

стєфа(н) воєво(да)... знаменито чини(м)... о (ж) тоти ис- 
ти(н)нш на(ш) слоуга, па(н) льнь роужинь, слоужи(л) 
на(м) правою (!) (и) вє(р)но (Сучава, 1459 Сові. 5. 21). 
ФОРМИ: наз- одн. льиь (1459 Сові. 5- 21). 
ІЛЬОВСКЬІИ див. ЛВОВСКИИ, 

*ЛЬСТИВЬІИ прикм. (І) (цсл. льстивьш) лицемірний, 
обманливий: Нє єсть то ди(в) ани новина ижє писа(л) та¬ 
кий рЕчи... жадая а хотА своими льстивьіми писмьі мьісли 
ваши противоу намь завждьі чисте а вЕрньї о которн(х) 
жо нєпороушонь] вь вЕрє оуставичнЕ а вьполнЕ мьі до- 
оубамьі (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: ор. мн. льстивьіми (1447—1492 ЛКБВ). 
*льсть ж. (58) (цсл. льсть) лицемірство, обман (1): 

абьі тоє што к ва(м) писали бєзо льсти писали Бо ровннми 
таковьіми хитростАми и льстікми прєз мистра и законь 
лБть вьішьши(х) проминоульі(х) частокро(т) обольщоньїсмн 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); 
без льсти (57) щиро, щиросердно, без обману: а кнА- 

зю дмитрию помагати королеви на всАкого нєприятєлА 
опроче своє'Ь братьв безо всАкоЕ хитрости и льсти своимь 
животомь (б- м- и-, 1366 Р 14); исталасА торгувлА межи 
добрьіми людми... ажє пани хонька васковая дАдьковича 
жєна изь дЕтьми своєми... сама то вчинила безо льсти 
и бєзь хитрости (Перемишль, 1378 Р 25—26); такБ ж мьі 

слюбуємьі ннб и слюби(ли) єсмьї нашому милому приятелю 
стєфану воєводь... о(т) всєго нагабанья... и о(т) єго нєприА- 
тєлии... боронити... бєзо лети а без хитрости (Ланчиця, 
1433 Р 124—125); а слоузє нашомоу Михайлоу с того имєня 
слоужити нам вєрно бєзо льсти и хитрости (Луцьк, 1444 
А$ 1, 40); Мьі Гєоргїє архїєпископь соучавскьіи... панове 
рада зємли молдавскои... слюбили єсмо... кролєви пол- 
скомоу... вьсє моцнє а нєпороушєнно дрьжати и ховати, 
без вьсЕкои льсти и зрадї (Гирлов, 1499 ВО II, 425—426). 

ФОРМИ: род. одн. лети, льсти, л(с)ти, льсти (1366 Р 
14; 1388 Р 37; 1395 Сові. II, 610; 1401 Р 64; 1411 Сові. II, 
637; 1435 Сові. II, 679; 1444 А8 І, 40; 1448 Сові. II, 738; 
1499 Ви II, 426 і т. ін.); ор. мн. льстАми (І447—1492 
ЛКБВ). 
Див. ще *ЛЄСТЬ. 
*ЛІ|ВИЧЬ див. ЛЄВИЧЬ. 
"‘Л'ЬВЬІИ прикм. (11) <3> н а львоу рДкоу (1) 

ліворуч, наліво, з лівого боку: а дроугьі хотарь дроугомоу 
еєлоу о(т) оустїє потоко(м) гори по потоко(м) о(т) потокоу 
иа лЕвоу рЖкоу на доуба могилоу (б. м. н., 1400 Сові. І, 
37); по левойруце (5), по л е в о й (1) ліворуч, 
наліво, з лівого боку: у того гостьінца кгрунть Теремен- 
ский по левой руце, а по правой Поддубецький (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); тамь же есмо копець усьіпалн, 
грани на льіпи внтесатьі велильї; одьтоль уверхь рички 
Дидовки... нижей урочища Бричнаго... где есмо застали 
пана Кмьіту, которьш призналь: же по левой рички Ку- 
лнгн грунть Мьїкулннскій, а по правой мой до Лнтнна 
(Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); и Бовбляне рекли вси: «прав¬ 
да ест, тне граии сам княз великий Швитригайло... зару- 
бал и казал намь потом держати и по тот дуб, што... стоит 
по левой руце дороги, што словет Дягилев дуб, ИНО ПО ЛЕ¬ 
ВОЙ руце того дуба казал пану Я нчи не кому держати» (Во¬ 
лодимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 119); по левой сторо- 
н е (1), по левой (сторони) (2) ліворуч, наліво, 
з лівого боку: а едучи дорогою зь полмили на западь зим¬ 
ний... по половини ЗЬ Яровицею — по левой стороне 
Теременское (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); и пришедши 
тамь где впадаеть ричка Дидовка и тамь засталнсмо пана 
Данила, которьш поведьіль: же грунть мой по правой сто¬ 
рони, а по левой до Мнкулннець (Новоселиця, 1430 
ГВКЛ 8); о т ь правоє роуки або оть лєвоє 
(1) див. *ПРАВЬІИ х. 
ФОРМИ: род. одн. ж. лєвоє (1484 ЯМ); дав. одн. ж. ле¬ 

вой 8 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1430 ГВКЛ 7,8; 1498 
АрхЮЗР 8/IV, 119, 120); лЕвой 1 (1498 АрхЮЗР 8/IV, 
119); знах. одн. ж. лЕвоу (1400 Сові. І, 37). 

*Л'БВ'БТЬ ж. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 
(а хо)тарь ємоу почавши о(т) ЛБвБтБ на брБгь пото(ка) 
(Сучава, 1414 Сові. І, 111). 
ФОРМИ: род. одн. лЕвЕтЕ (1414 Сові. І, 111). 
♦Л'ЬДЦКИИ див. ЛАДСКИИ. 
Л'ЬНЦОВИЧОВО СЄЛО с. (1) (назва села на Буко¬ 

вині) Ленківці: а мьі... дали єсми єму... сели, на имА ва- 
силовь на дьнистрБ и... лБнцовичово село (Коломия, 
1448 Сові. II, 305). 
ФОРМИ: наз. одн. лЕнцовичово село (1448 Сові. II, 305). 
ЛІЖЦІ» ч. (1) (особова назва): а панове иаши по-имєню... 

па(н) микоу(л) спатарь и па(н) жоуржь лЬнцЕ (Васлуй, 
1456 ЗСФ). 
ФОРМИ: наз. одн. лЕнцЕ (1456 ЗСФ). 
Л'&ПЄИ див. Л'бП'АЙ. 
*ЛІ»ПИТИ дієсл. недок. (2) (без додатка) мазати, шту¬ 

катурити (що): А глинарюмь што лБпБли (так.— Прим. 
вид.) около дому а клєпачь наємаль 3 єхь лБпило за д нє- 
дЕ(л) истраву ємь даваль то шисть гривень платиль єсмь 
глинарюмь, клєпачь жє казаль платити (б. м. н., 1386— 
1418 Р 35). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. с- лЕпило (1386—1418 Р 35); 

З ос. мн. лЕпЕли(1386—1418 Р 35). 
*Л'БЇЇІиЄ, ЬІРЗЯт присл. в. ст. (2) ліпше, краще: 

А рго їоі паш пікакоКо регешігуіа пе пайоЬе 8 піт, 
Іірзгі ^азга тіїозі заті паз кагпііе, чюііт оі ^азгоіе ті- 
Іозіі іегріеії, пііЬу іоти паз ргуиюсіїіе (Липнишкн, 1433 
ЗНТШ БХХУІ, 139); Сию книгоу пнса(л) дАкь мигаль 
пьіхьінски изь диакомь иваномь... Ви стьіи о(т)ци чтитє 
але нє к(л)инБтє котороє ємь слово (•■•— Прим, вид.) 
о(т)писал а котори (...— Прим, вид.) мБ єсть лб(п)шє оп- 
равлАитє (б. м- н., 1492 ЗОЄ). 

36 7'371 
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Див. ще Л'БП'бЙ. 
Пор. МАИПОЛИПШЄИ, НАИЛИПШЄ, НАЛЄПЄЙ. 
‘Л'ЬПШИИ прикм- в. ст- (87) 1. (значніший за силою, 

ступенем прояву) більший (62): и на то єсмьі привісили 
наши пєчати кь сєму нашєму листу про ліпшеє и повній- 
шєє оувірєнїє сигй наших і) слюбовь (Дольник Торг, 1411 
Созі- II, 638); а про ліпшую твєрдость наші пєчати к сєму 
листу завішєньї (Ланчиця, 1433 Р 123); А про лєпшоую 
свєдомость и твєрдость и печать нашоу казали єсмо привє- 
сити к сємоу нашомоу лнстоу (Луцьк, 1446 АЗ III, 5); 
А на ліпшєи еправє(д)ливолости (!) к сємоу нашємоу ли- 
стоу пєчА(т) ншоу привісили (Київ, 1459 Р 174); А для 
ліпшое справедливости и потверженья сего моего листу 
просиль есми ихь милостей верхуписаньїхь на свидство, 
ижь бьі ихь милостьі пєчати свои приложили кь сєму моєму 
листу (Вільна, 1499 АСД VI, 3); 

(тривкіший) кращий (11): А на потверженье того на¬ 
шого листу, про ліпьшую памет и сведомост, печать нашу 
велели есмо привісити к сєму нашому листу (Луцьк, 1430 
АрхЮЗР 8/IV, 8—9); а на потверженє того н(а)шого жа- 
лованА, про лєлшую памєт и твєрдость, пєчат н(а)шу вє- 
лєли єсмо привєсити к сєму н(а)шому листоу (Київ, 1437 
АЗ І, 34); а на потвєржБньє про лБпьшую памА(т) сего на- 
шо(г) листу и печать нашу казали єсмо привісити к сєму 
нашому листу (Луцьк, 1446 Р 152—153); 

(корисніший) кращий (4): А то имь у вБки належати — 
волни продати, и замБнити, отдати у свои лбпшиБ ужитки 
оборотити (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 5); Волєн пан Оножко 
тоє имєнє Дажєв, куплю свою, продати отдати и кому хотя 
записати и замєнити и к своєму лєпьшому пожитку обер¬ 
нути (Володимир, 1475 АЗ І, 72); 

(старанніший) кращий (1): Му іокбу сіюіуесгу ро пісЬ 
Іерзеу зІигЬу ба]ето ут... згеїо... Кгизеїпісгв (Глиняни, 
1395 01 166); 

(повніший) кращий (1): а прото... можете... на тьш то 
послбднии мистровьі (листи) такь о(т)писать подлоугь 
словь того то нємєцкого спискоу... а которьіи тБжь єсмо 
ва(м) роуски(м) язьіко(м) прєложили длА лБпшєго розоу- 
мБнья (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); 

(виразніший) чіткіший (1): КолисА хто правомь вади(т) 
о гранїца(х) оуказоуючи копца намне три алюбо ииьшая 
знамєнїтая по полБхь алюбо в сєлб(х)... тогдьі по(д)комо- 
рєи нашь... имєєть прїпоустїть ко (до)свє(т)чєнїю которьш- 
жє лБпшая знамена оукажєть (XV ст- СЯ 42). 

2, (у знач. іменника с. р.) користь, вигода (7): Волень 
то онь продати, отдати и замБнити и на церковь записати 
и кь своєму вжиточному и лБпшому обернути (Люблін, 
1410 АкВАК XI, 5); вьлни продати или за дарь дати На 
своє лБпшєє обєрноути (Луцьк, 1445 Р 148); Волень онь 
то отдати, и продати, и замБнити, и прибавити, и розши¬ 
рити, и кь своєму ЛБпшому и вжиточному обернути, 
какь самь налБпБй розумБючи (Краків, 1500 АЛМ вип. 
2, 59). 
ФОРМИ: род. одн. с. ліпшєго, ліпьшєго (1447—1492 

ЛКБВ; 1491 А5 І, 97); дав. одн. ч., с. лБпшому, ліпшомоу 
3(1410 АкВАК XI, 5; 1490ЗХП 136; 1500 АЛМ вип. 2, 59); 
лєпьшому, лє(п)шомоу, лєпшому 3 (1475 АЗ І, 72; 1490 
ЗХП 136; 1497 АЗ І, 112); ліпшємоу 1 (1491 АЗ І, 97); 
знах. одн. с■ ліпшеє 8 (1411 Сові. II, 638; 1439 Созі. II, 
713; 1445 Р 148; 1448 Р 148; 1451 ДГШХ; Р 157, 159; 1452 
Р 161); лєпшоє, лепьшое 5 (1444 АрхЮЗР 1Л/І, 8; АЗ 
І, 42; 1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, ІЗ; І459 АрхЮЗР 8/ІА\ 
18; 1478 ЗРМ)\ лєпшєє, лепьшее 2 (п- 1450 ПИ №9; XV ст- 
АрхЮЗР 8/IV, 194); ліпшое 2 (1452 АкЮЗР І, 21; 1465 
АкВАК III, 4); род. одн. ж. лепшое, лєпьшоє 3 (1449 
АЛМ 8; 1475 АЗ І, 72; 1497 АЗ 1, 112); Іераеу 1 (1395 01 
166); лєлшой 1 (1466 АЗ І, 63); липьшои 1 (1498 АрхЮЗР 
8/IV, 120); ліпьшои І (1498 АрхЮЗР 8/IV, 141); ліпшеє 
1 (2-а пол. XV ст. СПС); ліпшое 1 (1499 АСД VI, 3); знах. 
одн. ж■ ліпьшую, ліпшую, ліпшоую 20 (1430 АрхЮЗР 

&/IV, 9; 1445 Р 151; 1446 АкЮЗР І, 18; 1461 А$ 1, 54; 
1465 АЗ І, 57; 1466 АЗ І, 61; 1470 АЗ І, 65; 1476 АрхЮЗР 
8/IV, 154; 1489 АЗ І, 89; 1499 ПИ № 3 і т. ін-); лєпшую, 
лєпшоую, лє(п)шоую, льєпшую, лепьшую 20 (1437 АЗ І, 
34; 1444 А$ І, 40; 1447 АрхЮЗР 8/IV, 11; 1451 А5 1, 45; 
1467 СП № 13; 1470 АЗ І, 67; 1485—1500 АЗ І, 121; 1487 
АЗ І, 86; 1490 АЗ І, 92; 1497 РИБ 684 і т- ін.); ліпшюю 
5 (1433 Р 119; 1437 Р 136; 1438 Р 139; 1473 АрхЮЗР 8/І\т, 
103; бл. 1500 ПИ № 2); лєпшюю 1 (1488 АЗ І, 88); лєпшю 
1 (1478 АЗ І, 76); місц. одн. ж• на ліпшєи (1459 Р 174); 
знах. мн. ч. ліпшиі, ліпьшиі 2 (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1409 
Р 74); ліпшим 1 (1424 Р 100); знах. мн. с. ліпшая (XV ст- 
СЯ 42). 
Див. ще МІЄП'ЯЙШИИ. 
Пор. *ІІІТ0НАЙЛЄПІІІИЙ. 
МШІЬШИИ див. *Л'ЙПШИИ. 
*Л'ВПЬШИИ дие. *Л^ПШИИ. 
Л'ЯП'ЯЙ, Л'ЙПЄИ, ЛЄПЄИ, ЛЄП'ЙИ, БІЕРІЕІ присл. 

в. ст. (5) (корисніше) краще (1): а тоє вьішє писанноє... 
зо всим правом... маєт бьіти продано... и отдано доб- 
роволнє на свои потреби и вжитки обернути, как ему и єго 
Еластньїмь наслєдкомь лєпєй а вжиточнє взвидит сА (Віль¬ 
на, 1499 АЗ І, 118); 

(старанніше) краще (4): ми ВБликии коро(л) влодис- 
лавь... многихь зімль г(с)дрь знаємо чинимь... аже... зоз- 
ревшє єсмо на на єго (так.— Прим, вид-) вБрноую службу 
и хотАчє по нємь аж бьі тьімь лБпєи и вєрнБи намь... по¬ 
служи ль-.- даємь ємоу и дали єсмо--. подь галичємь чАг- 

рово (Краків, І394 Р 53—54); такжє коли ми бгь поможє(т) 
ку моєи отнинБ буду господарємь и воєводою, оу зємли 
валзскои, слубую... аже хочю тьімь лєпБи служи(т)... 
кролю пол(с)кому (Берестя, 1400 Созі. II, 619); и ми 
узрівши на его вірную службу, хотячи по немь ажби 
тьімь лБпБй и вБрнБй послужиль намь... даємь, и дали 
есми слузБ нашєму Відуну, на имя Єсифу, наше городище 
Копьістно (Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6). 
Див. ще *Л'ЯПШ€. 
Пор. МАИПОЛИПШЄИ, НАИЛИПШЄ, НАЛЄПЄЙ. 
МРЯ П'ЯТИ див. МРЯПИТИ 
^Л'ЯСКИИ див. ЛАДСКИИ. 
*ЛТїСНИКИ мн. (1) (назва села у Київській землі) Ліс¬ 

ники; а записаль есми на своемь имініи вь домь Пре- 
чистой вь годь же вь годь, копу гроши взять вь Мойси- 
ковичахь а вь лісникахь при моемь животі (Київ, 1398 
ДГПМ). 
ФОРМИ: міси, вь лісиикахь (1398 ДГПМ). 
Л'ЯСОВ прикм. (1) лісовий: а хотар томоу село, на имі 

шєрбановци, о(т) поянь о(т) лісов рог, що близ поутБ... 
та чєрєс поле, прості кь дроугомоу лисоу (Сучава, 1492 
Созі. 3. 162). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. лісов (1492 Созі. 5. 162). 
Л'ЯСОКЬ ч. (7) лісок, гай (4): ТопСІу... Оіезгко Рикоз- 

зо^ісг у зо зіагешу Ііибту и^і^уі гешііи зсго ки Рокоззо- 
м^сгот рапи Мігозіа^и об ВІибпік Ьгапісга, ро Біро^ 
Біззок (Галич, 1413 ОБ 48); а хотарь (кошил)овцє(м) горв 
роудою... попєрєкь костюкова ліска, о(т) яЬска, попєрєкь 
доуброви (Сучава, 1432 Созі. І, 330); Про (т)о-.- Єго При 
(в)сюи о(т)чи(з)нб... зоставоую И си(м) Листо(м) моимь 
Надаю... Городище Тимоло(в) из лісо(м)ь Гнилє(ц)ки(м)ь-.. 
И и(н)шими Лесами И лєсками И зє(м)лАми (Прилуки, 
1459 Р 171); 
лісокь дворіновь (1) (назва лісу у Молдав¬ 

ському князівстві): а хотарь тбмь сєломь почєнши о(т) 
молдави чєрє(с) лоугь... та о(т)толб на доубови пень та 
на край лісокь дворіновь (Сучава, 1427 ОІР«А» 450); 
костюковь лісокь (1) див. *КОСТЮКОВТї; 
чорний лесокь (1) див. ЧОРНЬІИ 1. 
ФОРМИ: наз. одн. зам-. род. на край лісокь (1427 ОІП«А* 

450); род. одн. ліска (1432 Созі. І, 330; 1436 Созі. І, 459); 
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знах. одн. лесокь 1 (1322 АрхЮЗР 1Л/І,2); ЬІ88ок 1 (1413 
ОС 46); ор. мн. лесками (1459 Р 171). 
ЛЯ СОТА ч. (2) (особова назва): а при-том (!) бьіли сввд- 

ци, пан пєтрь нєоря... пан лвсота, воєвода кременєцкьш 

(Судомир, 1361 А02 6); а на то послуси влдка ларивунь 
ис кри(лошаньі) перемишльський и печать єпь.. пань лв- 
сота друздь кадольфовичь (Перемишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. лВсота (1361 А62 6; 1366 Р 12). 
*лясоцкии прикм• (1) (пор. Лвсокь, Лвско у Ся- 

ноцькій землі, Лвски у Белзькому воєводстві) 0 лїсоц- 

к а я дорога (1) (назва дороги)\ тоти старци... стали 
оу великого крихова кде переходить дорога зоудєчєвскаА--. 
И ПОДЛВ доубровьі горв до лвсоцкои дороги котра А идеть 
и зоудечева до долиньї (Зудечів, 1413 Р 83). 
ФОРМИ: род. одн. ж. лвсоцкои (1413 Р 83). 
ЛЯСЬ, ЛЯСЬ, ЛИС'Ь ч. (194) ліс (169): даємо надто подь 

Острогомь тому господину отцу владьще... село наше 
Бусчу... зь лесами (Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/VI, 2—3); 
коупиль пань ганько сварць... село и землю и доубровьі 
и лвсь (Львів, 1368 Р 15); а ту исьіпали могилу... проств 
на дубь а о(т) дуба попрекь лвса проств оу горохолину... 
(Галич, 1404 Р 68); тамь же вьверхь Кульїги просто до 
(ро)гу леса; а одь леса ажь до урочища Вирной долини 
(Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); А хотарь томоу сєлоу от феє- 
рєщєм... прости чєрєс лис до нижній конець лолвни (Су- 
чава, 1487 ВО І, 291—292); Сказоуємь тв(ж) хто коли свои 
свїньи оу чї(жи)и (!) гай на жолоудь оугони(т) а то(т) за- 
станеть чїи лв(с) имаеть ввпрА одно(г) с правомь забить 
(XV ст- ВС 37 зв.); Ино мьі впамАта(в)ши его к на(м) ввр- 
ную слоужбоу... тоє село вьішєрєчєнноє сомино... из 
доубровами из лвсьі ись сєножа(т)ми... дали есмо ивашкоу 
роусииовичоу (Вільна, 1499 ГОКІР)\ 

(назви лісів або урочищ): <лвсь) бугаєвь (1) 
(у Подільській землі): Про (т)о нагорожаючи Ємоу... При 
(в)сюи о(т)чи(з)нв--- €(го) зоставоую И си(м) Листо(м) мо- 
имь Надаю--. Городище Тимоло(в) из лВсо(м)ь Гнилє(ц)- 
ки(м)ь... бугаевомь И и(н)шими Лесами И лесками (При¬ 
луки, 1459 Р 171); лвсьволчискии (1) (у Волин¬ 
ській землі): А коу томоу придаль есми... землю пашноую 

и бортноую и з синожатми почєнши о(т) стго озера-.- по 
долгиє лозьі*• ■ попоу косити до граници и до конца лвса 
волчиского (Перевали, 1440 Р 142); лвсь Гнилецкии 
(1) (у Подільській землі): Про (т)о нагорожаючи Ємоу... 
При (в)сюи о(т)чи(з)нв... Є(го) зоставоую И си(м) Листо(м) 
моимь Надаю--- Городище Тимоло(в) из лвсо(м)ь Гнилє(ц)- 
ки(м)ь Томиловомь--. И и(н)шими Лесами И лесками (При¬ 
луки, 1459 Р 171); лвсь д є д ь о в ь (1) (у Волинській 
землі): ми великий кнзь швитрикгаиль--. чини(м) знаме¬ 
нито... ижь... дали есмо ему... села ... борьщовку^а бо- 
рокь... а лвсь дедьовь (Луцьк, 1438 Р 138); л є с ьі Д р а - 
гоущовские (1) (у Подільській землі): Про (т)о 
нагорожаючи Ємоу... При (в)сюи о(т)чи(з)нв--- €(го) зоста¬ 
воую И си(м) Листо(м) моимь Надаю-.. Городище И з ле¬ 
сами Драгоушо(в)скими (Прилуки, 1459 Р 171); лвсь 
Кгоперецкий (1) (у Волинській землі): и оттол 
приехали есмо к дорожцв, што от Блаженика идеть в лвсь 
Кгоперецкий (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/IV, 119);<лвсь> 
К л ю ч е в ь (І) (у Подільській землі): Про (т)о нагоро¬ 
жаючи Ємоу... При (в)сюи о(т)чи(з)нв... €(го) зоставоую 
И си(м) Листо(м) моимь Надаю... Городище Тимоло(в) из 
лвсо(м)ь Гнилє(ц)ки(м)ь-.. Ключево(м)ь бугаевомь И и(на¬ 
шими Лесами И лесками (Прилуки, 1459 Р 171); л в с ь 
лохановь (1) (у Молдавському князівстві): а хотарь 
твмь два селомь почєншє о(т) горв на два доуба 
росохата... до лвса лоханова (б. м. н., 1415 Собі, і, 

121—122); лвсьмошєнскии (2) (у Волинській 
землі): А коу томоу придаль есми на тоую црквь 
островь мошное и озеро мошноє и землю пашноую и 
бортноую и з синожатми почєнши о(т) стго озера лвсо(м) 

мошєнски(м) а з лвса мошеньского по долгиє лозьі (Пере¬ 
вали, 1440 Р 142); лись Мьіховь (2) (у Подільській 
землі): А перешедши верховину Ровиця... засталисмо пана 
Максима Тьшковича, которнй повидиль, же... одь той 
верховини на полудень у право грунть мой, а влево лись 
Мьіховь — пана Карпова до Почапинець (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 8); лвсь не м в ц к и и (1 )(у Молдавському 
князівстві): а хотарь твмь селомь почєнши о(т) мол дави... 
та проств чєрє(с) поле на рогь лвса немвцкого (Сучава, 
1427 £>/Я«Л» 450); лісь Почапинский (і) (у По¬ 
дільській землі): и коли есмо проихальї черезь лісь Поча¬ 
пинский до долини Кобельїка... ажь тамь есмо... застали 
боярь Хмельницкихь (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); л е с ь 
Ретовь (1) (у Волинській землі): увесь лесь Ретовь, 
за Ретовькою кь Рожьісчомь, на западь слонца,— до церк¬ 
ви Божое со всякими пожитками придаємо (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1 /VI, 2); І е з 5 к V а г л у ) (2) (у Подільській 
землі): N05 Аіехапбег Vио1с1и5... Уіііат бєгуііогі лозіго Ва- 
5 і І і о Кагасгелузкі, йісіагп 5угпуако\у, па \уієгсЬ сіоНпі СМіш- 
гбголуу, роб Іезот Зклуагпет, і з Іуш ззеїезот Зк\уагпет... 
бебішиз (б. м. н., 1386 АрхЮЗР 8/1, 1—2); лвсьСтру- 
ч и н ь (1) (у Перемишльській землі): и кь тьімь дворищомь, 
што суть поля того зобопуль лвса Стручина, лука Мого- 
вище малое и великое... даемь (Судомир, 1408 АкЮЗР 
І, 6); (лвсь) Т о м и л о в ь (1) (у Подільській землі): 
Про (т)о нагорожаючи Ємоу... При (в)сюи о(т)чи(з)нв... 
Є(го) зоставоую И си(м) Листо(м) моимь Надаю... Городи¬ 
ще Тимоло(в) из лвсо(м)ь Гниле(ц)ки(м)ь Томиловомь... 
И и(н)шими Лесами И лесками (Прилуки, 1459 Р 171); 
лвсь черньїй (1), чорньїй л в с (2) листяний 
ліс: ми кнА(з) фє(д)орь любортови(ч) чинимо то знамени¬ 
то... аже приида... па(н) ивашко двдошицкии милвичичь 
жаловаль и позваль па(н) татомира балицко(г) аже ємоу 
побраль па(н) та-томирь вєпрв оу чєрно(м) лвсв (Зудечів, 
1413 Р 82—83); Дєлєновїи лис (1) див. *Д€Л€- 
НОВЇИ; К а м е н ь л е с ь (1) див. КАМЄНЬ1; н є- 
чачь л в с ь (1) див. *Н€ЧАЧЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. лВсь, лВсь, лВ(с) 4 (1413 Р 83; XV сг. 

ВС 37 зв., 38); лись 1 (1430 ГВКЛ 8); род. одн. лВса 28 
(1404 Р 68; 1411 Сові. 1, 84; 1424 Сові. II, 956; 1440 Р 142; 
1453 Сові. 11,445; 1459 АрхЮЗР 8/IV, 18; 1491 ВИ 1,467; 
1495 ВО її, 63; XV ст. ВС 38; 1497 Ви її, 100 і т. ін.); 
лиса, ІІБха 8 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4; 1409 Собі, і, 65; 1428 
Собі, і, 224; 1484 ВО І, 285; 1488 ВИ І, 356; ДГСПМ; 1492 
Собі. 5. 162); леса 6 (1322 АрхЮЗР 1Л7І, 2; 1430 ГВКЛ 8; 
1491 ВИ І, 449); лВсоу 3 (1458 МіН. Бос. 122; XV ст, ВС 9( 
38); лєсоу 1 (XV ст. ВС 38); ли(с) 2 (1432 Собі. 1, 343; 
1448 Собі. II, 324); род. зам. ор. по(д) лєсоу ! (1400 
Собі, і, 37); дав. одн. лВсоу 1 (1413 Р 83); лисоу 
1 (1492 Собі. 5. 162); лесу 1(1498 АрхЮЗР 8/IV, 120); 
лВсови 1 (1413 Р 83); знах. одн. лВсь, лВсь, лВс, лВ(с),лАс 
20 (1368 Р 15; 1377 Р 24; 1411 Сові. І, 84; 1421 Р 96; 1422 
Р 97; 1433 Р125; 1446 ПГСПМР; XV ст. ВС 37; 1497 ВО V, 
100; 1498 АрхЮЗР 8/IV, 119 і т. іи.); лись, лісь, ли(с), 
лис 9 (1430 ГВКЛ 7; 1446 ПГСПМР; 1456 ГПХМ; 1487 
ВО І, 292; 1488 ДГСПМ; 1490 ДГСХМ; 1492 Собі. 5. 162; 
1493 ВО II, 15); лєс, лесь, лє(с) 6 (1322 АрхЮЗР 1ЛП. 2; 
1444 АЗ І, 42; XV ст. ВС 8 зв., 37, 38); ор. одн. лВсом, лВ- 
сомь, лВсомь, лВсо(м),лВсо(м)ь 15 (1361 АС2 6; 1378 ЗНТШ 
ІЛ 5; 1399 Р 59; 1413 Р 83; 1434 Собі, і, 374; 1440 Р 142: 
4159 Р 171; 1490 ДГСХМ; 1495 ВО II, 63; 1499 ВО II, 
148 і т. ін.); лесомь, ієбош 4 (1322 АрхЮЗР І/VI, 2; 1386 
АрхЮЗР 8/1, І; 1394 Р 54); Іізгот, 1І88от, лисомь 3 (1407 
АрхЮЗР 8/1, 4; 1413 СГ 48; 1458 ВО І, 24); місц. одн. оу 
лВсВ 2 (1413 Р 83; XV ст. ВС 38); оу лАс 2 (1483 ВО 1,275); 
оу лєсВ 1 (XV ст. ВС 37 зв.); в лєсє 1 (XV ст. СЯ 9 зв.); оу 
лВсоу 1 (1458 МіН. Оос. 122); оули(с) 1 (1456 Собі. II, 569); 
наз. мн. лесьі (1478 АЗ І, 76); знах. мн. лВсьі 1 (1377 Р 24); 
лєсьі 1 (XV ст. СЯ 9 зв.); ор. мн. лВсьі 26 (1377 Р 24; 1408 
АкЮЗР І, 6; 1415 Р 87; 1424 Р 100; 1433 Р 127; 1451 Р 156; 

36: 
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1459 Р 174; 1466 А$ І, 60; 1492 АЛМ ЗО; 1499 ГОКІР 
і т. ЇН-); лесьі 26 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1430 АрхЮЗР 
8/ІУ, 8; 1433 Р 118; 1444 АЗ І, 40; 1451 АЗ І, 44; 1467 СП 
№ 13; 1474 Л5 І, 69; 1488 АЗ І, 242; 1491 А$ І, 97; 1497 >15 
ї, 112 і т. ін.); 1І52І 1 (1395 ОБ 166); лисм 1 (1407 Р 72); ле= 
сами 4 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1459 Р 171; 1498 ГВКОО); 
лісми 1 (1451 АкЮЗР II, 106); місц. мн. оу лєсі(х) (ХУ ст. 
СЯ 42). 
ЛІїТО, ЛЄТО, ІЛТО с. (989) рік (975): Писань вь вели- 

комь Луцку, лета оть создания мира 6830 (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР І/VI, 3); Вь літо шести тисАщноє шиетьдесАть 
сємоє купиль лань петрашь дьдицтво в аньни радивонь- 
ковоі (Перемишль, 1359 Р 10); И на кріпость сему наші 
пєчАти при вь сили єсмо к тому листу.*, подь лі(т)мь стго 

рож(с)тва г(с)ьнА а т ч е лі(т) (Сучава, 1395 Сові. II. 
613); П<и)сан оу Києве, под лєт<н> рожєства Х(ри>с<то>- 

ва а. лет и у. л. з. лет (Київ, 1437 >15 І, 34); И милїи богь 
да оумножит вам лета, амин (Торговище, 1481 ВО II, 358); 
писань в Троцохь подь льтьі Божиего нарожения тьісеча 
чотириста деветдесять осмое (Троки, 1498 ГВКОО); Дань 
во Мстиславли. Літо семь тьісячей осмое (Мстиславль, 
1500 АСД II, № 3); 
дорости л і т ь (2) див. *ДОРОСТИ; имати лета 

разоумоу (1), имати (мати) лета розоумоу 
(4) див. ИМАТИ2 ;имети лїт розоумоу (1) див. 
ИМ'ЙТИ; курАчєе літо (1) див. *КУРАЧИИ; 
новоєліто (3) див. *НОВЬІИ; п р ї и т и в л є т а (1), 
прїити літь до розоумоу (1) див. ПРЇИТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. літо 15 (1378 ЗНТШ ІЛ, 5; 1407 Сові. 

II, 629; 1415 Р 87; 1422 Р 98; 1434 Р 128; 1437 Р 137; 1446 
>151,43; 1451 Р 157; 1461 >15 І, 54; 1500 АСД II, № 3 і 
т. ін.); лі(т) 8 (1370 Р 18; 1388 Р 39, 44; 1391 Р 45; 1393 
Р 52: 1398 Р 58; 1401 Р 66; 1419 £>/#«>1» 444); лєто 1 (1488 
>15 І, 242); [ііо 1 (1395 ОС 166); лі(т)ь 1 (1404 Р 68); ск. н. 
лі 1 (1466 ОБРН 128); л. 1 (1491 ВО І, 464); род. одн. літа 
39 П361 >101 6: 1388 Р 37: 1401 Р 64; 1411 Р 77; 1421 Р 94; 
1436 Сові. II, 707; 1443 Р 145; 1451 АкЮЗР II, 106; 1473 
ЗНТШ Я, 3; 1499 ГОКІР і т. ін.); лета, лет<а) 5 (1322 
АохЮЗР 1/УІ. 3: 1394 Р 54: XV ст. ВС 21 зв.; 1444 І, 
40; І497 А$ І,' 1І2); ІНЬа 2 (1395 ОБ 166; 1407 АрхЮЗР 
8/1, 4); лі(т) 6 (1368 Р 15; 1388 Р 41; 1399 Р 59; 1421 
Р 96; 1424 Р 106; 1433 Сові. II, 653); знах. одн. літо, лАто, 

лто 384 (1359 Р 10; 1401 АкВАК III, 2; 1426 ВАМ 22; 1440 
АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1452 Сові. II, 410; 1462 ВО І, 71; 1476 
ВО І, 212; 1491 АЗ І, 97; 1497 Ви II, 107; 1500 Собі. 5. 
231 і т. ін.); лі(т), л(т), літ(о> 203 (1341 ОБРН 75; 1391 
Р 45; 1424 Собі, і, 162; 1434 Р 128; 1442 Сові. II, 97; 1453 
Сові. II, 446; 1463 >15 І, 56; 1472 Сові. 8. 88; 1487 >15 І, 
240* 1499 ПИ № 3 і т. ін.); лєто 9 (1445—1452 АрхЮЗР 
8/ІУ, 13; 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18; 1474 А5 І, 69; 1475 АЗ І, 
72; 1478 >15 І, 76; 1487 А5 І, 241; 1488 А5 І, 88; 1497 
РИБ 684; 1499 РИБ 777); ск. н. лє(т) 8 (1440 МіН. 208; 
1464 >15 І, 57; 1479 ВО І, 226; 1491 ВО І, 453, 473; 1493 
АЛРГ 56; 1497 ПКИП; 1499 АЛРГ 95); ІИо, ИіЬо 3 (1413 
01 48; 1420 >15 І, 25; 1421 АЗ І, 27); 1И 1 (1465 01 
176); ор. одн. літомь, літо(м), лі(т)мь 4 (1366 Р 12; 1388 Р 

41; 1393 Сові. II, 608; 1395 Сові. II, 613); лтмь 1 (1388 Р 39); 
місц. одн. оу (по) літі 3(1392—1393 РФВ, 170; 1393 Сові. 
11,608; 1421 Р92);вліт<и> 1 (1482 >15 І, 81); род. мн. лі(т), 
літь, літ, літь 155 (1361 А016; 1377 Р 24; 1395 Сові. II, 
613; 1407 Р 72; 1419 Р 91; 1438 Р 139; 1451 >15 І, 45; 1466 
ВО І, 95; 1490 Нам.; 1499 ВО II, 425 і т. ін.); лет, леть, 
лє(т), 1еі 14 (1388 1РІ 108; 1437 АЗ І, 34; 1446 АЗ І, 43; 
АЗ III, 5; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 61; ХУ ст. ВС 7, 8, 21, 26 зв.; 
бл. 1471 ЛКЗ 93); ли(т), Н№ 8 (1395 01 166; 1407 
АрхЮЗР 8/1, 4; Р 72; 1413 ОС 48); знах. мн. літа 14 (1388 
Р 37; 1393 Р 14; 1398 ЗЛЕ!К; 1448 Сові. II, 365; XV ст. 
ВС 22, 33, 34 зв., 35; СЯ 42, 42 зв.; 1452 Р 161); лета 6 

(XV ст. ВС 8 зв., 21 зв., 22, 26 зв.; 1481 ВО II, 358); 
лі(т) 3 (1352 Р6); ор. мн. літи, ІіеіЬу, л(т)ьї 61 (1393 Р51; 
1401 Р 64; 1415 Р 87; 1424 Р 100; 1428 РІП; 1433 Сові. II, 
653; 1445 АкЮЗР І, 18; 1451 Р 157; 1478ЗРМ; 1498 ГВКОО 
і т. ін.); літи 1 (1473 ЗНТШ V, 5); лет, леть, лєт<и>, лєт<ьї> 
9 (1437 А5 І, 34; 1444 >15 І, 40; 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 
13; 1446 >15 І, 43; АЗ III, 5; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 11; 1451 
АЗ І, 45; 1497 >15 ї, 112); лєтьі, Іеіу 5 (1387 СЯ № 12; 1388 
ІРС 108; 1467 СП № 13; 1478 АЗ 1, 76; 1490 Пам.); лі(т), 
літь 4 (1402 Сові. 11,623; 1411 Р 80; 1413 ОБРН 115; 1422 
Р 98); НІНІ 1 (1407 АрхЮЗР 8/1, 4); лить І (1452 АрхЮЗР 
8/ІУ, 61); місц. мн. по (оу) лєте(х), летєхь З (XV ст. ВС 
21 зв., 22); по лєті(х) 1 (ХУ ст. ВСЗЗ); політі(х) 1 (ХУ ст. 
ВС 34 зв.); наз. де. літі (1402 Сові. II, 621); знах. де. лете 
(XV ст. ВС 21). 

*Л'ЬТОВИШЧЄ див. ЛЯТОВИЩЄ. 
Л'ЙТОВИЩЄ с. (3) місце літнього перебування людей 

або худоби: тімь мьі ... дали єсмьі имь о у нашеи зємли се¬ 
ла и(х) на имА на тоулові где є(ст) дворьи(х)... и кьрбоу- 
нєщн на літовишчоу (Сучава, 1429 Сові. 1,269); єщє... 
є(с)ми дали... є(д)но поустиню оу пото(к) єзєро(в) ста (в) 
и літовище и село садити (Сучава, 1453 Сові. 11,445). 
ФОРМИ: наз. одн. літовище (1437 Сові. І, 515); знах. одн. 

літовище (1453 Соя*. II, 445); місц. одн. на літовишчоу 
(1429 Сові. І, 269). 

*Л*БХОУЛЬ ч. (1) (особова назва): мьі Стефан воєвода... 
знаменито чиним... оже прїидоші прАд нами... сьшовє Лі- 
хоула... и продали их правоую отниноу (Васлуй, 1495 
ВО II, 57). 
ФОРМИ: род. одн. Ліхоула (1495 ВО II, 57). 
Див. ще ЛАХ. 
Л'БШНАА ж. (1) (назва села у Волинській землі) Лїшня: 

И мьі... дали єсмо Ємоу Село липоую... а лішнаА (Луцьк, 
1451 Р 158—159). 
ФОРМИ: наз. одн. лішиаА (1451 Р 159). 
*ЛЮБАНА ж. (3) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): тімь мьі... дали єсми ємоу... села оу нашеи зємли... 
и на жєжїя землю осадити о(т) оусти любана(м) горі и о(т) 
дроугои сторонь о(т) оусти лазировьі долиньї (Сучава, 1431 
Сові. І, 317); тьмь мьі видівшє єго правою и вірною служ¬ 
бою до на(с)... далижє и потвердили єсми... села на лк>- 
бані на имА манзаци (Васлуй, 1436 Я/р«А» 469). 
ФОРМИ: род. одн. любані (1434 Сові. І, 386); місц. одн. 

на любаиі (1436 ШР«>Ь 469); дав. мн. любана(м) (1431 
Сові. І, 317). 
Див. те *ЮБАНА. 

*ЛЮБАНАСА див. *ЛЮБАНЯСА. 
*ЛЮБАН0ВЬ прикм. (1): а хотарь (кошил)овцє(м) горі 

роудою потокомь на конєць нєсфои... а о(т) доубровьі... хо- 
тарємь о(т) любанова села (Сучава, 1432 Сові. 1,330—331). 
ФОРМИ: род. одн. с. любанова (1432 Сові. І, 331). 
Пор. ЛЮБАНЬ. 
ЛЮБАНЬ ч. (1) (особова назва, молд.у пор. слов. Любо- 

мйр): ми пань александрь воєвода молдавски и наши слу¬ 
ги... пань балица... пань любань... королю польскому... 
слюбуємьі (Кам’янець, 1404 Сові. II, 625). 
ФОРМИ: наз. одн. любань (1404 Сові. II, 625). 
Див. ще *ЮБАНТ>. 
*ЛЮБАН1їСА ж. (2) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): тьмь ми.., дали єсми имь... села где є(ст) ватамань 
минко и на любанаси оу ставоу и где є(ст) стань (Сучава, 
1429 Сові. І, 269); А хотар томоу... сєлоу... ниже вєли- 
кои могили; от толі... на копаноу могилоу що ест оу дАл 
от Любаньси (Сучава, 1492 ВО І, 510). 
ФОРМИ: род. одн. Любаиіси (1492 ВО І, 510); місц. одн. 

на любанаси (1429 Сові. І, 269). 
Див. ще *ЮБЬН'ІСА. 
*ЛЮБАПРЇИМНЬІИ прикм. (1) прийнятний: коли(ж) 

оди(н) г(с)дрь вси(х) єсть тогдьі од(н)а манита маєть бьіти 
з ра(до)ю пановь наши(х) которая(т) (!) имєєть бити вічно 
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и добра А и годАчая а (!) бьіла любапрїимна (!) вси(м) людє(м) 
(XV ст. ВС 34 зв). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. (!) любапрїимна (XV ст. ВС 34 зв.). 
*ЛЮБАРТОВЬ прикм. (1): А про любартово ягьство 

хочем єго поста ви (ти) на су де пєрєдь панн оугорьскими 
(б. м. н., 1352 Р 6). 
ФОРМИ: знах. одн. с. любартово (1352 Р 6). 
Пор. ЛЮБАРТЬ. 
ЛЮБАРТЬ ч. (7) (особова назва, лиш. БійЬагіаз): я Лю¬ 

барть Кгедеминовичь, Луцкий и Володимерский князь... 
записала есми и даль село своє Рожьісче... соборной церк¬ 
ви у Луцку (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1Л/І, 1); Биль намь 
чоломь богомолець нашь Єфремь, владьїка Луцкий и Ост- 
розский и покладаль передь нами листь данини певньїхь 
маетностей на Вольїню, ку церкви соборной Луцкой... оть 
князя Луцкого и Володимерского Люборта Кгедиминовича 
(Городно, 1498 АрхЮЗР 1Л/І, 1). 
ФОРМИ: наз. одн. Любарть (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 1; 

1352 Р 5, 6; 1444 АрхЮЗР 1 /V1, 8); род. одн. либорта 1 
(п. 1341 Р 2); Люборта 1 (1498 АрхЮЗР 1Л/І, 1); знах. одн. 
любарта (1352 Р 6). 
ЛЮБЄЛСКИИ, ЛЮБЕЛСКІЙ прикм. (2): А при томь 

бьіли свЕдци... лань Янь Краковскій сь Тарнова... пань 
Михаль Любелскій (Судомир, 1408 АкЮЗР 1,6); Ми вои- 

цехь з бжиєи мл(с)ти ярцибискупь гнездєнскии... добє- 
славь сь сєнна любєлскии... слюбуємьі и записуємьі см 
стєцку воєвода зємле молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122— 
123). 
ФОРМИ: наз. одн. любєлскии, Любелскій (1408 АкЮЗР 

1, 6; 1433 Р 122). 
Див. ще *ЛЮБЛИНЬСКИИ. 
Пор. *ЛЮБЛИНЬ. 
*ЛЮБЕЦКИИ прикм. (1) 0 Любецкии мость 

(!) (назва маспга на річці Лютиці у Волинській землі): я 
Любарть Кгедеминовичь, Луцкий и Володимерский 
князь... записаль есми и даль село своє Рожьісче... собор¬ 
ной церкви у Луцку... зь лови, погонними и осочьньїми... 
почонь оть Песчаньки бродку... дорогою звечьістою до Лю- 
бецкого мосту (Луцьк, 1322 АрхЮЗР ІуУІ, 1—2). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Любецкого (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2). 
Пор. ЛЮБЧО1. 
*ЛЮБЕЦЬКИИ прикм. (5): Стояли пєрє(д) нами очєви- 

сто жалова(л) намь писарь нашь... вєдько григорьєвичь 

на... пна о(л)брьі(х)та ма(р)тиновича Кгасто(л)товича 
штожь о(н) встоупається вь єго лови любецькии за нємь- 
ио(м) Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: род. одн. ч. любєцького (1499 ВФ); знах. одн. с. 

любєцькоє (1499 ВФ); наз. мн. любецькии (1499 ВФ); знах. 
мн. любецькии (1499 ВФ). 
Пор. *ЛЮБЄЧЬ, ЛЮБЬЧО. 
*ЛЮБЕЧЬ ч. (1) (назва земельного володіння у Вілен- 

ському воєводстві) Любче: и вє(д)ко мови(л) перє(д) нами 
штожь тни люди зьдавна осочники бьівали того двора лю¬ 
бєцького звєрь сочьівали на тьі(х) пано(в) котор-ии пєрє(д) 
тьімь тоть дворь любєчь дєрьжьівали (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: знах. одн. любєчь (1499 ВФ). 
Див. ще ЛЮБЬЧО. 
*ЛЮБИМЬІИ прикм. (6) улюблений, любимий: а на то 

є(ст) в'Ьра г(сд)ва нашєго вншєписаннаго илїа воєводи и 
вЬра вьзлюблєннаго сна г(сд)вами романа и вЕра люби- 
маго брата г(сд)вами жоупана стєики (Сучава, 1433 Сові. 

І, 359); и єще дали есми а сто злат оугрьских... яко да тво- 
рЬт ми памЬть на вЬки вЬчниА... за доушА наш А и за доу- 
шА подроужїА наше, имЬ єи наств и чєдо любимоє Михоул 
чашник (Путна, 1476 ВО І, 217). 
ФОРМИ: род. одн. ч. любимаго (1433 Сові. І, 359; 1443 

ПГСММ); знах. одн. с. любимоє 1462 ВГ> І, 70; 1476 ВР 
1, 211, 217; род. мн. любимьіх (1476 ВР 1, 215). 

ЛЮБИТИ дієсл. недок. (7) (кому) (припадати до впо¬ 
доби) полюблятися: а коли ймуть купити татарський 
товарь у иньіхь торгохь нашихь, тамь ймуть дати гдЬ 
єго купАть... та смЬєть єго продати кому любить (Су¬ 
чава, 1408 Сові. II, 630—631); А коли имоуть коупити 
татарскьш товар о у иннх трьгох наших... та абьї тот <то>- 
варь смил продати комоу любит (Сучава, 1460 ВР II, 273). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. любить, любит 4 (1408 Сові. 

II, 631; 1434 Сові. II, 668; 1456 Сові. II, 788; 1460 ВР II, 
273); любить 1 (1409 Сові. І, 69); майб. З ос. одн. имєть, 
имє(т) любити (1448 Сові. II, 359; 1453 Сові. II, 461). 
Див. ще *ПОЛЮБИТИ, *СЛЮБИТИ СА. 
*ЛЮБИЧЬ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіли доб¬ 

риє людє па(н) васко люби(ч) писа(р) королєвски(и) па(н) 
ива(н) мушата (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМЬІ: наз. одн. люби(ч) (1478 ЗРМ), 
ЬУВКО ч. (1) (особова назва, пор. Любомир): А па (о 

зшсісгу рап МісЬаІ Вик^гаЬіа Наїїсгк]... СЬобог РосгиИіу 
СНшіеІ, ЬиЬко (Галич, 1413 6Ь 48). 
ФОРМИ: наз. одн. ЬиЬко (1413 ОЬ 48). 
*ЛЮБЛИНЬ ч. (2) (назва міста у Польщі, пор. БиЬІіп) 

Люблін: Писань у Люблини (Люблін, 1410 АкВАК XI, 5); 
Різап ш БиЬІіпе (Люблін, 1478 АрхЮЗР 4/1, 8.). 
ФОРМИ: місц. одн. у Люблини 1 (1410 АкВАК XI, 5); 

* ІдіЬПпе 1 (1478 АрхЮЗР 4/1, 8). 
*ЛЮБЛИНЬСКИИ прикм. (1): я кнАзь єоунутии и кис- 

тютии... чинимьі мирь твердий ис королємь казимиромь 
польскьмь (так.— Прим. вид.)... и сь єго зємлАми краковь- 
скою... люблиньскою (б. м. н., 1352 Р 5). 
ФОРМИ: ор. одн. ж. люблиньскою (1352 Р 5). 
Див. ще ЛЮБЄЛСКИИ. 
Пор. *ЛЮБЛИНЬ. 
ЛЮБО1 спол. (15) (зв'язує члени речення) 1. (розділово- 

перелічувальний) (4) або: а хто сА имє(т) оустоупа(т) оу моє 

прида(н)є што А да(л) стмоу николє любо мои(х) дєтии любо 
хто имє(т) дєржа(т) по моє(м) животь соу(ди)тсА со мною 

пєрє(д) бгомь (Київ, 1427 Р 108); а по нашє(м) животе кто 
боудєть г(сд)рь нашєи зємли, о(т) дьтєи наши(х) любо бра* 
тій наши(х) любо боу(д) кто кого бь избєрєть, тоть штобн 
имь нєпороушиль нашєго данїа (Сучава, 1433 Сові. І, 359). 

(чергується із сполучниками або, алюбо, или, ли- 
б о) або... або, чи... чи, чи то... чи то (10): оучинит(ь) ко- 

торни добрьш члвкь кривду любо воєвода а любо пань 
оучинити неправу ис нимь (б. м. н., 1352 Р 6); тогдьі ємоу 
кондрать нє хотьль отповедити олижь пришєдь вотчичь 
даль свою рЕчь васковЕ в роуцЕ любо стратить а любо 
добоудєть васко то жь ємоу Аль кондрать отповЕдати єго 
рЕчь (Галич, 1401 Р 65); коли жь бнхомь хотьли тни две 
еєлищи любо сами оузАти оу иєго или кому приводили 
бьіхомь викупити и тогдн имеємь дати ему за тни две еє¬ 
лищи шєстьдєсАть копь тую подольскими полугрошники 
(Турейськ, 1429 Р 112—113); Те (ж) оуставлАємь хто с коимь 
имеєть гранїцю о ле(с) а воиде(т) чєрє(с) гранїцю оу лє(с) 
а то(т) єго застанєть має(т) оу нєго оузА(т) за пєрвоє заста- 
тьє сокироу вь дроугоє застані (т) любо мАтєль алюбо соук- 
ню (XV ст. ВС 37); а хтобн мєл того имеиА под кн(є)гинєю, 

искати либо дАдки мои, любо сестри (в ориг. сєсєстрьі.— 
Прим, вид.) мои або ближнии (в ориг. блєжньїи.— Прим. 

вид.) мои... ин© кн<є)г(и)ни єє милости (в ориг. мл.— 
Прим, вид.) нєнадобє ничого с тими мовити (Луцьк, 1494 
А8 І, 101); єстли пакь ваша мл(с)ть з г(с)дрємь наши(м) 
нє запишєтесА в мироу, и в прия(з)ни бьіти тогдн о то та(м) 
такь слншати што (ж) маю(т) тьіє люди тАгну(ти) любо иа 
королєвоу землю брата вашє(и) мл(с)ти або на вашу мл(с)ть 
оу вашоу землю (б. м. н., 1496 ПДВКА 61). 

2. (розділовий) або, чи, чи то (1): Мьі кнзь Семень Алєк- 
са(и)дрови(ч) Вєлико(г) КнА(з)ства Свое(г) Киє(в)ского 
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о(з)на(і)моуємо Си(м) Листо(м) Наши(м) Хто би На нє(го) 
Посмотрити Любо Чтоучи Єго Слоухати боудє(т) хоть (в) 
Комоу бьі того видати потреба И(ж) мьі дєи змилова(в)ши 
сА но(д) (!) слоугою ... ^рємиєю Ша(ш)ко(м)... при (в)сюи 
о(т)чи(з)нь... е(го) зоставоую (Прилуки, 1459 Р 171). 
Див. ще АБО, АЛБО, АЛЄБО, АЛИ2, АЛИБО, АЛЮБО, 

ЛИБО. 
ЛЮБО2 присл. (6) (виступає у ролі предикативного сло¬ 

ва) завгодно: чинити ми исправно зємлАно(м) какь бгу лю¬ 
бо и осподарєви моєму вєл(и)кому королю (б. м. н., бл. 1386 
Р ЗО); вси могоуть поити про(ч) гдь коли комоу любо 
(XV ст. ВС 26 зв.); а ис тими пинбзми волно имь торговати 
по оусим нашим (в ориг. наших,— Прим. вид.) торгом що 
имь любо боудєт (Сучава, 1460 ВИ II, 273—274); Што 
г(с)дрь вашь штєфань воєвода всказа(л) и намь жалоуючьі 
жалости нашоє ижь богь мильі(и) о(т)ца нашого короля 
єго мл(с)ти с того свєта взяль, ино в то(м) є(ст) бОЖ'ЬЯ воля 
што бьіло єго свєто(и) мл(с)ти любо такь вчини(л) (Вільна, 
1493 ОПВВ 152). 

*ЛЮБОВ1 Оі •с. (1) (назва річки у Волинській землі): коли 
пак стала валка оу земли и они пошли под лєс к Ступну 
на рєчкоу на Любов (Ступно, 1444 АЗ І, 42). 
ФОРМИ: знах. одн. Любов (1444 АЗ І, 42). 
♦ЛЮБОВ2 див. *ЛЮБОВЬ. 
♦ЛЮБОВНЬІЙ прикм. (1) щиросердечний, щирий: От 

пана Киракола, вистврника и митника... пишем много 
здравиє и любовно поклонєнїє братиАм нашим, паноу 6и- 
рьоу и паноу митникоу от Брашєва (Сучава, 1480—1484 
ББ> II, 369). 
ФОРМИ: знах. одн. с. любовно (1480—1484 ВИ II, 369). 
*ЛЮБОВЬ ж. (19) 1. ласка (4): сє азь.. пань Игнатїє, 

рєком<ь)іи Юга, вєликьіи вистАрникь Іоанна Стєфана воє¬ 
води, ожє благопроизволих нашєм благьімь произволенї- 
ємь... от вьсєЖ нашєЖ доброї волєЖ, паче жє и от бога по- 
мощїа н любовїЖ я же по бозь кь свАтомоу мьстоу свАтаго 
и славнаго благовьщєнїа прьсвАтьи... нашєи богородици.. 
дали єсмьі трой двєри от дамаскьі чрьвєнои сь златом (Мол- 
давиця, 1462 БО І, 70); Сє азь... пань Игнатїє, рєкомьш 
Юга... от вьсєЖ наш А Ж доброЖ волєЖ, паче жє и от бога 
помощїа, и любовь яжє по бозь кь свАтомоу мвстоу свА¬ 
таго и славнаго оуспєнїа... богородици... даль єсми єдно 
село за Проутомь на имА Ширьоуци (Путна, 1476 БО І, 
211). 

2. бажання (1): Я пан Волчко Хренницкій... отдал есми 
по Божой воли а по моей любьви дочку мою Марину за 
пана Пашка Посяговецкого ему за жону и поступил есми 
ему у вьне... именейцо моє Лопавши (Хрінники, 1472 
АрхЮЗР 8/111, 2—3). 

3. згода (1): Про тожь, єстли ваша милость такь чи¬ 
нили, ваша милость делайтє яко знаєте, какь межи вась 
доконьчаньє бьіло (в ориг. бьіли.— Прим, вид): а чєй бьіхмо 
могли оучьінити промєжьі вами любовь и мирь и доконь- 
чаньє, якь и пєрьвєй бьіло (б. м. н., 1499 БО 11,448—449); 
оузяти любовь (2), любовь взяти (з ким) 

(1) вступити у дружні зв’язки: але коли посилали єсте ва¬ 
ша милость своихь пановь до великого князя московьского, 
аби єстє оузяли ваша милость сь нимь любовь и доконь- 
чаньє, и дочєрь би свою за тебе даль, и любовь и доконьча- 
ньє сь нимь взяли єстє, и крєсть єстє цєловали (б. м. н., 
1499 БО II, 448); любовь оутвєр жати (межи 
кого) (1) зміцнювати дружні зв’язки (між ким): Прото 
г(с)дрь нашь Стєфань воєвода и тоє тєпєрь о(т) вашоє 
мл(с)ти жадаєть тєжь по томоу жь бпа(т)ству и приятель¬ 
ство и любовь оутвє(р)жаєть мєжьі єго мл(ст) и межи вашу 

мл(с)ть, бо вша мл(с)ть можете тому сами добре розоумєти 
ажє о(т) оуси(х) сторони поганьство татаровє и ту(р)ковє 
на хрєстияньство какься оукрєпляють такься оукрєпля- 
ють (Вільна, 1493 ПОСВВ 152); мети любовь (6), 
любовь мети (3) див. Им'БІИ, 

ФОРМИ: дав. одн. любьви (1472 АрхЮЗР 8/1II, 2); 
знах. одн. любовь, Іиінт, любов 15 (1476 БО І, 215, 216; 
1493 ПОСВВ 152; 1494 БО II, 387, 388, 389; 1499 БО II, 
448, 449); любовь 2 (1476 БО І, 211, 216); ор. одн. любовїж 
(1462 БО І, 70); місц. одн. вь любви (1496 БО II, 407) . 
ЛЮБОРТОВИЧЬ ч. (6) (особова назва): Ми кнА(з) фє- 

дорь любортови(ч) знаємо чинимь... ажє... король пол(с)- 
кии... и єго кролєваА... Адвига... дали ми землю... сьвер- 
скую (Віслиця, 1393 Р 50—51); ми кнА(з) фє(д)орь любор- 
тови(ч) чинимо то знаменито... ажє приида прє(д) на(с)... 
па(н) дмитрь данилови(ч) з роудн жаловаль и позвали 
па(н) мика двдошицкобг) ажє ємоу взАль вепрь на єго доуб- 
ровь (Зудечів, 1430 Р 115—116). 
ФОРМИ: наз. одн. любортовичь 1 (1411 Р 78); люборто- 

ви(ч) 5 (1393 Р 50; 1413 Р 82; 1421 Р 95; 1428 Р110; 
1430 Р 115). 

♦ЛЮБОРТЬ див. ЛЮБАРТЬ. 
*ЛЮБУЦКИИ прикм. (1) (пор. Любуцкь у Смоленській 

землі): Жаловали нами кнгии фєдоровая Федоровича Со- 
коли(н)ская ись сьіномь свои(м) кнзємь фєдоро(м) фєдоро- 
вичо(м) Соколи(н)ски(м) на намєстника мцє(н)ского и лю- 
бу(ц)кого пана богдана сопєжича рєкомо би онь и(х) ви 
гна(л) з нмєнє(и) и(х) о(т)чиньньі(х) (Берестя, 1496 
ВМКФС). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. любу(ц)кого (1496 ВМКФС). 

ЛЮБЧО1 с. (7) (назва села у Волинській землі) Любче: 
по половине зь Любчемь грань, куди речька идеть, лесьі, 
урочнсчн до Колодезнковь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР І/VI, 
2); сє А пани Фєдка, пана Юршина дочка... єсми била чолом 
г<о)с<по)д<а)ру великому королю єго м(и)л<о)сти Кази- 
мєру, ажєбьі єго м<и)л(ость) допустил мене ко имєнАм 
моим... на имА Фоцєн и Любчо в луцкомь повєтє (Ровно, 
1488 АЗ І, 241). 
ФОРМИ: наз. одн. Любчо (1487 АЗ 1, 241; 1488 АЗ 1, 

241, 242); род. одн. Любча (1487 АЗ І, 241); знах. одн. люб¬ 
чо (1487 АЗ І, 240, 241); ор. одн. Любчемь (1322 АрхЮЗР 
1/VI, 2). 

* ЛЮБЧО2 див. ЛЮБЬЧО. 
*ЛЮБША ж. (3) (назва річки у Львівській землі): тогдьі 

пань Данило приида (!) прєд нась и тАгаль на воита зоуде- 
човьского на сулка о дворище о пнсковича што на любши 
и на гугни (Зудечів, 1411 Р 79), 
ФОРМИ: род. одн. любш£ (1411 Р 79); місц. одн. иа люб¬ 

ши (1411 Р 79). 
*ЛЮБЬ прикм. (2) (приємний) любий: и тб(ж) нмь 

тая люба била новина которая на(м) тогдьі коли єсмо 

єхали з великого литовьского кнзьства била повьдєна 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКВВ). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. люба (1447—1492 ЛКБВ): наз. 

мн ж. люби (1447—1492 ЛКБВ). 

ЛЮБТ>ЧО с. (4) (назва земельного володіння у Віденському 
воєводстві) Любче: ино в прнвильи о(т)ца нашого стоить, 
што(ж) даль дя(д)ку єго паноу миха(и)лу тоє имєньє любчо 
и(з) лю(д)ми и з лови звєрьшьннми (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: наз. одн. любьчо (1499 ВФ): дав. одн. любьчоу 

(1499 ВФ): знах. одн. любчо (! 499 ВФ). 
Див. пц> *ЛЮБЄЧЬ. 
ЛЮДИ мн. (340) 1. (як сиспільш істоти) люди (25): 

бжьєю млтью и добрьіхь людии прьязнью исталасА торгувлА 
межи добрими людми межи бояри и межи крилошаньї 

стго ивана (Перемишль, 1378 Р 25); Про то Ми Александрь, 
або Витолдь... ведомо чинимо тьімь теперешнимь, яко и 
на потомь будучого веку людемь, до которнхь ведомости 
тоть Нашь листь прндеть (Луцьк, 1389 РЕА 1, 26); Мн, 
Свьідрьігайло, Великій Князь, чинимо знаменито нннеш- 
ньімь и потомь будучимь веку людемь, ижь, пришовши 
передь нась земянинь нашь повету Браславского, Карпь 
Ивановичь Микулинскін, биль чоломь... грани положити 
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и крьівду его... розсудити (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); 
и я есми з людми добрими порозумель, ижбн тне люди гос- 
подарскии Мокрьічане с паномь Янчинским ото болшей 
того тяжи ие мели (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/1V, 
119); 

(окремі індивіди) особи, люди (3): А пань Петрь при- 
шоль у кл'вть у тую сь Давидом!, и сь иншьши людьми и 
попиталь у мене платнеровь (Вільна, 1498 АЛМ 163); 
А маєть онь сь тими своими посли посьлати люди слугь 
парьсунами только сорокь; а большн би не било (Вільна, 
1498 БО II, 412); 

з л н и л ю д и (1) див. *ЗЛЬІИ; лихьі л ю д и (3) див. 
ЛИХИИ 1. 

2. феодально залежне сільське населення, селяни (101): 
а кого коли исьпрАчють людии к собь оу томь мьсть оу 
млина тьіЬ люди даль єсмь имь со всьмь правомь (Смот- 

рич, 1375 Р 20); и то и вщи визнали ажє влдчни люде слвдь 
гонАть по лисичии бро(д) (Погоничі, 1422 Р 98); А тьіи 
люди што оу тулинахь што би єго били послушни ка(к) то 
осподарА сьвоиго (Київ, 1457 Р 166); Я кн(А)зь Юри Васи- 
левич Жаславский вьізнаваю... ижєт продал есми пану 
Сємєноу Олизаровичоу имєнє на Вольти своє власноє из 
людми своими, которнєж в том имєни живут (Берестя, 1466 

А$ І, 62); Село Глєвака а в томь сєлє и члвка а тьіє люди 
на толоку хоживали до бєлагорода, а иного ничого не 
(з)нали, ни подьімьщинн не даивали а никотороє елоужбн 
не слоуживали (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 90); а люди кото- 
рьш осадит кнАз Михайло и кнАз Костєнтин Ивановичи на 
том имєни, ино которьш оусхотмт осєсти оу том имєни, тни 
мают дати кн<А)зєм их м<и)л<о)сти по копє грошей вн- 
ходоу (Острог, 1488 АЗ 1, 88); Бил намь чолом зємАнин 
киевский Аньдрей ПрАжовьский и поведил перед нами, 
штож, люди его вь Завской волости на имА Шершневичи 
издавна даивали в ключь Киевьский ведро меду пресного 
(Мереч, і496 АЛРГ 69); Ино ми, зь ласки нашоє, за его 
службу, тне люди, семь служобь, у Скидельской волости... 
ему дали (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 58); 

люди б о р те в е (1) (феодально залежні селяни, які 
догллдат господарські борті) бортники: жаловали намь 
очивисто люди нашьі бортеве, на имя Петко Станковичь 
а Петрь Билтуновичь, на бортина жь, на Яика В’Ьштор- 
товича, штожь великій князь Витовть даль бьіль прадеду 
ихь Крупшу земли три сльди вь Переломскомь повьте 
(Вільна, 1495 РИБ 601—602); люди новьіе (1), н о - 
виє л ю Д и (3) селяни, що перебували тимчасово у фео¬ 
дальній залежності з точно визначеним обсягом повиннос- 
тей: а иноє люди новьіе а и тьіє дають коли сА медь родить 
а и тоуть мость чинивали... а тьіе вси люди подьімьшиноу 
дають (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92); люди отчизнни 
(1),люди отчиннии (1) феодально залежні селяни, 
позбавлені права виходу: Жаловаль намь Михайло Пет- 
ругь на Богдана Сопьжича, рекучи: увязаль ся вь люди 
мои отчиннии тими рази безь кождого права... а передь 
тнмь николи тнхь людей вь держаки не бьіль (б. м. н., 
1498 АЛМ 169); люди похожиє (1) вільні селяни, 
які не мали земельної власності й орендували за контрак¬ 
том ділянки землі у землевласників: людей похожи(х) 

шєсть члвко(в) оу то(м) имє(н)и оу дА(д)ковичо(х), а нєза- 
сєдєльїи, коли оусхотю(т) (!) о(т) нє(г) про(ч) поити, ка(к) в 
зє(м)ли обьічаи єсть, вьіхо(д) о(т)да(в)ши волно ємоу поити 
гдв хочє(т) (Луцьк, 1490 Пам.)\ (л ю д и) т А г л ьі є (1) се¬ 
ляни, власники дрібних земельних ділянок, які зобов’я¬ 
зувалися платити феодалові чинш: К Житомироу жь Село 

роудники а в томь селє дєвять члвка а все новьіє люди тАг- 
льіє єщо воли не вьісєдєли а какь волю вьісєдять и они боу- 
доуть подьімьщиноу давати и на толокоу боудоуть ходити 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92 зв.); люди данньїе (1), 
даньньїє люди (1) див. *ДАННЬІИ ; є с а ч н ьі и 

люди (1) див. *€САЧНЬІИ; ч о р н ьі є люди (1) див. 
ЧОРНЬІИ1; 

(феодально залежні селяни, які підлягали монастирській 
або церковній юрисдикції) (80): и також тьі(х) людей и никто 
да не смвєть соудити николи, але да и(х) соудвть оурьдни- 
ки о(т) того монастирь (Сучава, 1444 Сові. II, 208); и дає(м) 
и дали (є)сми сєс (!) на(ш) листь нашємоу монастирю о(т) 
бистрнци... на то аби оуси и(х) люди нмалн о(т) на(с) сло- 
бозїю о(т) оуси(х) и(х) сєлахь о(т) немєцкои волости (Су¬ 
чава, 1467 МіН. Рос. 125); Іо Стефан воєвода ... знаменито 
чиним... оже... дали и потврьдили есми той свАтои нашєи 
црькви, митрополїи от Романова трьга... двь села на имь 
Левкоушанїи повніше Романова трьга... и Драгомирєщїи... 
и сь дєсьтиною от свижоую рибоу, що боудоуть ловити 
людї от Драгомирещи там оу них (Сучава, 1488 БО І, 342); 

люди монастирскиє (2), монастирские 
люди (4) (селяни, звільнені від усяких господарських по- 
винностей, які підлягали монастирській юрисдикції) мо¬ 
настирські люди: а тако(ж) соу(д)ци о(т) баковь или и(х) 
глобници или и(х) слоугн да не имаєть тьі люди монастир- 
ски(х) о(т) лоукачєщи соудити ни о которо(м) диль... але 
да и(х) соудьт сами калоугєри наши о(т) бистрици свои 
люди (Сучава, 1459 ОІР^Аі> 514); Тежь паномь владьічньїмь 
десятникомь не надобв вь тьі люди уступатися вь монастьір- 
скіе, а владьщь Полоцкому того игумєна у Пречьістой Пу- 
стьінской не судити, ни радити, ни пошлинь ни якихь на 
нихь не брать (Мстиславль, 1500 АСД II, № 3); люди 
церковьньїе (1) (феодально залежні селяни, які під¬ 
лягали церковній юрисдикції) церковні люди: А по семь 
ненадобе вступоватись нн детемь моимь, ни внучатомь, 
ни всему роду моєму до века, ни вь людьі церковьньїя, ни 
во вси судьі ихь,—то все даль есми церкви Божой (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР Ї/УІ, 3); королєвскиє люди (і) 
див. КОРОЛЄВСКИИ. 

3. феодально залежні селяни, які одержували земельні 
ділянки, були звільнені від податків ї зобов’язані натомість 
нести військову службу (13): сє ли будєть не доспьшєнь 
кнАзю дмитрию люди своь послати (б. м. н., 1366 Р 14); 
Якожь проАвиль есми пєрєжє сєго королю его милости, 
н король бьі єго милость о томь розьсмотрель и намь до- 
помагаль тьіми разьі, пєнАзьми ль, людьми ль, или имєиь- 
ємь (б. м. н., 1481 БО II, 364); Што прьісьілаль єси кь намь 
своего посла Богуша дьяка... повєдаючьі намь вашу прн- 
годоу, которая вамь стала сє оть... великого князя моско- 
вьского, што жь онь зь доконьчаиьА своего и крєстьного 
цєловаиьА вамь вьіступиль и люди свои модно вослаль оу 
вашу землю и шкоди вамь вєликии подєлаль (б. м. н., 1499 
ВО II, 447). 

4. (громадяни, підлеглі верховній владі короля, князя) 
піддані (25): а за вєлкого (!) кнАзА олькЬрта... ми ислю- 
боуемь тоть мирь Держати вьлми твердо безо всАкоь хит- 
рости не займати намь королеви зємль ни его людии што 
его слухають (б. м. н., 1352 Р 5—6); а силу ни жадному да 
не смьєть никто о(т) наши(х) людє(х) брашовльномь оучи- 
нити (Устя Башія, 1435 Сові. II, 677); прото абьі єси намь 
то о(т)правиль такь какь бьі на(м) того не бьіло жа(л) а 
люди наши з жонами изь и(х) дєтьми и со всими ихь стать- 
ки засА на(м) отьпоустиль в нашу землю (б. м. н., 1496 
ПЧФГ 36); а староста камєнєцкїи тиж абьі имал моц от 
своего господарі от краль его милости над каждьім от под- 
данньїх кроль єго милости оучинити справедливост людєм 
и подданним нашим (Гирлов, 1499 БО II, 424). 

5. (населення будь-якої країни) народ, жителі (5): ко- 
ли(ж) оди(н) г(с)дрь вси(х) єсть тогдьі од(н)а манита маєть 
бьгти з ра(до)ю пановь наши(х) которая(т) (!) имєеть бьіти 
вьчно и добраА и годАчая а (!) бьіла любапрїимна (!) вси(м) 
людє(м) (XV ст. БС 34 зв.); мьі Стефань воєвода... чиним 
знаменито... оже... дали есми сєс наш лист... оусим Брашо- 

. вьном... оусим людєм и оусим коупцем, на то да имают от 
І нас тот закон (Сучава, 1458 ВО II, 261). 
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6. свідки (16): Прьі томь бьгли люди зацньїе: ©едорь 
княжа, на тоть чась Воєвода Луцкій; Рьімонь и Жьікг- 
монть, жолнере альбо бояре з Литви... И при многихь 
людей верьі годньїх'ь светковь (Луцьк, 1389 РЕА І, 28); 
а васко мошєнчичь на той рокь не сталь на завитьш а ни 
людии не вьіслаль (Галич, 1401 Р 65—66); а Данило ис во- 
итомь и вьівєли свої люди и старий (Зудечів, 1411 Р 79); 
ажь тамь есмо, при той дольїни Кобельїку, застальї боярь 
Хмельницкихь... зь людми ихь, которьіе намь поведальї: же 
одь той дольїни по правой сторони грунгь Хмельньїцкій, 
а по левой до Почапьінци (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); Гдб 
колі дввка, алюбо жонька, алюбо вдова боудь(т) на поли, 
алюбо в сель боудв(т) оусилована, и она крикомь и пла- 
чомь освє(т)чи своє оусилованїє а повала (1) а знамена нє- 
изнадвньї боудоуть, а лю(ди) то пере (!) соудо(м) визнають 
которьіми она свє(т)чєна тогдьг то(т) имєєть казнєнь по(д)- 
лоу(г) виньї пїсаньї о сїльствє (XV ст. ВС 36—36 зв.); у опу 
іиіи Ьгапусіи гппі га\Уосіу1у у їуі гпоуі Іисіе баїеу Нгапу- 
сіи гадуеїу росгаїу гппі рохуісіаіу V рапа тагко^а гешіи 
(Тришин, 1500 ДПЖН)\ 
добрьіє люди (25), люди добриє (10) див. 

ДОБРЬІИ 3. 

7. (мешканці міста) городяни (10): нїскоє поклонєнїє 
бїровоу о(т) брашова, о(т)... шо(л)тоуза хьрль о(т) брьла(д) 
дає(м) виданїє твоєи мл(с)ти, ажє осташА ваши людїє, на 
имА щуль якобь ицирбьі(с) оу виноу прь(д) соу(д)ци брьла- 
(д)ски... про то(ж) азь єсЖ(м) кєзьшь за тотьі лю(дї), щобьі 
они заплатили соу(д)це(м) (Бирлад, 1434 Сові. II, 675); 
прїидє кь г(с)во ми посо(л) о(т) брашєва и о(т) брьсв... и 
просили оу г(с)ва ми мирь и мито, щобьі на томь правь 

бьіло, яко бьіло при оци нашє(м) алєксандрь воєво- 
(дБ) всбмь людє(м) о(т) брашєва и о(т) брьсБ (Васлуй, 1437 
Сові. II, 709); И тиж пак оу том промьіслили есмо та смо 
пожаловали шолтоузове и паргарє и оуси оубогїи людї 
от наш трьг от Брьлад, та смо потврьдили им старій закон 
(Бирлад, 1495 БО II, 64). 

8. (мешканці села) селяни (2): мьг Стєфан воєвода... зна¬ 
менито чиним... оже тоти истиннїи шолтоузове и паргаро- 
вє и оуси наши мєшчанє от мБста от Брьлад, и пак оуси 
оубогїи людї от оусих сель що к томоу мьстоу гтрислоу- 
хают... прїидоша прАд нами ... и оупросили сєбБ от нас, 
како абихмо им досмотрили старій их хотар (Бирлад, 1495 
ВИ II, 62—63); логорє(л)ские дали на то пА (т)десА(т) свьт- 
ковь зємА(н) дороги(ц)ки(х) и людє(и) нашьі(х) дороги(ц)- 
кого повьта (Вільна, 1495 ВМЗД). 
ФОРМИ: наз. люди, людї, лю(ди), лю(дї) 69 (1375 Р 20; 

1392—1393 РФВ 170; 1446 Сові. II, 251; 1453 Сові. II, 492; 
1465 АкВАК III, 4; 1478 АЗ III, 17; 1481 БО II, 365; 1488 
АЗ І, 88; 1499 БО II, 449 і т. ін.); дюдє, Іисіе 6 (1422 Р 98; 
1463 ГГД; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 1478 ЗРМ; 1498 
АрхЮЗР ШУ, 119; 1500 ДПЖН)\ ск. н. лю(д) 1 (1448 
ДГПРу род. людей, людє(и), Іисіеу 33 (1408 АкЮЗР І, 6; 
1433 ЗНТШ БХХУІ, 141; 1444 АЗ 1,42; 1446 Сові. II, 251; 
1470 >15 І, 67; 1478 >15 III, 17; 1481 БО II, 365; 1496 АЗ 
I, 245; 1500 АЛМ вип. 2,58 і т. ін.); люди, людї 22 (1399 
Р 59; 1404 Р 70; 1452 Соя*. II, 410; 1458 БО І, 9; 1459 
Я/Р«Л» 514; 1467 МіН. Оос. 125; 1472 530; 1479 
ОС 141; 1481 ВВІ, 256; 1498 БО II, 412 і т. ін.); людии, 
людьи, людїи, ІисПі 13 (1352 Р 6; 1378 Р 25; 1386—1418 
Р 35; 1391 Р 45; 1395 ОБ 166; 1401 Р 66; 1436 Сові. II. 698: 
1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1466 БО І, 106; 1487 Л5 І, 240); 
лю(д) 4 (1447 Сові. II, 288; 1448 £>/Р«Л» 491); !ло(д) 1 
(1447 Сові. II, 288); люде 1 (1488 АЗ І, 88); ! лю- 
дє(х) 1 (1435 Сові. II, 677); людьіи 1 (1466 БО І, 105); зам. 
місц. при людей 1 (1389 РЕА І, 28); дав. людєм, людемь, 
люде(м), людемь, Іисііепі, Іисіет, лю(д)мь 43 (1389 РЕА І, 
26; 1391 Р 45; 1433 ЗНТШ БХХУІ, 140; 1437 Сові. II, 709; 
1449 Сові. II, 742; 1466 БО І, 95; 1496 ВЛ II, 405; 1499 ВЛ 
II, 424; XV ст. ВС 17; 1500 АЛМ 58 і т. ін.); люді(м) 1 

(XV ст. СЯ 43); людАмь 1 (1484 ЯЩ\ знах. люди, лю(дї) 
54 (1366 Р 14; 1411 Р 79; 1434 Сові. II, 675; 1444 Сові. II, 
208; 1453 Сові. II, 462; 1466 БО І, 96; 1475 ВЛ І, 200; 1481 
БО І, 257; 1492 Л5 III, 23; 1500 АЛМ вип. 2,58 і т. ін.); 
людей 13 (1430 ГВКЛ 8; 1478 АЗ III, 17; 1490 Нам.; 1495 
БМЗД; 1499 АЗ 1,118; XV ст. СГЧА; 1500 АЛМ вип. 2, 
58; АСД II, № 3); людии 3 (1375 Р 20; 1445 СРК); лю(д) 
З (1447 Сові. II, 288; 1448 ДГПР; 1475 ВЛ І, 200); люди 1 
(1322АрхЮЗР 1 /VI, 3); люде 1 (1457 Сові. II, 809); ! людєхь 
1 (1433—1443 АРМ); зам. місц. що боудє(т) иа людьі чинити 
сб і (і 472 Л/р«л» 530); кривдо иа тььх люди 1 (1459 БО 
І, 29); ор. людми, лю(д)ми, людьми, лю(д)мї 50 (1322 
АрхЮЗР 1Л/1, І; 1378 Р 25; 1413 ОБ 48; 1430 ГВКЛ 
7; 1448 Л/Р«Л» 491; 1458 БО II, 262; 1466 АЗ І, 62; 1489 
АЗ І, 89; 1498 АЛМ 163; 1499 АЗ І, 117 і т. ін.); людмьі, 
1 и<іту, ІіисІту 5 (1413 ОБ 48; 1430 ГВКЛ 8; 1499 ВЛ II, 
420); люди 2 (1464 5ІУ; 1472 ОІК«А» 530); місц. 
иа людєхь, людє(х) 3 (1449 Сові. II, 391; 1490 Пам.; 1500 
АСД II, №3); иа людБхь 1 (п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
Див. ще ЛЮДЇЄ, *ЛЮДЬ. 
ЛЮДЇЄ мн. (2) (цсл. людиє) городяни (1): дає(м) виданїє 

твоєи мл(с)ти, аже осташА ваши людїє, на имА щуль якобь 
и цирби(с) оу виноу прБ(д) соу(д)ци брьла(д)ски (Бирлад, 
1434 Сові. II, 675); 
т о р г о в є с к ьі є людїє (1) див. *ТОРГОВ- 

скьіи 2. 
ФОРМИ: наз. людїє (1434 Со$^. II, 675; 1453 Сові. II, 461). 
Дав. ще ЛЮДИ 7. 
*людскии прикм. (7) людський: Люцкьіе справьі, ес- 

либьі не бьіли стверженьї голосомь светковь, албо сведець- 
твомь писма, бардзо бьівають вь запомненю (Луцьк, 1389 
РЕА І, 26); вло(д)славь бжиєю мл(с)тью кроль полскни... 
знаменито чинимьі... ижє какь коли дьяволомь... нєприя- 
тєлємь людского покольнья зьєднано бьіло ижь НБКГДЬІ... 

алєксандрь воєвода земль молдавскои з направьі а ради 
нєприятєлии нашихь... присАгь... намь оучинєньїхь... пе¬ 
реступивши и зломивши бьіль на противу намь и на(с) 
розгньваль (Ланчиця, 1433 Р 120—121); колижь межи 
рожаємь людьскимь ничого нє єсть пилнишєє, нижьли па- 
мяти потрєбизна єсть, аби дьла листовьімь писмомь и свь- 
доцствомь оутвєржєно людьскимь про тожь ми иляшь воє¬ 
вода... знаменито чинимо... како... землю шєпиньскую... 
дароуємн а ворочаємьі тому истино(м) королеви (Львів, 
1436 Сох/. II, 706—707); слушно ест ажби вчинки людьс- 
кии которьіижь <сь> часомь отходАт достаточньїмь свєдєт- 
ствомь листов и иа потомь будучимь бьілиби явни (Вільна, 
1499 АЗ І, 117). 
ФОРМИ: род. одн. ч., с. людского 1 (1433 Р 120); лю(д)- 

ска(г) 1 (XV ст. ВС 12); ор. одн. ч., с. людьскимь, людскимь 
(1436 Сові. II, 706; 1451 АкЮЗР II, 106); наз. мн. ч. людь- 
скии (1499 АЗ І, 117); наз. мн. ж. люцкьіе (1389 РЕА 
І, 26). 

*ЛЮДЬ чзб. (2) (населення будь-якої країни) народ, 
жителі (1): зиамєнитосто чинимн прєзь тьнь листь... иже 
ми романь воєвода... слубили єсми и слубуємь... коро¬ 
леви... вьрне служити... наєго оусь нєприАтєль помагати... 
вьіАвьши землю пруськую и литовьскую и с ону сторону 
Кракова про далєкость нашєго люда ихь оудрачениА (Су- 
чава, 1393 Сові. II, 607); 
О доспєшньїи людь (1) див. ДОСПІїШЄН'Ь. 
ФОРМИ: род. одн. люда (1393 Сові. II, 607); місц. одн. 

оу людоу (XV ст. ВС 34). 
Див. ще ЛЮДИ 5. 
*ЛЮДЬСКИИ див. *ЛЮДСКИИ. 
*ЛЮДЬСКИИ див. *ЛЮДСКИИ. 
ЛЮТИКЬ4.(3)(особованазва): и мнподлб г(о)сп(о)д(а>- 

рьекого приказаньА пьітали есмо свБтков: ...пана Лютика, 
пана Мишка Глоуского (Луцьк, 1475 АЗ І, 70); А при томь 
били добриє люде па(н) васко люби(ч) писа(р) королев 
ски(и)... па(н) лютикь нєбогати(и) (Львів, 1478 ЗРМ). 



*лютиця — 569 — ЛАШКОВЬСКИИ 

ФОРМИ: наз. одн. лютикь (1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 
20; 1478 ЗРМ); род. одн. Лютика (1475 АЗ І, 70). 

*ЛЮТИЦЯ див. *ЛЮТЬІЦЯ. 
ЛЮТКОВЬСКИИ ч. (1) (особова назва): а при томь бьіли 

исвьдьци пань судивои староста кракувьскии... пань мар- 
тинь лютковьскии (Бохур, 1377 Р 24). 
ФОРМИ: наз. одн. лютковьскии (1377 Р 24). 
"ЛЮТЬІЦЯ ж. (3) (назва річки у Волинській землі) Лю- 

тиця: я Любарть Кгедеминовичь, Луцкий и Володимер- 
ский князь... записала есми и даль село своє Рожьісче... 
собори ой церкви у Луцку... зь лови, погонними и осочьньї- 
ми... почонь оть Песчаньки бродку... до Любецкого мосту 
на болоте речьки Лютьїцьі (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 
1—2); я ещє будучи в добром здоровю... дала єсми ему по 
своєм животе именє оу вотчизну на имА Любчо... с пол- 
ми... почонши посеред Мухотолок рекою Лютицєю до мосту 
(Ровно, 1488 АЗ І, 241—242). 
ФОРМИ: род. одн. Лютьщьі (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); 

ор. одн. Лютицєю 1 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); Лютицєю 1 
(1488 АЗ І, 242). 

*ЛЮЦКЬІИ див. *ЛЮДСКИИ. 
*ЛЯТЬСКИИ див. ЛАДСКИИ. 
*ЛЯХИ див. *ЛАХЬІ. 
*ЛЯХОВСКИИ див. *ЛАХОВСКИИ. 

ЛАДСКИИ прикм. (8) польський, лядський (3): Мьі вои- 

цєхь з бжиєи мл(с)ти ярцибискупь гньзденскии... янь ок- 
ганка рокгозєнскии пєлка с копьідлова лАдскии... слюбує- 
мьі и записуємьі сА стєцку воєводь зємль молдавскои (Лан- 
чиця, 1433 Р 122—123); Благословенье Ісидора, митропо¬ 
лита Киевского и всея Руси, легатоса и оть ребра апостол- 
ского сьдалища Лятьского и Литовьского и Немецького, 
вь ХольмЬ о святемь дусь сьіномь нашего смьрения старо- 
стамь Холмьскимь и воеводамь (Холм, 1440 АрхЮЗР 
1/УІ, 5); и еще есми дали прь(д)рєчєнном(у) больрин(у) 
пан(у) михаилу лого0єт(у)... єдино мьсто о(т) пустини 
близко граници лв(д)цкои, на имь селище гавриловци, да 
осади(т) собь село (Сучава, 1445 Сові. II, 218—219); 
лАдцкая (льская) земля (2) Польське ко¬ 

ролівство, Польща: и варе кто имє(т) звати или о(т) чужєи 
зємли или о(т) ям(д)цкую зємли или о(т) нашєи зємли, а то- 
тн люди оуси кулко иму(т) бьіти, оу тоту монастн(р), да 
є(ст) и(м) слобо(д)но орали (зіс.— Прим, вид.) соби и жито 
сїати (Сучава, 1453 Сові. II, 461); ми Стєфаи воєвод... чи- 
ньш знаменито... ожє даемь и дали есми сес нашь лист 
нашємоу татарин (оу) и холопоу, що он побигль от нас а ис 
нашєи зємли до лбскои зємли (Сучава, 1470 Ви І, 140); 
гривна лАдьцкая (3) див. ГРИВНА 1. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. лАдскии (1433 Р 122); род. одн. с. 

Лятьского (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); род. одн. ж. л Б ской 1 
(1470 ВИ І, 140); лЬ(д)цкои 1 (1445 Сові. II, 219); знах. 
одн. ж. лА(д)цкую (1453 Сові. II, 461); род. мн. лАдьцкихь 
1 (1386—1418 Р 35); лАцкихь 1 (1386—1418 Р 35); лАдь- 
скихь 1 (1433—1443 АРМ). 

*ЛАДЦКИИ див. ЛАДСКИИ. 
*ЛАДЬЦКИИ див. ЛАДСКИИ. 
*ЛАДЬСКИИ див. ЛАДСКИИ. 
*ЛАС див. ЛЯСЬ. 

*ЛАТО див. Л'БТО. 
ЛАХ ч. (1) (особова назва): А се я пан Панаско Голубо- 

вич, а я пан Михайло Цєлович, а я пан ЛАх Конюский со- 
знаваем симь нашимь листом жаловал перед нами пан 
Федко канцлер... на Данила (Ступно, 1444 АЗ І, 41). 
ФОРМИ: наз. одн. Л&х (1444 АЗ І, 41). 
Див. ще *Л^ХОУЛЬ. 
ІЛАХВЬСКЬІЙ див. *ЛАХОВСКИИ. 
*ЛАХИ див. *ЛАХЬІ. 
*ЛЯХОВЄ диб. ЛАХОВО. 
ЛАХОВИЦКИ, Л А X О В И Ц 1> К И ч. (2) (особова назва): 

а при томь боули свьдоци, Пань Татомирь Балицки пань 
ивашко Голєшєвски, Пань Марко, ЛАховицьки, Самодєр- 
жа, Ватамань ЛАховицки (б. м. н., 1473 ЗНТШ V, 3). 
ФОРМИ: наз. одн. ЛАховицки, ЛАховицьки (1473 

ЗНТШ V, 3). 
ЛАХОВО с. (3) (назва села у Волинській землі) Ляхів: 

а в лАховє оу гиричи пану чусе не надобе оуступати сА 
(Луцьк, 1434 Р 128); Сє я Банко Скєрдьєвич... вьізнаваю, 
иж я... кн<А)зю Семену Василевичу ... продал есми емоу 
вьчную отчизну свою... а то єсть на имА: Квасилов... а 
ЛАхово (Володимир, 1470 АЗ І, 65); А пану Олє(х)ну на 
єго до(л)ницю (!) досталосє бачаница... А ляхово (Львів, 
1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. ЛАхово, ляхово (1470 АЗ І, 65; 1478 

ЗРМ); знах. одн. лАховє (1434 Р 128). 
*ЛАХОВСКИИ ч. (2) (особова назва): а при то(м) бьі- 

ли... па(н) лама(н) хороужии лоуцькии... а па (!) михаило 
ляхо(в)скии (б. м, н., п. 1450 ПИ № 9); А при том бьіли 
люди добрьш: Пан Михайло Олександрович Загоровский... 
а пан Михайло ЛАхвьскьій (І) (Хвалимичі, 1475 АЗ III, 14). 
ФОРМИ: наз. одн. ляхо(в)скии 1 (п. 1450 ПИ № 9); 

І ЛАхвьскьій 1 (1475 АЗ III, 14). 
*ляховь прикм. (1)0 дворище Ляхово див. 

ДВОРИ ще. 
ФОРМИ: род. одн. с. Ляхова (1472 АрхЮЗР 8/1II, 3). 
*ЛАХЬІ мн. (4) 1. Польща, Польське королівство (3): 

аже поидуть та рове (!) на лАхьі тогда руси нєволА поити 
ис татари (б. м. н., 1352 Р 6); Итьіми рази они засе к на(м) 
прие(ж)джали и жалова(л) на(м) тоть Степ а (н) е(р)моличь 
з бра(т)єю своєю на курила и повєдили на(м), што{ж) де(и) 
пє(р)во сего о(т)цьі и(х) (право) мьли пєрє(д) королемь єго 
мл(ст)ю оу лАсє(х) в радомли и(м) бьі о(д)ньі(м) о(т)суди(л) 
тую о(т)чи(н)ну (Вільна, 1495 БСКИ). 

2. поляки (1): а намь сущимь православньїмь христия- 
номьЛяхомь и Руси достоить исполняти Божия церкви 
и ихь свещеньниковь, а не обидети; есмо бо нини, даль 
Богь, одино братя християне Латьіни и Русь (Холм, 1440 
АрхЮЗР 1/УІ, 5). 
ФОРМИ: дав. Ляхомь (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); знах. 

лАхи 1 (1352 Р6); лАхи 1 (1352 Р 6); місц. оу лАсє(х) (1495 
БСКИ). 

*ЛАЦКИИ див. ЛАДСКИИ. 
ЛАШКОВЬСКИИ ч. (1) (особова назва): а на то свьдоци 

пань мартинь воєвода... пань бьдань лАшковьскии соцкии 
тєребовельскии луникь (Львів, 1386 Р 31). 
ФОРМИ: наз. одн. лАшковьскии (1386 Р 31). 



! МА <МЬІ) (1): а по нашєіугь животе кто будете 
г(с)п(д)р® нашєи зємли... то(т) щоби нє поруши(л)... на- 
шеге> данїа що родитє(л) наш® да(л) и ма(!) дали за его 
дшу и за наше здравїє (Сучава, 1453 ОІр^А* 503). 
Див. МЬП 1. 
МАГДА ж. (4) (особова назва, пор. М'ьгдьлинь): и запла¬ 

ти^) азь... оуси тоти вишєписанїи пин®зи... оу роуки сє- 
стра(м) єго магди и мари (Сучава, 1488 ДГСВМЩ); мн Стє- 
фан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша прАд на¬ 
ми... Магда, дочка Михоулова... и оуноуковє єи... идали... 
(от) сво(є)го праваго оурика... єдно село... слоугам нашим 
Работь и сестри єго Сор® (Сучава, 1493 ВО II, 14). 
ФОРМИ: паз. одн. Магда, ма(г)да (1488 ДГСВМЩ; 1493 

ВО II, 14); род. одн. магдн (1472 ОІП«А» 528); дав. одн, 
магди (1488 ДГСВМЩ). 
МАГОША ж. (2) (особова назваУ мад. ша§аз «високий»): 

мьі Стєфан'ь воєвода... знаменито чиним, ожє... прїидоша 
пр®д нами... наши слоуги Пєтр® и брат єго Онє и сестри 
их Магоша и Станка... и продали... єдно село... слоугам 
нашим Ивоулоу М®ндр® и братаничюєго Тоадєроу (Сучава, 
1493 ВО II, 18). 
ФОРМИ: наз. одн. Магоша (1493 ВО II, 18); дав. одн. 

Магошє (1493 ВО II, 19). 
*МА€СТАТЬ ч. (9) (стч. та]е$Ш, стп. та]е5Іа1, лат. 

шаіезіаз) 1. (титул верховного правителя) величність (4): 
а на крвпость тому всєму вьішєписаному печать маистату 
нашого вєл®ли есмо привісити (Ланчиця, 1433 Р 121); В® 
соуботоу, в® день свАтого Францишка... снємь посполитьі 
земль маистатоу господарі кроль єго милосгь роускьіх 
и подолскьіх и молдавскьіх на полноумь мьстьци под Хо- 
тинєм бьіл и сталь и чинень (під Хотином, 1467 ВО II, 297). 

2. грамота верховного правителя (4): а там® прє(д)рєчє- 
ньіи господар®, коро(л) казимир®, имаєт® на(е) своимь маи¬ 
статом® потвердити (Хотин, 1448 Сові. II, 734); ми Стєфан 
воєвода... вьізнавами и явно чиним ис тьім то нашим ли¬ 
стом, и знамєнитьім и вєрньїм и хр(ис>тїанским маистатом 
(Сучава, 1462 В О II, 292); А сет (в ориг. сє(т).— Прим. 
вид.) мьі Стєфань воєвода... вьізнавамьі... ис тьім то на¬ 
шими свєтлимь и справедливим и миле вьіписаиьімь маи- 
статомь каждомоу добромоу... кто коли на тоть наш вєрньї 
листь позрить... ажє мьі и слюбоуємь и слюбили єсми... 
королев® полскомоу... абьіхомь ми их милости верни и 
подьдани бьіли на вєки (Сучава, 1468 ВО II, 300—ЗОЇ). 

3. печать верховного правителя (1): а на крАпькость (1) 
томоу всємоу маєстат® наш® єсмо прьівАсили и наша рада 
зємли молдавско® свои пєчати к® сємоу нашомоу листоу 
прьів®сили ж® (Сучава, 1442 Сові. II, 717). 
ФОРМИ: род. одн. маистатоу, маистату 3 (1433 Р 121, 125; 

1467 ВЛ П, 297); ! мистатоу 1 (1462 ВО II, 285); знах. одн. 
маєстат® 1 (1442 Сові. II, 717); маистат® 1 (1439 Сові. II, 

713); ор. одн. маистатом, маистатом®, маистатомь (1448 
Сові. II, 734; 1462 ВО II, 292; 1468 ВО II, ЗОЇ). 

! МАЄ(Т) (МАТЄРЬ) (І): Розмьішлєниє єсть и має(т) (!) 
вси(х) цно(т) (XV С’Т. ВС 14 зв.). 
Див. МАТИ Б 
*МАЕТНОСТЬ ж. (2) (земельне володіння) маєток, маєт¬ 

ність: Васьільш Сангушкович®... и мн дворане господар- 
скіе... бьгльїсмо у земяннна повету Браславского, пана 
Карпа Ивановьіча Мьїкульїнского... и покладал® перед® 
намьі льіст® господара его мьілости... которьш® пьішеть, 
абксмо кривду его з® земяньї Браславскими и бояри Хмел- 
**&іцкимьі разсудьільї, и грани около маетностей его учини¬ 
ли (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); Биль нам® чолом® бого- 
молец® наш® Єфремь, владьїка Луцкий и Острозский и 
покладал® перед® нами лист® данини певних® маетностей 
на Волнню... от® князя Луцкого и Володимерского Лю- 
борта Кгедиминовича (Городно, 1498 АрхЮЗР 1Л/І, 1). 
ФОРМИ: род. мн. маетностей (1430 ГВКЛ 7; 1498 

АрхЮЗР 1/УІ, 1). 
МАЖА а ю. (11) (мад. шахза) (великий купецький віз, за¬ 

пряжений волами) мажа: И дали єсми том(оу) монастирю 
на каждоє л®то по(д) в мажи рибоу о(т) кєлїи (Сучава, 1446 
ОІРаЛ^ 485); разв® которїи боудоут возити рибоу, он аби 
давал от єдноу мажоу єдноу рибоу (Бирлад, 1495 ВО II. 
64). 
ФОРМИ: наз. одн. мажа (1466 В О 1, 105); род. одн. мажи 

(1466 ВО І, 96); знах. одн. зам. род. от є дну мажоу (1495 
ВО II, 64); наз. мн. мажи (1470Л/#«Л» 523); род. мн. ма(ж) 
(1472 ДГСВМ)\ знах. мн. мажи (1446 Л/#«А» 485; 1466 
ВО І, 105; 1470 Л//?«А» 523; 1472 ДГСВМ). 
МАЗОВЄСКИ ч. (1) (особова назва): а св®дковє на то 

пан® хрщєн® судомирски(и)... пан® пашко мазовєски 
(Львів, 1399 Р 59). 
ФОРМИ: наз. одн. мазовєски (1399 Р 59). 
МАЗОВЄСКИ І прикм. (1) (стп. шаго^іескі, пор. Ма- 

20\^52е — історична область у Польщі): Ми бискупи 
мац®и прємьіски и офанас®и владьїка прємьіски па(н) Ан® 
д®ди(ч) тарнов(с)ки староста ру(с)ки... па(н) пєтр® воєвода 
мазовєскиі... чинимьі знаємо... како ко(л) та рвчь межи... 
г(с)дрм® кролє(м) влодиславомь... с однои строньї межи 
панєю Адвигою отиною пилєцкою... с друго® строньї... 
о зальсиє... на многи(х) роц®хь прєд на(м) водила(с) (Меди¬ 
ка, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. мазовєскиі (1404 Р 69). 
Див. ще * МАЗОВЬСКЬІЙ. 
МАЗОВШАНИНЬ, МАЗУВШАНИНЬ ч. (3) (особова 

назва): А при том® бьіли исв®д®ци пан® ходько бнбєл®- 
скии... пан® пашко мазувшанин® (Вишня, 1393 Р 52); ми 
бискупи мацьи прємиски и офанас®и владьїка прємиски 
па(н) Ан® д®ди(ч) тарнов(с)ки... гн®во(ш) подкомори 
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Ашєкь мазовшАни(н) мичко куликов(с)ки... чинимьі знаємо 
како ко(л) та рЬчь межи... г(с)дрмь кролє(м) влодисла- 
вомь... с однои стронн межи панею Адвигою отиною пилє- 
цкою... с другою строньї... о зальсиє ...на многи(х) роцьхь 
пред на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69—70). 
ФОРМИ: наз. одн. мазовшанииь 1 (1400 Р 61); мазувша- 

нииь 1 (1393 Р 52); мазовшАии(и) 1 (1404 Р 69). 
♦МАЗОВШАНИНЬ див. МАЗОВШАНИНЬ. 
*МАЗОВЬСКЬІЙ прикм. (2) (пор. Маго\Узге — історич¬ 

на область у Польщі): Вьдаи то каждми члвкь... ожє я 
кнАзь єоунутии и кистютии... чинимьі мнрь твєрдьш ис... 
казимиромь мазовьскьгмь и сь єго зємлАми... мазовьскою, 
люблиньскою СЄТЬХОВЬСКОЮ и со львовьскою (б. м. н., 
1352 Р 5). 
ФОРМИ: ор. одн. ч. мазовьскьімь (1352 Р 5); ор. одн. ж. 

мазовьскою (1352 Р 5). 
Див. ще МАЗОВЄСКИ1. 
МАЗУВШАНИНЬ див. МАЗОВШАНИНЬ. 
МАЙ ч. (53) (гр. лат. гпаіиз) (назвамісяця) травень, 

май: писано под нашими пєчатами на столномь мьсть оу 

сигьтоу вь л'Ь(т) 5 и ц и ві м(с)ца мая вь а днь (Сігет, 1404 
ГМ)\ писано оу долнїи торгь оульто шєстотьісАчноє девАть- 

соть и дєвАтнадєсАтє льто, маїя ке, оу пнє(д)лни(к) по оуз- 

нє(с)ни гни (Дольний Торг, 1 4Л Сові. II, 638); писа(н) су 

луцку... м(с)ца мая є де(н) (Луцьк, 1434 Р 128); А писан 
в Києве мая осмого дня индикть четвертьш-надцать (Київ, 
1451 ЗНТШ XI, 10); Пис(а)Ион даскал оу Яс,в льто ;£$цпд, 

маїа кв (Ясси, 1476 БО І, 209); Писань у Кракове, мая ЗО 
день, иньдикть 5 (Краків, 1487 РИБ 227); Рузап V Тгу- 
зхупі таза 3 беп (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. май, ма(и), ша(і) 16 (1434 Сові. І, 391; 

1435 Сові. І, 409; 1436 ВАМ ЗО; 1443 Сові. II, 127; 1459 
БІД«А» 514; 1462 ВБ 1, 56; 1479 БО 1. 226, 229; Сові. 5. 
99; 1484 БО 1,279 і т. ін.); зам. род. м(с)ца май, ма(и), та(і) 
10 (1425 Сові. 1, 174; 1437 Сові. 1, 516; 1443 Сові. II, 145; 
1449 Сові. 11,380; 1470 ВБ І, 148, 151; 1475 ВБ 1,207; 1480 
БС 10; 1484 ВБ І, 277); род. одн. мая, маА, та {а, маїа, 
майя,маїя, маиА 26(1404 ГМ; 1411 Сові. 11,638; 1426 ДАМ 
22; 1431 ГВКЛ 9; 1446 Р 153; 1451 ЗНТШ XI, 10; 1476 ВБ 
1, 209; 1481 КІ; 1489 АМВ; 1500 ДПЖН і т. ін.); маю І 
(1484 ВБ 1, 283). 
МАИБОРЗО присл. найв. ст. (1) найшвидше: тогди им... 

имаєм дати видати... како мочи моум маиборзо (Гнрлов, 
1499 ВБ І, 423). 
Пор. БОРДЗО. 
МАИКОЛА ж. (3) (особова назва): мьі алєксандрь воє¬ 

вода... знаємо чинимь... ожє тота истиннаА маиколА дьщи 
стоАнова... и сь своими оунучатн... тАгали на влада (Ба¬ 
ня, 1418 Сові. 1, 126—127). 
ФОРМИ: наз. одн. маиколА (1418 Сові. І, 126, 127); ор. 

одн. маиколєА (1418 О’ві. 1, 127). 

МАИПОЖИТОЧНІїИ присл. найв. ст. (1) найкорисні¬ 
ше: А пак... Ян Олбрахть ... ис... братїюего милости, тог¬ 
ди имали би перевозити сь також... по коуда сь им и нам 
боудєт видити маиполипшєи, маипожиточньи, тоуда пере¬ 
возити сь (Гирлов, 1499 ВБ II, 423). 

МАИПОЛИПШЄИ присл. найв. ст. (1) найкраще-* 
А пак... Ян Олбрахть... ис... братїю єго милости, тогди 
имали би перевозити сь також... по коуда сь им и нам боу¬ 
дєт видити маиполипшєи, маипожиточньи, тоуда перево¬ 
зити сь (Гирлов, 1499 ВБ II, 423). 
Див. ще НАИЛИПШЄ, НАЛЄПЄЙ. 
Пор. *ЛіїПШ€, ЛіїПіїЙ. 
*МАИСТАТЬ див. *МА€СТАТЬ. 
*МАКАВ€И ч. (1) (особова назва, гр. МасххофаїоЄ, гебр. 

МассЬаЬаеі) Маковій: гтришоль кнАзь Фєодорь... мьсєца 

аугуста вь а день на днь стхь м(ч)нкь макавеи (Сучава, 
1403 /?5 338). 
ФОРМИ: род. мн. макавеи (1403 #5 338). 
*МАКАРИ€ВЬ прикм. (2): да боудє(т) емоу и его гради¬ 

ною и с-ь вьсьмь намьстиємь тоє оусє вьішєписанноє и ви¬ 
ноград) и мьсто о(т) кєлїи и калугера макариєва келиа 
и сь вьсьмь присєлєниємь (Дольний Торг, 1443 Сові. II, 
185). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. макариєва (1443 Сові. II, 185); 

знах. одн. ж. макарневоу (1443 Сові. II, 125). 
Пор. МАКАРЇЄ. 
МАКАРЇЄ ч., нєвідм. (3) (особова назва, молд., цсл. Ма- 

карии, гр. Махарю?) Макар: а господство мьі оу том благо- 
произволих нашим благьім произволєнїєм... и оучинили 
єсми и вь задоушїє... яко да оутврьдим и оукрьпим наш 
свАтни монастир... гдє ест ієгоумен молєбник наш кір поп 
Макарїє (Ясси, 1497 ВБ II, 99—100); Тое вьсє вьішєписан- 
ное да єст томоу свАтомоу нашемоу монастири... гдє ест 
ієгоумєнь (в ориг. іегоумєннь.— Прим, вид.) ієрмонах 
кір поп Макарїє, от нас оурик (Гирлов, 1499 ВБ II, 148). 
Див. ще *МАКАРЬ. 
*МАКАРЬ ч. (1) (особова назва, пор, цсл. Макарии): Мака- 

ру Володковичу волость Виринь на годь, посль пєрвнхь 
(б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9). 
ФОРМИ: дав. одн. Макару (1482—1491 АрхЮЗР 7/її, 9). 
Див. ще МАКАРЇЄ. 
! МАККСИМА (МАКСИМА) див. МАКСИМЬ. 
*МАКРЯ ч. (1) (особова назва, молд.у г.ор. Мокрина): тое 

вьсє що бьі емоу оурикь сь вьсьмь доходомь емоу и 
дьтємь єго и братїамь єго, макрь и михаилоу (Сучава, 1429 
Сові. 1, 290). 
ФОРМИ: дав. одн. макр'Ь (1429 Сові. І, 290). 
*МАКСАКЬ ч.(1) (особованазва, тюрк, ма^за^«що любить 

славу»): мьі кнА(з) двдь дмитриєви(ч)... макса(к) кгирди- 

ви(д) Сьликь снь єго сємє(н) воилови(ч)... чинимьі знаме¬ 
нні)... како... коли кнА(з) ... дмитрии... вєлико(м)... воло- 
диславу... вьрность... слюби(л) а мьі... ислюбуємьі за нєго 
(Лучиця, 1388 Р 38—39). 
ФОРМИ: наз. одн. макса(к) (1388 Р 38). 
МАКСИМЬ ч. (21) (особова назва, гр. Маніло», лат. 

Махітиз): а писана грамота... оу четвєрто(к) м(с)ца гєнь- 

варА оу ка диь на памАть стго оца макксима (!) исповьдни- 
ка (Погоничі, 1422 Р 98); Ино мьі послалн вижа замку 
Браславского, пана Хацка до земянь Браславскихь: пана 
Максима Тимковнча, пана Ярмолу, пана Євсея и пана 
Кмьіту (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); А на то ест... вьра бо- 
льрь наших... в. п. Ивашка и в. п. Максима прькалабоьє 
кєлєиских (Сучава, 1484 ВБ І, 279); Я макси(м) харитоно- 
ви(ч) горкавьі(и) мьщани(н) киє(в)ски(и) сознаваю симь 
мои(м) листо(м) прода(л) єсми мьстцо своє коморноє 
(б. м. н., бл. 1500 ПИ № 2). 
ФОРМИ: наз. одн. Максимь, макси(м) (1480 ВБ 1, 241; 

1481 ГПМ; бл. 1500 ПИ № 2); род. одн. Максима, ма(к)си- 
ма, ! макксима ІЗ (1422 Р 98; 1424 Р 99; 1436 Сові. І, 484; 
1437 Сові. І, 541; 1479 ВАМ 62; 1480 ВБ 1, 239; 1481 ВБ 
І, 259; 1482 ВБ І, 260; 1483 ВБ І, 268; 1484 ВБ І, 279 
і т. ін.); Максима 1 (1430 ГВКЛ 7); дав. одн. максимоу 
(бл. 1500 ПИ № 2); знах. одн. Максима (1430 ГВКЛ 8). 
Див. ще МАКСИНЬ. 
МАКСИНЄЩИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): Тьм мн... дали и потвердили єсми емоу... дроугое 
село Лозна... и Максинєщїи (Сучава, 1480 ВБ І, 246); а хо- 
тар той вишєписа(н)но(и поло)вини село, на имь максинє- 
щи, вьішнои части, да є(ст) о(т) оусєго хотара половина 
(Васлуй, 1497 Сові. 3. 212). 
ФОРМИ: наз. максинеіци (1497 Сові. 3. 212); род. Макси- 

нещи (1497 Сові. 3. 212); знах. Максинєщїи (1480 ВБ І, 
246). 
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•МАКСИНЄЩЇИ див. МАКСИНЄЩИ. 
•МАКСИНЬ див. МАКСИНЬ. 
МАКСИНЬ ч. (14) (особова назва, молд.У пор. Максимь): 

а' на то є(ст) вєликаа мартоурїА... па(н) борра шандро и 
па(н) максинь кєлїискии(х) (Сучава, 1479 Сові. 8. 98—99); 
ми стєфа(н) воєвода знаменито чини(м)... ожє тота истин- 
(н)аа мароу(ш)ка, дочка стана максина, жаловали єсми 
<єи особн>ою нашєю мл(с)тїю (Васлуй, 1497 Сові. 3. 212). 
ФОРМИ: наз. одн. максииь (1479 Со5/. 5. 99); род. одн. 

максина, Ма(к)сина 12 (1479 або 1480 Со5*. 5. 105; 1479 
ПГВСА; 1481 ВО І, 249; 1482 ВІ> І, 262; 1483 ВИ І, 272; 
Сові. 8. 122; 1484 ВИ І, 283, 286; 1497 Сові. 3. 212 і т. ін.); 
! Мисина 1 (1483 ВИ І, 270). 
Див. ще МАКСИМЬ. 
*МАКСЬІМЬ див. МАКСИМЬ. 
*МАЛАЯ БЬІСТРИЦЯ ж. (І) (назва річки у Галицькій 

землі): а тая села лежат в Галицкой волости, на Малой Би¬ 
стрини (Львів, 1378 ЗНТШ ІЛ, 5). 
ФОРМИ: міси, одн. на Малой Бистриця (1378 ЗНТШ 

ІЛ, 5). 

•МАЛАЯ ИВЄНКАал;. (2) (назва річки у Київській землі): 
а писали єсмо г(с)дрю Своємоу на памА(т)... С ловько(в)с- 
коє дороги по малоую ивєнкоу, а малою ивєнкою по 
ло(в)ко(в)скоую дорогоу (б. м. н., 1458 Р 167). 
ФОРМИ: знах. одн. малоую ивєикоу (1458 Р 167); ор. 

одн. малою ивєикою (1458 Р 167). 
* МАЛА Я РЄБРЇЧОАРА ж. (І) (назва річки у Молдав¬ 

ському князівстві): Тим мьі... дали и погврьдили єсми ємоу 
оу нашєи зємли оу молдавскои на Малою Рєбрїчоарв сели¬ 
ще Никооарино (!) (Сучава, 1459 ВИ І, 27). 
ФОРМИ: міси. одн. на Малою РєбоїчоаоЬ (1459 ВО І. 271. 
Див. ще *Р€БРИЧОАРА. 
ЇМАЛЄБНИКЬ див. МОЛЄБНИКЬ. 
*МАЛ€€ВСКИИ прикм. (2) О поле малєєвскоє 

див. ПОЛЄ 1. 
ФОРМИ: знах. одн. с. малєєвскоє (1478 А8 III, 17); ор. 

одн. с. малеєвским (1478 АЗ III, 17). 
МАЛЄХОВСКИИ, МАЛЄХОВЬСКІИ ч. (2) (особова 

назва): а при томь били шлАхєтнии панове... михаль малє- 
ховскии янь хлопєцкии (Львів, 1421 Р 94): а закони ко¬ 
пали пань михаль малєховьскіи пань григорь бартошовь- 
скІи (б. м. и., 1424 Р 104). 
ФОРМИ: наз. одн. малєховскии, малєховьскіи (1421 Р 

94: 1424 Р 104), 
•МАЛЄЧКОВИЧЬ ч. (І) (особова назва): коупиль пань 

ганько сварць... в олєшка оу оу (!) малєчковича... село 
н землю (Львів, 1368 Р 15). 
ФОРМИ: род. одн. малєчковича (1368 Р 15). 
•МАЛЖОНЬКА ж. (2) (ста. гпаїгопка) жінка, дружина: 

о оудова(х) и о ма(л)жонька(х) имжє поспо(л)но запїсанїє 
нєзалєжи(т) николи (XV ст. ВС 33). 
ФОРМИ: місц. мн.. о ма(л)жоиька(х). мальжо(н)кахь 

(XV ст. ВС 8, 33). 
МАЛИНСКИЙ ч. (І) (особова назва): А при томь били 

сведки наши вепная рада: пань Немира, староста Луцкий, 
а пань Федорко Малинский (Луцьк, 1444 АрхЮЗР І/VI, 8). 
ФОРМИ: наз. одн. Малинский (1444 АрхЮЗР 1 /VI, 8). 
*МАЛИНЦИ мн. (1) (назва села на Буковині) Малинці: 

твм ми... дали и потврьдилн єсми єму... села на имв шиз- 
коуци, гдє би(л) юрїєва двора (!) на прутв, и мали(н)ци (Су¬ 
чава, 1456 Сові. II, 577). 
ФОРМИ: наз. мали(и)ци (1456 Со5*. II, 577). 
•МАЛИНЬ прикм. (2): ми Стєфан воєвода... знаменито 

чиним... ожє ппїидє прАд нами... Оурита, дочка Малина, 
оуноука Жоуржа Пїатра и продала свою правоую отни- 
ноу... єдно село на оустїє Рєбричоари (Сучава, 1490 ВО І, 
390). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Малина (1490 ВО І, 390); дав. одн. 

ж. Малини (1490 ВО І, 390). 
Пор. МАЛ^. 

*МАЛИЧЬ ч. (І) (особова назва): твмь ми... дали єсми 
ємоу... село гдє би(л) мали(ч) оу жоуржики (Сучава, 1437 
Сові. І, 541). 
ФОРМИ: наз. одн. мали(ч) (1437 Сові. І, 541). 
*МАЛМАЗИЯ ж. (І) (ста. таїтагуіа, стч. таїуагіе, 

лат. шаіуагіа) (сорт виноградного вина, яке виробляли у 
грецькому місті Мальвазії) мальвазія, малмазія: а ми 
имаємь давати паноу дєтрихоу на каждьі рокь... по дєсАть 
бочокь вина и по двв бочки малмазию (Сучава, 1449 Сові. 
II, 747). 
ФОРМИ: знах. одн. зам. род. двв бочки малмазию (1449 

Сові. II, 747). 

МАЛО присл. (14) 1. (у невеликій кількості) мало (4): 
ино тоу(т) били мно(г) рвчи, заноу(ж) паноу кости сА видв- 
ло ажє мало имає(т) за свои пинвзм (Сучава, 1449 Сові. II, 
385); але коли боудєть намь надоби или соукно илн инаА 
торговлв, илн много или мало, а ми алибо наши митниця 
абьі торговали и заплатоу дилавши и надобноє оузАти (Су¬ 
чава, 1460 ВО її, 275). 

2. (недостатньою мірою) мало (1): И сова рє(к), я о ва- 
шо єднаньє мало зввдо(м), ни(ж)ли положи ти мнв записи 
пєрєдь г(с)дрє(м), што жона твоА мвла на вено собє (Віль¬ 
на, 1495 ВМБС). 

3. (у сполуч. з прислівниками вищого ступеня) трохи, 
дещо (8): а хотарь томоу сєлоу... бахлоуємь долоу до до¬ 
лини що є мало пониже липови (б. м. н., 1411 Сові. І, 84); 
И он о том до нась отписал, штож то єсть так, какь он 
намь поведал, иж только тое землици мало болши двадцать 
бочокь (Вільна, 1499 АЛРГ 94); 
О мало подли (І) недалеко: ми алєксандрь воє¬ 

вода... чиними знаємо... ожє... дали єсми стви єп(с)кпии 
нашои... два села авєровци што на сучавв а другоє село 
грьцькоє што мало по(д)ли (...)є сучАвьского торга (Су¬ 
чава, 1403 ДГАА). 
Пор. МЄНШИ, МНИ, НАМНЄ. 
МАЛОВ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Малеве: 

и ми... даемь (и) дали есмо и записали за его вьрную 
службу села на имя Малов, а Охматковь, а Пашева, а Золо- 
чов у Луцкомь поввте (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/IV, 8). 
ФОРМИ: наз. одн. Малов (1430 АрхЮЗР 8/П/, 8). 
*МАЛ0Є с. (І) (назва села у Польщі, пор. Маїе): ми вой- 

цєхь... ярцибискупь гнвздєнскин збьгкгнввь краковский... 
судивой з остророга познанский... войцєхь з малого лан- 
чицкий... слюбуєми и слюбили єсми... стєцку воєводв зєм- 
лв молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: род. одн. малого (1433 Р 122). 
*МАЛ0СТЬ ж. (1) (те, що не має великого значення) ма¬ 

лість: Оустаємь (І) к соудоу гдв соудья сє(д)ть не по(д)- 
лоугь порсоуни (!) а по(д)лоугь вєлїкостї алюбо малостн 
имає(т) бити прїстоупь к соудоу (XV ст. ВС ІЗ). 
ФОРМИ: род. одн. малости (XV ст. ВС 13). 
МАЛОФ'ЬИ. МАЛО0ЄИ ч. (3) (особова назва, цсл. Мала 

хии, Малахєи, гр. МаА,аХіаЄ) Малафгй: а то-и рвчи сввдь- 
ци... пань малофви пань михалко грабовьцкии (!) (Галич, 
1409 Р 74); Малоеє(и) землю дє(р)жить Трибєсо(в)щиноу 
а с тоє зємли даєть чотири вєдра мєдоу (б. м. н., бл. 1471 
ЛКЗ 93). 
ФОРМИ: наз. одн. малофви 2 (1409 Р 74; 1413 Р 83); 

МалоЄє(и) І (бл. 1471 ЛКЗ 93). 
Див. ще МАЛОХ'ЬИ. 
МАЛОХ'ЬИ ч. (І) (особова назва, цсл. Малахии, Малахєи, 

гр. МаХаХіаЯ) Малафій: а писаль писарь малохви коро- 
лєвимь приказомь (Львів, 1399 Р 59). 
ФОРМИ: наз. одн. малохви (1399 Р 59). 
Див. иег МАЛОФ'БИ. 
МАЛО0ЕИ див. МАЛОФ'БИ. 
! МАЛСКОГО (МАХАЛСКОГО) див. ‘МАХАЛСКИа 
•МАЛЬЖОНКА див. *МАЛЖОНЬКА. 
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*МАЛЬ1Й прикм. (592) 1. (за розміром) малий, невели¬ 
кий (32): А з другое стороньї улицьі до дмьінтару... А около 
ку замку до малое церквьі (Луцьк, 1389 РЕА І, 27); Биль 
намь чоломь писарь нашь, ключникь Виленскій... о тьімь, 
што перво еего дали есьмо ему Мьстце городское и зь малою 
улочкою на будованье двора его вь мбстб Виленскомь 
(Люблін, 1410 АкВАК XI, 5); Надаю... Городище и з лє- 
сами... з доубровами сєножа(т)ми и рє(ч)ками Малими в роу- 
савоу впадаючими (Прилуки, 1459 Р 171); а кн<А)зь Се¬ 
мен... имаєтмьти, держати и поживати ис полми и гроблА- 
ми, из дубровами..* из ловищи з мальши и з великими звє- 
рАтьі (Володимир, 1470 Л5 І, 65); А Клиноватой ниве гра- 
ницу положиль есми уверхь подлб малое долиньї и заме- 
жокь малое нивки, которая ж посполито с Клиноватою 
(Київ, 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158); Што на крємєньцн подано 

три фоуклєпи а чотири про(х)ницьі пушєкь мальї(х) з а пи¬ 
щаль одна (б. м. н., XV ст. ИК); А хотар... чєрєс малоую 
топлицоу и чєрєс ровниноу прости оу Прокопов сад на 
столпь (Сучава, 1499 ВБ II, 136); 

малая дорога (4) (на противагу до великої доро¬ 
ги — битого шляху) польова дорога, стежка; А хотар то- 
моу мьстоу да ест... малою дорогою чєрєс рьдь... до хотарБ 
Кьшотова (Дольний Торг, 1466 ВО І, 114—115); А хо- 
тарь... малою дорогою до сто(л)па (Сучава, 1488 ДГСПМ). 

2. (у кількісному відношенні) малий (4): мн стєфа(н) воє¬ 
вода... чинимь знаменито... ожє... дали и потврьдили 
єсмн... нашєм(у) монастирю... мьіто вєликоє и малое и пє- 
рєпи(с) о(т) бакова (Сучава, 1460 515); Неоубои- 

ся малая моє стада блгоизволи бо оц мои небесньїі 
(поч. XV ст. ОВРН 141); они аби не платили малое мито 
тамо оу БрьладБ, ни от єдинои трьговли (Бирлад, 1495 
ВБ II, 64); 
на м а л Б (1) за малу ціну, дешево: никто да нб волєнь 

продатї Ж ни на мнозб ни на малБ (б. м. н., 1401 ЗКЄ); г р о- 
шикь малий (1) див. *ГРОШИКТ>. 

3. (за віком) малолітній, малий (2); а на городе... чєлАди 
в паробки а двє жо(н)цє а троє дєтє(и) мальі(х) (б. м. и., 
бл. 1471 ЛКЗ 92). 

4. (за значенням) малий, маловажний, незначний, дрібний 
(27): ни глобници, ни припашари... щобьг не смбли банто- 
вати и(х), а ни су(д)ци глобу оузБти о(т) тьі(х) лю(д)... хотб 
будє(т) мє(ж) тбми лю(д)ми... бу(д) какоє (в ориг. како- 
коє.— Прим. вид.) дило, или вєликоє, или малое (Сучава, 
1447 Сові, II, 288); на том соимб оуси рБчи имають бити 
соужєньї, вєликьї и мали (під Хотином, 1467 ВО II, 297); 
оу жалоба(х) оу дєди(ч)ньі(х) алюбо вьі иньі(х) вєликьі(х) 
нє смєєть вєньци брать адно чєтьіри гроши памє(т)но(г) 
а в мальг(х) два(н) гро(ш)и (XV ст. ВС 22); а до тих лю¬ 
ди... аби нє имали дило ни єдин наш боАрин, анн старо¬ 
сти... ни соудити их, ани глобоу оузАти от них, ни за вє¬ 
ликоє дило а ни малое дило (Сучава, 1481 ВБ І, 257); 

малая печать (1) (на противагу великій печаті) 
мала печать: а на болшєє потвєржєнїє вєлбли єсмн при- 
вбснти нашоу печать малоую кь сємоу листоу нашємоу 
(б. м. н., 1415 Сові. І, 122); м а л ьі и соудьі (1) засі¬ 
дання суду, які відбувалися щомісяця: хочомь на мальїхь 
соудБ(х) иже пєрвьіи рокь и дроу(г)и простою нємоцью 
можєть о(т)ложить, а третій правою нємоцью (Вільна, 
XV ст. СЯ 40). 

5. (за своїм становищем у суспільстві) дрібний, незнач¬ 
ний (4): рома(н) воєво(д)... пишє(м) прїАтєли(м) наши(м) 
мьілимь ($іс. — Прим, вид.) су(д)цємь и шо(л)тузу ипрьга- 
рє(м) и оуси(м) купцє(м) вєльікн(м) и малн(м) (Баків, 1447 
Сові. II, 731—732); мн Стєфань воєвода... вьізнавамьі... 
ис тьім то нашими... маистатомь каждомоу добромоу и вє- 
ликомоу и маломоу ажє мьі и слюбоуемь и слюбили єсмн... 
КазимировБ, милостію божїю королєвБ полскомоу (Суча¬ 
ва, 1468 ВБ II, ЗОЇ); 

(бояринь)мальіи (504), мальги болБринь 
(4) див. БОЯРИНЬ; пань малий (5) див, ПАНЬ 1; 
О от малнхь и до вєликнхь (1) без винят¬ 

ку: Се я па(н) олизарь кирдеевичь... и сь своєю женою... 
записоувае(м) ись своее очинн... иеь своего двора десяти- 
ноу, оу поли и сь озими и сь яринн и сь жита и сь пше¬ 
ниць! и сь овса и сь ячменю и сь ярн(х) пшениць и сь го- 
роховь и сь всее яринн почень о(т) малн(х) и до вєликьї и кь 

стомоу спсоу на красное (б. м. н., 1487 ВОРСР 178); о т ь 
велика и до мала (1), от мала до ве¬ 
лика (1) див. ВЄЛИКИЙ1 8; Моговище ма¬ 
ло є (1) див. МОГОВИІЦЄ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ма(л) (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.); род. 

одн. ч. малого 2 (1420 Сові. І, 135; 1457 ВБ І, 4); мала 2 
(1456 ЗСФ; 1468 ВБ II, 305); зам. род. одн. ж. до малого 
дорогоу 1 (1488 ДГСПМ): дав. одн. ч. маломоу (1468 ВБ 
II, 301); ор. одн. ч.у с. мальїмь (1473 ШКН 165); місц. одн. 
ч.У с. о (на) малом, мало(м) 2 (1453 Сові. II, 492); на малБ 
І (1401 ЗКЄ); наз. одн. с, малое 2 (1447 Сові. II, 288; XV ст. 
ВС 35 зв.); мало І (XV ст. ВС 36); знах. одн. с. малое (1408 
АкЮЗР І, 6; 1449 Сові. II, 391; 1454 Со5*. II, 517; 1458 ВБ І, 
9; 1460 БІЯ&А* 515; І466 ВБ І, 95; 1472 БІК«А» 530; 1479 
БС 140; 1481 ВБ І, 257; 1495 ВБ II, 64 і т. ін.); наз. одн. ж. 
мала (1446 ПГСПМР); род. одн. ж. малое 3 (1389 РЕА І, 
27; 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158); малои 2 (1420 Соб/. І, 135; 
1448 ДГПР); знах. одн. ж. малоую (1415 Сові. І, 121* 
1446 ПГСПМР; XV ст. ВС 14 зв.; 1499 ВБ II, 136); ор. одн. 
ж. малою 4 (1410 АкВАК XI, 5; 1466 ВБ І, 114; 1488 
ДГСПМ); малои І (1488 ДГСПМ); місц. одн. ж. иа малои 
(1453 Сох/. II, 445); наз. мн. ч. мали 9 (1460 Сові. 8. 34; 
1464 ВБ І, 84; 517; 1472 ВБ І, 170, 172; БІР«.А* 
530; Со5*. 5. 88; 1476 ВБ І, 209; 1480 ВБ І, 241); малій 6 
(1421 Со5/. І, 142; 1463 ВБ І, 74; 1466 ВБ І, 115; 1467 ВБ 
I, 123; 1471 ДГСМПБ; 1479 ВБ І, 224); мали 5 (1449 Со5*. 
II, 386; 1459 ВБ І, 32; 1461 ВБ І, 45; 1466 ВБ І, 113; 1467 
ВБ II, 297); малий, таїуі 4 (1465 СЬ 176; 1473 ВБ І, 187; 
1474 РГС); наз. мн. ж. мали (1467 ВБ II, 297); род. мн. 
малих, малихь, малихь, мали(х), таІУсЬ 228 (1401 РІК; 
1411 МІН. АІЬ.; 1420 Сов*. І, 136; 1427 Б В Ас 23; 1434 
Сові. 1, 386; 1445 Сові. 11, 212; 1459 ВБ І, 34; 1467 ВБ І, 
119; 1484 ВБ І, 277; 1499 ВБ II, 155 і т. ін.); малих, малихь, 
малихь, мали(х), маліх 186 (1428 Сові. І, 224; 1438 Соя/. її, 
8; 1445 Сові. 11, 231; 1454 Со5*. її, 513; 1462 ВБ і, 67; 1471 
БІР«А» 527; N83 Со5*. 5. 122; 1490 ВБ І, 388; N95 ВАМ 
71; 1500 ВБ II, 175 і т. ін.); малиих, малии(х) З (N25 Со5/. 
І, 173; 1441 Б В Ас 38; 1444 БіР«Ау> 481); і мали і (147І 
БІР«А» 525); ! мильі(х) І (1447 Со5/. II, 732); дав. мн. ма- 
лн(м) І (1447 Сові. II, 732); малим І (N63 ВБ II, 295); зам. 
род. а на то є(ст)... в. вьсбхь боАрь молдавскихь и вєли- 
цб(м) (!) же и малимь І (1433 Сові. І, 362); знах. мн. ж. 
малие (1495 АЛМ 88, 89); ор. мн. малими, Малими 51 (1458 
Сові. II, 8і4; 1464 ВБ 1, 83; N70 ВБ І, 147; І478 ВБ 1, 218; 
1481 ВБ І, 249; 1484 ВБ І, 282; 1487 ВБ І, 297; 1488 ВБ 
I, 317; N95 ВБ II, 87; 1500 ВБ II, 175 і т. ін.); малими 
29 (і424 Р І00; 1461 ВБ І, 45; N66 АЗ І, 62; 1470 А8 І, 65; 
1473 ВБ І, 186; 1476 ВБ І, 208; 1479 Сові. 8. 98; 1495 ВБ 
II, 81; 1497 ВБ II, 102; 1499 А8 І, 11 і т. ін.); малими З 
(1499 ВБ II, 130, 134, 144); шаіушу 1 (1465 СЕ 176); місц. 
мн. на (о) малихь, мали(х) (XV ст. ВС 12 зв., 22; СЯ 40, 
43); кл. ф. мн. с. малая (поч. XV ст. ОБРИ 141). 
Див. ще *МАЛАЯ БЬІСТРИЦЯ, *МАЛАЯ ИВЄНКА, 

*МАЛАЯ РЄБРЇЧОАРА, *МАЛЬ1И БАХЛОУЄЦЬ, МА- 
ЛЬІИ КРИХОВЄЦЬ, *МЕ30ЧЬ МАЛЬІЙ. 
Пор. МЄНЬШЬІЙ. 
*МАЛЬІИ БАХЛОУЄЦЬ ч. (1) (назва потоку у Молдав¬ 

ському князівстві): ТАмь ми видьвше его правоу... слоуж- 
боу до нас... и дали и потврьдили есми ємоу... млин на мат¬ 
ки Малом БахлоуєцБ (Сучава, 1458 ВБ І, 24). 
ФОРМИ: місц.одн. на... Малом БахлоуєцБ (1458ВО 1,24). 
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Див. ще *БАХЛОУЄЦЬ. 
МАЛЬІИ КРИХОВЄЦЬ ч. (4) (назва потоку у Львівській 

землі): а мьі... сталї по(д)лї потока малого крїховцА оу 
кроугльі(х) лозь кдє пєрєходи(т) дорога о(т) зоудєчова к 
долїні (Зудечів, 1421 Р 95—96); а тни старци... визнали 
и оуказали староую границю ’и врочшца... почєнши о(т) 
малого криховца о(т) потока (Зудечів, 1430 Р 116). 
ФОРМИ; наз, одн. мальш криховєць (1421 Р 96); род. 

одн. малого крїховцА 1 (1421 Р 95—96); малого криховца 
1 (1430 Р 116); знах. одн. мальїи крїховєць (1421 Р 96). 
МАЛІЇ ж. (7) (особова назва): тем ми... дали и потврьди- 

ли єсми ємоу ... селище Жоуржа блидарі, що коупил обі 
селищи оу Бьльї и оу дочкьі Иванова оу Мали (Сучава, 
1459 ВИ І, 27); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... 
ожє прїидоша прАд нами... сестра єго Малі и нєпотовє их 
Мирча и Влад... и продали... село на имі щоубеюл... гос- 

подствоу мьі за си з лат татарских (Сучава, 1492 В О І, 509). 
ФОРМИ: наз. одн. Малі (1488 ВО І, 323, 354; 1492 В О І, 

509); род. одн. Малі 1 (1484 ВИ І, 286); Мали 1 (1459 ВО 
І, 27); дав. одн. Мали (1488 ВО І, 323, 355). 

*МАЛТїСА ж. (1) (назва річки у Молдавському князівст¬ 
ві): почьнши (х)отар той бранищи от обрьшїи Лаоури... 
та до обрьшїє Маліси (Сучава, 1490 ВО І, 420). 
ФОРМИ: род. одн. Маліси (1490 ВО І, 420). 
*МАЛАТЬ ч. (І) (особова назва): тоє вьсє що бн ємоу 

оурикь еь всімь доходомь, ємоу и братїамь єго малАтоу 
и строй (Васлуй, 1436 Собі. 1, 473). 
ФОРМИ: дав. одн. малАтоу (1436 Сові. І, 473). 
МАМАИ ч. (2) (особова назва, тюрк. Магпаі): а оу то(м) 

сели дєсАгь хьіжь татарскьі(х), на имА мамаи сь своими 
дітми и албашь сь дітмн (Сучава, 1435 або 1436 Сові. І, 
494); А сє я Некраш Кольчєєвич из братьєю своєю на имА 
из Мацьіною и с Мамаєм сьзнаваєм... иж єсмо отчизну и 
дєдизну свою продали кн(А>зю Михайлу Олександровичу 
(Кременець, 1497 АЗ І, 112). 
ФОРМИ: наз. одн. мамаи (1435 або 1436 Сох*. І, 494); 

ор. одн. Мамаєм (1497 А5 І, 112). 
МАМОУРИНСКЬІИ, МАМУРИНСКЬІ ч. (9) (особова 

назва): а на то є(ст)... віра пана ходка мамоуринского и 
дітєи єго (Сучава, 1428 Со5*. І, 207); а на то, коли єсмн 
хотарили то(т) хотарь, бьіль... па(н) гринко мамуринскьі 
(Сучава, 1456 Сові. II, 583). 
ФОРМИ: наз. одн. мамоуриискьіи І (1436 Со5*. II, 701); 

мамуринскьі І (1456 Сові, її, 583); род. одн. мамоурииского 
З (1428 Сові. І, 202, 207; 1436 Соя/. І, 484); мамоурииьского 
2 (1436 Сові. 1, 455); мамоуринскаго, мамоуринска<го> 2 
(1436 Сові. І, 468, 488). 

*МАМОУРИНЬСКИИ див. МАМОУРИНСКЬІИ. 
*МАНАСЇЄВЬ див. *КЄЛЇЄ МАНАСІЄВИ. 
*МАНАСТИРА див. МОНАСТИРІ. 
*МАНАСТИРСКИИ див. МОНАСТИРСКЇИ. 
•МАНАСТИРСКЬІ див. МОНАСТИРСКЇИ. 
МАНАСТИРЬ див. МОНАСТИРІВ. 
МАНАСТИРЯ див. МОНАСТИР^. 
*МАНАСТЬІРСКЬІИ див. МОНАСТИРСКЇИ. 
*МАНАСТЬІРЬ див. МОНАСТИРЬ. 
*МАНАСТЬІРЬ див. МОНАСТИРЬ. 
•МАНАСТЬІРЯ див. МОНАСТИР^. 
*МАНДРИНЬ див. *МЬНДРИНЬ. 
*МАНДРИЧКА ч. (І) (особова назва, пор. МнндрА): а на 

то є(ст)... вира пана ма(н)дрички (б. м. н., 1425 Со5^. І, 
169). 
ФОРМИ: род. одн. ма(и)дрички (1425 Сові. І, 169). 
Див. ще МОУДРИЧКА. 
МАНЄВ 1 прикм. (3): а на то... віра манєва (б. м. н., 1411 

Сові. І, 85); мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє 
прїидошє... Доума, сьінь Манєв... и сєстрнчичи єго... и про¬ 

дали... єдно село... Пьтроу Сєлищіноулоу за оє злат татар¬ 
ских (Сучава, 1491 ВО І, 466—467). 

ФОРМИ: наз. одн. ч. Маиєв (1491 ВБ І, 466); дав. одн. ч. 
Маиєв (1491 ВО І, 467); наз. одн. ж. маиєва (1411 Сові. І, 
85). 
Пор. МАНИ, МАНЬ, МАНІ;. 
* МАНЄВ 2 див. *СТАРИЙ МАНЄВ. 
МАНЄВИЧЬ ч. (6) (особова назва): мьі алєксандрь воє¬ 

вода... ис нашими зємлАньї, паньї молдавскьіми, на имА... 
пань манєвичь ивашко столникь, пань бнрличь стань чаш- 
никь... слюбили єсмьі... королеви польскому (Львів, 1407 
Сові. II, 628—629); И оуставшє... Лоука и братїА его... 
и заплатили оусє исполна... пинізи... оу роуки... Аноуш- 
ки, дочка Лоука Манєвича (Сучава, 1487 ВО І, 306). 
ФОРМИ: наз. одн. манєвичь (1407 Сові. II, 629); род. одн. 

Маиєвича 3 (1487 ВО І, 306); манєвичА 1 (1407 Со5^. І, 57); 
дав. одн. Манєвичю (1487 ВО І, 306). 
МАНЄВЦИ мн. (І) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Сє азь раб владьїки моєго ісу христа, Іо Стєфан 
воєвода... знаменито чиним... ожє... дали... єсми... мона- 
стироу... оуси црькви.^. оу Соучавскои волости: а от Ниж¬ 
ній Жнков ис попом, в от Манєвци с попом (Сучава, 1490 
ВО І, 419). 
ФОРМИ: наз. зам. род. от Манєвци (Г490 ВО 1, 419). 
МАНЄВЬ ч. (14) (назва села у Волинській землі) Мани- 

во: а што матка и<а)ша дєржит отчину н(а)шу и села Ма¬ 
нєв... старий Манєв, Тараж (Луцьк, 1463 АЗ І, 55); а 
кн(А>зь Семен Городок оузАл и Манєвь со всімн присєлки 
(Луцьк, 1475 І, 70); а к моєй роуцв мні постоупила дА- 
динаА моА... иміньє на имА Манєвь (Вільна, 1482 АЗ 1, 
79). 
ФОРМИ: наз. одн. Манєвь (1475 А5 1, 71; 1478 АЗ 1, 76; 

1482 АЗ І, 79); род. одн. Манєва (1475 АЗ І, 71; 1478 АЗ 
І, 76); дав. одн. Маиєвоу (1475 АЗ І, 71; 1478 АЗ І, 76); 
знах. одн. Маиєв, Маиєвь (1463 АЗ І, 55; 1475 АЗ І, 70); 
місц. одн. оу Манєвє (1478 АЗ І, 76). 
Див. ше *СТАРИЙ МАНЄВ. 
*МАНЄТА див. *МОНЄТА. 
МАНЄЩИ, МЬНЄЩИ мн. (5) (назва села у Молдавському 

князівстві): тімь мьг... дали єсми ємоу... села на имА, на 
богдані гдє є(ст) балань... и повніше манєщи (Васлуй, 1436 
Сові. 1, 444); а дали єсми на то... бьлошещи и манєщи(и) 
(Нямц, 1454 Сові. II, 516—517); а мьі також и от нас єсми 
дали и потврьдили слоузі нашємоу Пьтроу Селищіноул 
тоє прАдрєчєноє село... на имі Мьнєщи (Сучава, 1491 ВО 
I, 467). 
ФОРМИ: наз. Мьнєщи 3 (1459 ВО 1, 35; 1491 ВО І, 467); 

манєщи І (1436 Со5^. І, 444); знак. маиєщи<и) (1454 Сові. 
II, 517). 

*МАНЄЩИИ див. МАНЄЩИ. 
МАНЗАЦИ, МЬНЗАЦЇИ, МЬІНЗАЦИ мн. (5) (назва 

села у Молдавському князівстві): ті(м) мн... потвердили 
єсми ємоу... села... на имі радєшани и на вір(х) любані 
мннзаци (Сучава, 1494 Сові. І, 386); далижє и потвердили 
єсми... села па любані на имА макзаци и... гдє бьіли теме¬ 

ні єщи (Васлуй, 1436 £>//?«А» 469); а хотар томоу вьішєпи- 
санномоу сєлоу на имі Мьнзацїи... да єст от оусих сторон 
по старомоу хотароу (Сучава, 1489 ВО І, 372). 
ФОРМИ: наз. манзаци 1 (1436 ОІД«А» 469); Мьнзацїи 

2 (1489 ВО І, 371 372); мьінзаци 2 (1434 Сові. І, 386; 1439 
Сові. II, 41). 
МАНИ ч., невідм. (2) (особова назва, пор. Маноуил): 

И оуставшє наши слоуги доума попшєскоу и мани(и зап¬ 
латили оуси исполна тотьі... пинєзи) (б. м. н., 1500 ЗО 7). 
Див. ще МАНКО, МАНЧЮЛОУ, МАНЧЮЛЬ, МАНЬ 

МАНІ;. 
! МАНИТА див. *МОНЄТА. 
МАНКО, МАНЬКО ч. (2) (особова назва, пор. Маноуил): 

а на розьізді бьіли зємлАнє... пань манько ардевовичь а 
осташь голобуть (Зудечів, 1411 Р 79); а при то(м) бьіли... 
свідци... па(н) манко ардєвови (!) па(н) прокопь нАнєви(ч) 
(Зудечів, 1413 Р 83—84). 



*МАНОВЄЦЬ — 575 — МАРЄГОР'ЬТА 

ФОРМИ: наз. одн. манко, манько (1411 Р 79; 1413 Р 83). 
Див. ще МАНИ, МАНЧЮЛОУ, МАНЧЮЛЬ, МАНЬ, 

МАН'Ь. 
*МАНОВЄЦЬ ч. (І) манівець, непрямий шлях: И потомь 

Мокрьічане нас повели по своим граням мановицами по 
дуброви и по бору (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 
119). 
ФОРМИ: ор. мн. мановицами (4498 АрхЮЗР 8/IV, 119). 
МАНОИЛ див. МАНОУИЛ. 
*МАНОИЛЄЩИ див. МЬНЬИЛЄЩЇИ. 
МАНОИЛО див. МАНОУИЛ. 
*МАНСТВО с. (1) (стч. тапзїуо, стп. тапзімю) васаль¬ 

на повинність: и подлу(х) того, яко пєрє(д)ковє наши олдо- 
вали и присАгли и записали сА пану нашєму милостиво¬ 
му... кролєвн полскому... вьрнь прїААли, служили и своеи 
присАгн и манства, якосА записали и присАгою завАзалисА 
полнїи держали, а мьі такижь слюбили єсмьі и олдовали 
и прнсАгли (Сучава, 1434 Сові. II, 663—664). 
ФОРМИ: род. одн. маиства (1434 Со5*. II, 663). 
МАНОУИЛ, МАНОИЛО, МАНОИЛ, МАНОУИЛО, 

МЬНЬИЛ ч. (115) (особова назва, гр. гебр. 
Етгпапоіі) Мануїл, Мануйло: мьі алєксандрь воєвода... 
чинимь знаменито... ожє то(т) истинньїи башота маноуило 
прїидє прь(д) нами своєю доброю волею... и дадє... село... 
манастьірю о(т) ньмца (Сучава, 1428 Сові. І, 228); мьі Стє- 
фан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидоша прБД на¬ 
ми... наши слоуги мьньил (и брат єго Д)аноул и прода¬ 
ли... половина село на Крьлигьтоури (Сучава, 1490 ВИ 
1, 432). 
ФОРМИ: наз. одн. Маноило 11 (1449 Сові. II, 386; 1453 

Сові. II, 458; 1455 Со5*. II, 562; 1460 ВИ І, 41; Сові. 3. 34; 
1461 ВВ І, 45; 1462 ВВ І, 52, 54; 1464 ВИ І, 84; 1466 ВВ 
І, 113); Маноил, Маиои(л), Мапоії 3 (1463 ВИ І, 74; 1464 
ВІД«А» 517; 1465 СІ 176); Маиоуил І (1466 ВВ І, 115); 
маноуило 1 (1428 Сові. І, 228); мьиьил 1 (1490 ВВ І, 432); 
зам. род. пана Маноило 8 (1453 ВІЯ«.Ау> 503; Сові. II, 446, 
462, 466; 1455 Сові. II, 526, 549, 553; 1456 ЗСФ)\ род. одн. 
маиоила 77 (1432 ДГВІН; 1439 Сові. II, 62; 1445 ВІД«А» 
483; 1449 Сові. II, 380; 1454 Со5*. II, 501; 1456 Сові. II, 
569; 1459 ВВ І, 28; 1464 ВВ І, 86; 1467 ВВ І, 117; 1483 ВВ 
I, 269 і т. ін.); маноуила 10 (1436 Со5^. І, 484; 1443 Сові. 
II, 120, 180; ПГСММ; 1452 Сові. II, 426, 432; 1453 Сові. 
II, 454, 472; 1467 ВВ І, 119); Мьиьила 2 (1466 ВВ І, ПО; 
1483 ВВ І, 269); маиьила І (1443 Сові. II, 129). 

*МАНОУИЛЄЩИ див. МЬНЬИЛЄЩЇИ. 
МАНОУИЛО див. МАНОУИЛ. 
*МАНЧОУЛЬ див. МАНЧЮЛЬ. 
МАНЧЮЛ див. МАНЧЮЛЬ. 
*МАНЧЮЛОВЬ прикм. (1): Тбмь мьі... дали и потврь- 

дили єсмьі ємоу... єдна част от Моуша дочка Манчюлова за 
V 

£злати татарских, а дроуга чАст от жєна Данчюлова... за 
V 

£ златьі татарских (Сучава, 1479 ВАМ 61). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Маичюлова (1479 ВАМ 61). 
Поп. МАНЧЮЛОУ, МАНЧЮЛЬ. 
МАНЧЮЛОУ чневідм. (2) (особова назва, молд.7 пор. 

Маноуил): и оу то(м) оуста(л) стоика и снь єго манчюлу 
и заплатили оу рукьі иону ... исполна (Бирлад, 1467 Сові. З. 
69); мьі стєфа(н) (воєвода)... знаменито чини(м)... ожє... 
наши слоуги, по(п) ивоулоу и плємє(н)ни(к) єго, ма(н)чю- 
лоу, с(лоужили на(м) право и в)Брно (Сучава, 1488 
Сові. 3. 127). 
Див. ще МАНИ, МАНКО, МАНЧЮЛЬ, МАНЬ, МАН'Й. 
МАНЧЮЛЬ, МАНЧЮЛ ч. (?) (особова назва, пор. Маноу¬ 

ил): а пан жоуржь даль сьіноу Петрови, манчоулови за єго 
чАст села викшинєць, одно село своє на имА корждановци 
(Сучава, 1429 Со5^. І, 242); ТАм мьі видбвшє єго правою и 
вьриою слоужбоу до нас... дали и потврьдили єсми ємоу... 
єдино село... що бил коупил тоє село Аврам вистАрник 

от Жоуржа Оничаноул... и от Манчюл... за тє злат татар¬ 
ских (Сучава, 1493 ВВ II, 21—22). 
ФОРМИ: наз. одн. Маичюль, Маичю(л), Манчюл (1470 

ВІЯ«Ау> 522; 1479 ВАМ 61; 1487 ВВ І, 312); род. одн. Маи- 
чюл (1493 ВВ II, 22); дав. одн. манчюлоу, манчюлу 2 (1467 
Сові. 3. 69); маичоулови 1 (1429 Соя/. І, 242). 
Див ще МАНИ, МАНКО, МАНЧЮЛОУ, МАНЬ, 

МАК'Й 
*МАНЬИЛЬ див. МАНОУИЛ. 
МАНЬ ч. (5) (особова назва, молд., пор. Маноунл): тоє 

вьсє що бьі ємоу оурикь сь вьсбмь доходомь ємоу... и бра- 
тїамь єго, макрБ и михаилоу и жоуржоу и микоулоу и маню 
(Сучава, 1429 Сові. І, 290); кто о(т) ни(х) почнє(т) иначє, 
або оусхочє(т) оувєрноути или па(н) мнхаи(л) и єго 
насль(д)кьг или па(н) ма(н)... а то(т) заплати(т) завьзкоу 
ви(ш)писа(н)ноую (Сучава, 1452 Со5^. II, 422). 
ФОРМИ: наз. одн. маиь, ма(и) (1452 Сові. II, 422); дав. 

одн. майю (1429 Сові. І, 290; 1452 Сові. II, 422). 
Див. ще МАНИ, МАНКО, МАНЧЮЛОУ, МАНЧЮЛЬ, 

МАН'Ь. 
МАНЬКО див. МАНКО. 
МАН'Ь ч., невідм. (2) (особова назва, пор. Маноуил): тАм 

(5Іс.— Прим, вид.) мн... дали єсми ему... села... на имб... 

погориловци, що купиль о(т) манБ глобника (Сучава, 1455 
Сові. II, 540); ми Стєфан воєвода ... знаменито чиним... 
ожє... слоуга наш Доума... и сєстричичи єго... продали... 
єдно село... на имб Мьнєщи, гдє бил дом отца их ман(Б) 
(Сучава, 1491 ВВ І, 467). 
Див. ще МАНИ, МАНКО, МАНЧЮЛОУ, МАНЧЮЛЬ, 

МАНЬ. 
*МАНГБВСКИИ ч. (1) (особова назва): Я кнАзь Михайло 

Васильєвичь Избаразький сьзнаваю сє... штож єсмо сА дб- 

лили з братєю отчиною нашою ... со кн(А)зємь Сємбном 
МанБвским и со кн(А)з<є>мь Фєдкомь (ВшннІвець, 1482 
АЗ І, 80). 
ФОРМИ: ор. одн. Маи^вским (1482 А5 1, 80). 
МАРА ж. (7) (особова назва, молд. Марана): Пан Три- 

колич дворник пишєт моєи паней Нєгрити, и моєи дочци 
НАгши, и оуноучати моєи Мара (Торговище, 1481 ВВ II, 
358); мн Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє прїидє 
прАд нами... Мара, дочка Ньгина... н продали... єдно’село 
на имб ОурджичБнїи (Сучава, 1491 ВВ І, 488); мн Стєфан 
воєвода... знаменито чиним... ожє прїидошБ прАд нами... 
Юрїи и сестра его Мьроушка, сьшовє Льхоула, оуноуковє 
Пєтр(ашк>о и МарБ... и продали... єдно село... на имб 
Поулнєщїи (Васлуй, 1495 ВВ II, 57). 
ФОРМИ: наз. одн. Мара І (1491 ВВ І, 448); зам. дав. оу¬ 

ноучати моєи Мара 1 (1481 ВВ II, 358); зам. ор. сь своими 
сестрами ма(г)да и мара 1 (1488 ДГСВМЩ)\ род. одн. Мари 
1 (1490 ВВ І, 39); Мар£ 1 (1495 ВВ II, 57); дав. одн. Мари 
(1488 ДГСВМЩ; 1491 ВВ І, 449). 

*МАРАМОУРЄШСКЬІИ прикм. (1) (лор. Марамуреш 
у Трансільванії): Сє азь пань радоуль вицашпань мара- 
моурє(ш)скьі(м) (!) и жоупань ба(н)ко... даємо вБДомо... 

ажє балица воєвода и драгь мєщєрь сьзидашє црковь вь 

имє стго архаггла михаила (Сігет, 1404 ГМ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. !марамоурє(ш)скн(м) (1404 ГМ). 
МАРАНА0ТА (1) (арам. Магапа-ІЬа, гр. МарагаФа) 

відлучення від церкви, прокляття: а хто учнє(т) устоупа- 
тися н пакостити митрополить алибо хто инньї да боуди на 
нємь о(т) на(с) кля(т)ва в сє(и) вб(к) и в боудоущєй ана(в)тє- 
ма и маранаета свтн(х) апосто(л), и свтьі(х) о(т)ць сєдми 
соборо(в) всєлє(н)ски(х) (б. м. н., 1481 ГПМ). 
ФОРМИ: наз. одн. маранаОта (1481 ГПМ). 
МАРЄГОР'ЬТА, МАРЄКОР'ЬТА ж. (6) (особова назва, 

цсл. Маргарьта, гр. МаруаріттіЄ) Маргарита: а тако(ж) 
пани марєкорБта росоваА да(л) своє село сєрно(к) тучнАко- 

ви н м ко(п) прида(л) за куропотєники (Галич, 1418 Р 89). 



•МАРЄКР’ВТА — 576 — МАРІЄ 

ФОРМИ: наз. одн. марєгоріта І (1418 Я 89); марєкоріта 
І (1418 Р 89); дав. одн. марєкоріті (1418 Р 89); знах. одн. 
марєкріту (1418 Р 89); ор. одн. марєгорітою (1418 Р 89). 

*МАРЄКР'Ї»ТА див. МАРЄГОР'БТА. 
МАРЄЛЄ ч., невідм. (2) (особова назва, молд. маре «вели¬ 

кий»): И оуставшє слоуга наш Тоадєр Мареле и сь брата- 
нич (!) єго... и заплатил(и)... оуси исполна <тоти>... пинв- 
зи (Сучава, 1490 ВВ І, 387). 
МАРЄНА, МАРЄН'Ь, М'ЬРЄНА ж. (19) (особова назва, 

молд., пор. Марина) Марина: А по єго животі, жон<н єго> 
Марєньї, и оунукамь єи Анушцв и Стань, и двтє<м их> и 
оунучатомь их... и вьсєму роду их, нєпороушєно николи- 
жє на ввкн (Сучава, 1424—1425 ВВАс 19); А пак тоти дви 
привилии, що их дала Мьрєна, дочка Тоадєра Продана, 
и непота єи Мьрєна, дочка Лазора Продана, оу роуки гос- 
подство ми... а аз господство ми єщє єсмь их дал оби дви 
оу роуки молєбникоу нашємоу кир Паисїє єгоумєноу от 
Поут(н)и (Сучава, 1488 ВВ І, 348). 
ФОРМИ: наз. одн. Марена, Мьрєиа 8 (1462 ВВ І, 55; 

1480 ВВ І, 241; 1483 ВВ І, 269; 1487 ВВ І, 291; 1488 ВВ І, 
347, 348); Марєиі 2 (1448 Сові. II, 305); род. одн. марєим 
(1427 Р>/Р«А» 450; 1429 Со5^. І, 248; 1438 £>/Р«А» 472; 
1462 Вй І, 55); дав. одн. Марени, (мар)єии 2 (1429 Сов*. 
І, 249; 1470 ВВ І, 148); Марєин 2 (1424—1425ВВАс 19; 
1429 Сові. І, 248); ор. одн. Мареною (1469 ВВ І, 138). 
Див. ще МАРИНА. 
*МАРЄНИНТ) прикм. (1): мьі алєксандрь воєвода... зна¬ 

менито чинимь... ожє прїидє првд нами... аноушка дочка 
марєнина вавкармана барбовского... н продала... пєта 
часть села от бєрбєшти (б. м. н., XV ст. НРРГ). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. марєиина (XV ст. НРРГ). 
Пор. МАРЄНА. 
•МАРЄНКА ж. (3) (особова назва, пор. Марена): А пан 

НАг паркалаб и дочка єго Марєн(ка) (... — Прим. вид.) 
оу роуки паноу Фроунтєшоу столникоу (Сучава, 1488 ВВ 
I, ,363). 
ФОРМИ: наз. одн. Марєи(ка) (1488 ВВ І, 363); дав. одн. 

Мьрєики (1488 ВВ І, 363); ор. одн. Мьрєикою (1488 ВВ ї, 
363). 
МАРЄН'Ь див. МАРЄНА. 
МАРЄїІІ, МАРЄїІІЬ ч. (2) (особова назва, молд., пор. 

стч. Магез): мм Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє 
тоти истиннїи наши слоуги Марєш и Доума Мьльєскоул... 
слоужили нам право и вірно (Васлуй, 1495 ВАМ 70). 
ФОРМИ: наз. одн. Марєш, Марешь (1495 ВАМ 70; ВВ 

II, 47). 
МАРЖИНЬІ мн. (і) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): того радї, мьі... дали и потврьдили єсми ємоу отнинн 
єго, села на имв опришєщи на зєлєтинА... имаржинн (Су¬ 
чава, 1452 Сові. II, 432). 
ФОРМИ: яаз. маржинн (1452 Сові. II, 432). 
МАРЖИНїгНЄ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тв(м) мьі... дали єсми ємоу... єдино село оу юка- 
ша, село на имА маржинвнє (Сучава, 1440 Сові. II, 65). 
ФОРМИ: наз. маржинВиє (1440 Сов/. II, 65). 
*МАРИБОРКЬ ч. (1) (назва фортеці ордену хрестонос- 

ів7 стп. МаІЬогк, сен. МагЬиг£, МагіепЬиг^) Мальборк: 
стли бн мистрь... с нами оу которни хотвль оустоупити 

тадьінки о єднаньє покоя ижбьістє з ва(с) нвкоторни панм 
радньїи ввібравши к на(м) рачили зослати к мариборкоу 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: дав. мариборкоу (1447—1492 ЛКБВ). 
МАРИНА, МТ>РИНА, М'ЬРИН'Ь ж. (54) (особова назва, 

гр. Мсхрїга): Азь рабь бжїи... именємь стєфань... коупи(х) 

сь тєтраєу(г)ль за своЖ дшЖ... и за дшЖ... сновь мои(х) ди- 
митра и михаила и Мариньї и МарїЖ (б. м. н., 1401 ЗКЄ); 
Я пан Волчко Хренницкій обьявляю и чиню ведомо... от- 
дал єсми... дочку мою Марину за пана Пашка Посяговец- 
кого ему за жону (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/111, 2—3); 

И оу том також прїидоша... Мьрина, дочка Оанца Брьли- 
ча... и сестра єи Аноушка... и оуноуковє их Мьрина... и... 
НастА... и продали свою правою отниноу (Гирлов, 1499 
ВВ II, 153). 
ФОРМИ: наз. одн. Марина, Мьрииа, Мьринь 21 (1480 

ВВ І, 237; 148! ВВ І, 248; 1488 ВВ І, 361; 1489 ВВ 1/376; 
1490 ВВ І, 391; 1492 Сові. 3. 161; 1493 Соз/. В. 45; 1495 
ВВ II, 55; ПГВСР/ 1499 ВВ II, 130 і т. ін.); зам. род. сьіно- 
вє Мьрииа, за доушоу... Марина 3 (1470 ВВ І, 147; 1489 
ВВ І, 367; 1495 ПГВСР); род. одн. марини, Мьрини 2 (1464 
Сові. 3. 59; 1495 ВВ II, 53); Марьіиьі І (1497 РИБ 684); 
марииьі 1 (1401 ЗКЄ); дав. одн. Марини, Мьриии 24 (148ї 
ВВ І, 249; 1487 ВВ І, 291; 1488 ВВ І, 347; 1489 ВВ І, 376; 
1490 ВВ І, 392; 149! ВВ І, 491; 1492 Сові. 3. 161; 1493 
Сові. В. 45; 1495 ВВ II, 55; 1499 ВВ II, 154 і т. ін.); знах. 
одн. Марину (1472 АрхЮЗР 8/1II, 2). 
Див. ще МАРЄНА. 
МАРИЦТ» ж.у невідм. (2) (особова назва, пор. Маріє): єдна 

част от того села да єст Мариць, дочки Симиноу (Васлуй, 
1495 ВВ II, 53). 

*МАРИШЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): твм мьі... дали и потврьдили єсми ему села... 
що проминвли сь бєцєю и да(л) чА(с)ти жони є(г) о(т) мари- 
шєши (Сучава, 1455 Сові. II, 549). 
ФОРМИ: род. маришєщи (1455 Сові. II, 549). 
МАРИЯ, МАРЇА, МЬРЇА, МАРЬА, МАРЯ, МАРА ж. 

(74) (особова назва, гр. Марїа, гебр. Магуаш): Азь рабь 

бжїи... имєнємь стєфань... коупи(х) сь тєтраєу(г)ль за своЖ 
дшЖ... и ро(д)тєль мои(х) ан(д)рєа и марїж (б. м. н., 1401 
ЗКЄ); твмь мьі... дали єсмьі... двв сєлв на имА бьнила и 
южинци станчоулови опро(ч) бьнила, а крьств и жонв 
єго марїи южинци (Сучава, 1428 Сов*. І, 221); Се я пани 
Вохнова пани Мария с своими детми, с паномь Ивашкомь 
и с паномь Васкомь, посваталися есмо с паномь Юшкомь 
Камкою за его сестренца (Володимир, 1471 АрхЮЗР 8/1II, 

627); пакь оу то(м) оучинили єсмьі вь за дшїє стопочивши(х) 
прє(д)ко(в)... наши(х), и... за здравїє... г(с)пж(д)и нашєи 

мрїи (Ясси, 1500 Сові. 3 . 230). 
ФОРМИ: наз. одн. Мария, марїа, мьрїа 3(1436 Сові. II, 

698; 1471 АрхЮЗР 8/111, 627; 1497 Сові. 5. 208); МарьА З 
(1482 АЗ І, 79); Маря, ма(р)я, МарА 7 (1488 АЗ І, 242; 1496 
ВМКФС: XV ст. АрхЮЗР 8/ГУ, 28; 1497 РИБ 683); зам. 
род. храмь оуспєнїє... богородица ... Марїа, да є(ст) про- 

клАть о(т)... двн марїа, храмь... прїснодввьі(и) мрїа 6 (1443 
ДГСМПБ; ПГСМ.Мі; 1446 Р 154; і466 ВВ І, 105; 1473 ВВ 
І, 181; 1488 ДГСПМ); храмь оуспєнїє... приснєдєви ма- 

рїА І (1462 Сов*. В. 10); род. одн. Марїи, м(а>рїи, мрїи 
23 (1448 Сові. II, 352; 1458 МіН. Вос. 121; 1471 ДГСМПБ; 
1476 ВВ І, 211; 1488 ВВ І, 348; 1490 ДГСХМ; 1492 ВВ 
І, 510; 1497 ВВ II, 100; 1499 ВВ II, 147; 1500 Сові. 3. 230 
і т. ін.); марїж 2 (1401 ЗКЄ); дав. одн. Марїи, марїи, м<а>- 

рїи, мрїи, мьрїи, мьрии 18(1428 Сов/. І, 221; 1433 Сов^. І, 
350; 1446 Р 154; 1455 Сові. II, 774; 1481 ВВ І, 248; 1489 
Сові. 3. 133; 1493 Сові. 3. 176; 1495 ВВ II, 76; 1497 Сов^. 5. 
208; 1499 АЛМ вип. 2,36 і т. ін.); Мари 8 (1485—1500 А$ 
І, 120; 1487 АЗ І, 87; 1490 АЗ І, 92; XV ст. АрхЮЗР 8/ТС, 
27, 28; 1494 АЗ І, 101); Марьи 1 (1482 АЗ І, 79); ор. одн, 
Марією 1 (1492 АЗ III, 23); Марьєю 1 (1482 АЗ І, 79); Ма- 
рєю І (1497 АЗ І, 85). 
Див. ще МАРІЄ. 
МАРІЄ, МТжРЇЄ ж., невідм. (9) (особова назва, молд., цсл. 

Мария, гр. Маріа, гебр. Магуаш) Марія: мьі Стєфа(н) воє¬ 
вода... знаменито чини(м) (...— Прим, вид.) аноушка и ма- 
рїє, дьщєри камаринєви жаловали єсми и(х) осо(б)ною на¬ 
цією мл(с)тєю (Сучава, 1479 ПГВСА); И оуставшє Мьрїє, 
дочка Брьсанова, и сь своим братаничєм... та заплатили 
оуси тоти пиньзн (Сучава, 1495 ВВ II, 76); И пак оу том и 
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оу тотжє чась також прїидє,.. дрьгьлинь... н дала она... 
половина селище... на имА половина от Гьлєщи... паноу 
Или комису, опрочє... от братанича єго от Мьрїє (Васлуй, 
1497 ВВ II, 119). 
Див. ще МАРИЯ- 
МАРКО, МАРЖО ч. (17) (особова назва, цсл. Марькь, 

Марько, гр. МзркоЄ, лат. Магсиз): а різгаї кгоіо^еі різаг 
Магсо (Краків, 1407 ЛрхЮЗР 8/1, 4); мьі пєтрь воєво(д)... 
чини(м) знаменито... ожє то(т) истиньш слоуга на(ш), вьр- 
ньш пань марко, слоужиль намь право и вьрно (Сучава, 
1448 Сові. II, 359); перьво сего... продали бьіли есмо вси 
корчмьі Вьруцькіе ... Марьку на трьі годьі за сто копь и за 
шестьдєсять копь грошей широкихь (Радомль, 1487 РИБ 
227); уЛа Іаш па *иіи гешіи шуіесЬаІ розроіи г рапош Маг- 
кот (Тришин, 1500 ДПЖН); 
свАтьіи марко (І) див. СВАТЬІИ І. 
ФОРМИ: наз. одн. Марко, марко, Мар’ко, мар<к>о, 

Магсо (1407 ЛрхЮЗР 8/1, 4; 1442 Сові. II, 101; 1448 
Сові. II, 359; 1454 АЛМ 12; 1466 АЗ І, 63; 1473 ЗНТШ 
V, 3; 1479—1480 Сові. 3. 104; 1483 ВИ І, 269; 1487 ВИ І, 
312; 1490 Лам.); дав. одн. марку, Марьку, Магки (1479 або 
1480 Сові. 3. 105; 1487 РИБ 227; 1500 ДПЖН); ор. одн. 
Магкот (1500 ДПЖН)', місц. одн. по марку (1388 Р 39). 

*МАРКОВЬ прикм. (3): а ргу іот Ьуіу... з рапа таг- 
кошу гикі зІигеЬпусі пагпізпука Ьеге$1еу5каЬо (Тришин, 
1500 ДПЖН); 
марково селище (1) (назва селища у Молдав¬ 

ському князівстві): твмь мьі... дали и потврьдили єсми 
имь... села... на рєбричи... гдє бьї(л) стоА(н) доль и пониже 
марково селище (Сучава, 1443 Сові. II, 179), 
ФОРМИ: род. одн. ч. шагкотеа (1500 ДПЖН); знах. одн. с. 

марково (1443 Со5*. II, 179); род. одн. ж. шагкотеу (1500 
ДПЖН). 
Див. ще *МАРКОВЬ СТАВЬ. 
Пор. МАРКО. 
*МАРКОВЬ СТАВЬ ч. (3) (назва села у Волинській землі) 

Маркостав: кь володимирю о(т)ступаєтьсА... о(т) єоуфим- 
кова села до маркова става от маркова става по львовьскую 
дорогу кь скоморохомь (б. м. н., 1366 Р 14); и я... запи¬ 
сую... по своей души Марков Ставь (б. м. н., XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 27). 
ФОРМИ: род. одн. маркова става (1366 Р 14); знах. одн. 

Марков Ставь (XV ст. АрхЮЗР 8/^, 27). 
МАРКОНЄ с., невідм. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): тьмь мьі... потвердили есми єго очи(н)оу... 
села... грозєщи и марконє (Сучава, 1448 Сові. II, 342). 

*МАРМОУРЄВЬ прикм. (1): мьі Стєфан воєвода... зна¬ 
менито чиним... ожє тотьь.. наши... слоуги, сьіновє Мар- 
моурєвьі от Брьльзела, на имь Тома и... Жоуржа, слоужн- 
ли нам право и вьрно (Сучава, 1467 ВВ І, 118). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. Мармоурєвьг (1467 ВВ І, 118). 
МАРТА 5 к. (II) (особова назва, цсл. Марно а, Марьта, гр. 

МарФа, гебр. Магіа): азь рабь бжїи... имєнємь стєфань... 
коупи(х) сь тєтраєу(г)ль за своЖ дшЖи подроужїа ми мареЖ 
(б. м. н., 1401 ЗКЄ); И оуставши Марта, паньї пана 
Михоула Андроиника, та заплатила оуси тоти вишєписаньї 
пиньзи (Сучава, 1462 ВВ І, 52); и тиж єсми ємоу дали и 
потврьдили она (!) сєлишчє... що ємоу продали тоє сєли- 
шчє аноушка н марта, дьщєри мьдрьжакови (Сучава, 1493 
Сові. 3. 176). 
ФОРМИ: наз. одн. Марта, марта (1462 ВВ І, 52; 1490 ВВ 

І, 390, 403; 1493 Сові. 3. 176); дав. одн. Марти (1462 ВВ 
І, 52; 1490 ВВ І, 390, 403); знах. одн. марвЖ (140! 
ЗКЄ). 

! МАРТИ (МАРТИНЬ) див. МАРТИНЬ. 
МАРТИН див. МАРТИНЬ. 
МАРТИНЕЦЬ, МАРТИНЄЦЬ ч. (6) (особова назва, пор. 

Мартинь): а тьіи люди о(т)чичи мои, на имА микоула... 
пєтрашєць, опона(с) мартинєць... мають єму потому слу¬ 

жити, ка(к) єсть в той зємли обьічан (Луцьк, 1490 Пам.); 
Тежь жаловаль намь тоть Мартинєць на Богдана, штожь 
деи онь... пограбиль челядь и иньш статки домовьш (Віль¬ 
на, 1498 АЛМ 159). 
ФОРМИ: наз. одн. Мартинєць 2 (1498 АЛМ 159); марти¬ 

нєць І (1490 Пам.); знах. одн. Мартиица І (1498 АЛМ 159); 
Мартннца 1 (1498 АЛМ 159); ор. одн. Мартиицомь (1498 
АЛМ 159). 

*МАРТИНОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): жалова(л) намь 

писарь нашь... на воєводича троцкого на пна о(л)брьі(х)та 
ма(р)тиновича кгасто(л)товича штожь о(н) встоупається 
вь єго ловьі любєцькии (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: знах. одн. ма(р)тиновича (1499 ВФ). 
МАРТИНОВСКЬ! див. МАРТИНОВЬСКИИ. 
*МАРТИНОВЬ прикм. (1): У Полоной у пана Мартнно- 

ве одь накладного воза по полу грошу давати (Степань, 
2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. ж. у Мартииове (2-а пол. XV ст. 

АЛМ 9). 
Пор. МАРТИНЬ. 
МАРТИНОВЬСКИИ, МАРТИНОВСКЬІ ч. (3) (особова 

назва): а ти доконали н осоудили па(н) хр(с)чєнь марти- 
новскьі па(н) ольдрихь мєдускм (Галич, 1401 Р 66); а той 
рЬчи свЬдьцн пань стриєць воєвода галицкии... пань 
хрщнь мартиновьскии (Галич, 1409 Р 74). 
ФОРМИ: наз. одн. мартииовскьі 1 (1401 Р 66); мартииов- 

(с)ки(и), мартиновьскии 2 (1404 Р 70; 1409 Р 74). 
*МАРТИНЦОВЬ прикм. (1): И мьі очевнсто приказали 

Богдану, аби то все имь поотдаваль и тую землю Просел- 
кову а Мартинцову, што отець его Остафьй даль тому Про- 
селку, присудили есмо Богдану Остафіевичу имьти (Віль¬ 
на, 1498 АЛМ 159). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. Мартиицову (1498 АЛМ 159). 
Пор. МАРТИНЕЦЬ. 
МАРТИНЬ, МАРТИН, МАРТЬІНЬ ч. (20) (особова назва, 

гр. МартітоЄ, лат. Магііпив): а при томь били исвьдьци 
пань судивои староста кракувьскии... пань мартинь лют- 
ковьскии (Бохур, 1377 Р 24); а на то свьдковє... пан мар¬ 
тин боурв, пан каспарь (Сучава, 1456 Сові. II, 791); А при 
том бьіли: пан Богдан Сєнкович Гостский... а пан Мартин 
Хрєбтович дворАнин королев (Луцьк, 1487 А5 І, 85); мар¬ 
тинь жалова(л) на микоулоу и(ж) ємоу вьінА(л) ис калитьі 
осмь копь гро(ш)и квальто(м)ь (XV ст. ВС 31 зв.); Пань 
Литаворь Хребьтовичь... а пань @едко... брали личбу вь 
мьітника Меньского вь Мартина Яньчелевича (Вільна, 
1499 РЕА III, 34). 
ФОРМИ: наз. одн. Мартииь, мартииь, Мартии, мартин, 

Марти(н)* ма(р)тииь 10 (1377 Р 24; 1386 Р ЗІ; 1456 Сові. 
II, 791; 1487 АЗ І, 85, 86; 1497 ПМХ; XV ст. ВС 24 зв., 
31 зв., 32; 1499 АЗ І, 118); Мартьшь 1 (1498 ГВКЛ 22); 
! марти 1 (XV ст. ВС 32); род. одн. Мартииа 1 (1499 РЕА 
III, 34); Мартина 1 (1498 ГВКЛ 22); дав. одн. мартину, 
ма(р)тииоу, МаНупіН (1478 АрхЮЗР 4/1, 8; 2-а пол. XV ст. 
СПС; 1499 ВФ); знах. одн. мартниа 1 (XV ст. ВС 24 зв.); 
Мартьіиа 1 (1498 АЛМ 169). 
Див. ще МАРТЇЄ, МАРЦИНЬ. 
МАРТЇЄ ч., невідм. (1) (особова назва, молд., цсл. Мартинь, 

гр. Мяртюд, лат. Магїіиз): мьі Стефа(н) воєво(д)а... знамє- 

нїто чини(м)... ожє... дали и потвердили єсми томоу сто- 
моу монастироу... пасика... гдє осадиОі) мартїє (Сучава, 
1462 Со5^. В. 10). 
Див. ще МАРТИНЬ, МАРЦИНЬ, 
МАРТОР ч. (4) (молд. мартор «свідок», гр. цартпро?) 

свідок: а при то(м) мартори наши бояри: пань доума брає- 
ви(ч) дворни(к) и пань ста(н)чоуль (Сучава, 1448 Сов^. II, 
362); А при том єсми мартор сам господство ми вьішє(пи- 
са)н(ньі) Стєфан воєвода, и наш митро(пол)ит кир @єок- 
тист (Бирлад, 1460 ВВ І, 41). 
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ФОРМИ: наз. одн. мартор (1460 ВО І, 41); наз. мн. мар- 
тори 2 (1448 Сові. І, 362; 1453 Сові. II, 458); мартоури 1 
(1455 Сові. II, 562). 

МАРТОРИА, МАРТОРЇА, МАРТОРЇА, МАРТОРИА, 
МАРТОРЬІА, МАРТОРЬІИ, МАРТОУРЇА, МАРТОУРЇА, 
МАРТОУРИ А ж. (31) 1. (молд. мзртурие «свідчення», «сві¬ 
доцтво», гр. [лартфріа) свідчення, свідоцтво (І): а на то 
є(ст) марто(р)їа г(с)(д)во ми стєфа(н) воєво(д)а и панове 
наши па(н) дума браєви(ч) (Сучава, 1466 Г)ІР«А» 519); 
от мартоуриоу(2)на підставі свідчень, на основі 

показань свідків: а они и тоє привилїє дали оу наших роу- 
ках, що єсмо били ми им оучинили от мартоуриоу (Сучава, 
1491 ВО І, 452); великая марториА (26) див. 
великий1 3. 

2. свідки (2): а при томь бьіли мартуриА па(н) оана двор- 
никь, пань журжь о(т) (ф)ратєвци (Баня, 1418 Сові. І, 127); 
А при том марторїа сам господства ми вьіш(є)писанньі 
Стєфан воєвода, и наши боярє (Ясен, 1459 ВБ І, 32). 
ФОРМИ: наз. одн. марториа, марторїа, марто(р)їа, таг- 

їогуа,марториА,марторїА 16 (1459 ВО І, 32; 1464 ВО І, 84; 
1465 ОБ 176; 1466 Л/Р«А» 519; 1467 Сові. 8. 69; 1469 ВБ 
І, 138; 1470 ВО І, 141; 1471 ДГСМПБ; 1472 Сові. 5. 88; 
1474 РГС і т. ін.); марторьіа 1 (1462 ВО І, 54); марторьш 
1 (1464 Г>/Р«А» 517); мартоурїа, мартоу<рї)а, мартуриА, 
мартоурїА 13(1418 Сов/. І, 127; 1461 ВБ І, 45; 1466 ВО І, 
113; 1470 ВО І, 150, 153; 1472 ВО І, 170; 1479 ВО І, 224; 
Сові. 3. 98: 1480 ВО І. 241): знах. одн. зам. под. от мартоу¬ 
риоу (1491 ВО І, 452). 
Див. ще МАРТОРИЄ. 
МАРТОРИЄ ж., невідм. (і) 0 великая м а р т о - 

риє див. великий 1 3. 
Див. ще МАРТОРИА. 
МАРТОРИА див. МАРТОРИА. 
МАРТОРЇА див. МАРТОРИА. 
МАРТОРЇА див. МАРТОРИА. 
МАРТОРЬІА див. МАРТОРИА. 
МАРТОРЬІИ див. МАРТОРИА. 
МАРТОУРИА див. МАРТОРИА. 
*МАРТОУРИСАТИ дієсл. док. (2) (молд. мзртуриси «при¬ 

знаватися») (о чім І без додатка) свідчити (про що), засвід¬ 
чувати (що): И оу томь он оустал та (при)вєль прАд нами 
о.уси свои околнїн мєжиАши, та визнали и мартоурисали 
и они ажє ест так (Сучава, 1480 ВБ Іт 239). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. мартоурисали (1480 В О І, 239); 

баж.-ум. сп. З ос. мн. аби... мартоурисали (1480 ВО І, 239)’ 

МАРТОУРЇА див. МАРТОРИА. 
МАРТОУРЇА див. МАРТОРИА. 
*МАРТОУРЬ див. МАРТОР. 
*МАРТЬ ч. (82) (цел. марьть, гр. рлртіо?, лат. шаг- 

Ііиз) (назвамісяця) березень: А писань листь... мцА марта 

зі оу днь стго олєксьА (Смотрич, 1375 Р 20); Писан... меся- 
ца марта тридцатого дня (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/1V, 9); 
дань в києво (!) марта в льто 6973 (Київ, 1465 ДГСОС); 
Писань вь Кракове, март(ть) 23 день, иньдик(т>ь 7 (Кра¬ 

ків, 1489 РИБ 438); матєи писа(л), вь ясо(х), в лто зи м(с)ца 

марта зі днь (Ясси, 1500 Сові. 8. 231). 
ФОРМИ: наз. одн. мар<ть> 1 (1489 РИБ 438); зам. род. 

март, мар(т)ь, ма(рт), мар(т), мрт 8 (1423 Сові. І, 154; 1448 
Р 149; 1493 ВО II, 6, 28; Сові. Б. 46; Сові. 3. 177; 1497 

ОС 8; Сові. 3. 209); род. одн. марта, мрта, м(р)а 18 (1375 
Р 20; 1392 Сові. І, 8; 1402 Сові. II, 621; 1423 Сові. II, 157; 
1435 МЗФ; 1456—1481 Р 164; 1465 ДГСОС; 1482 ВО І, 
261; 1493 ВБ II, 20; 1500 Сові. 5. 231 і т. ін.); мартіа, мар- 
тія, мартїА 10 (1434 Сові. II, 670; 1479 ВАМ 62; 1488 ВБ 
І, 325; 1489 ВО І, 378; 1490 ВБ І, 433; 1493 ВО II, 22; 1495 
ВБ II, 74; 1497 ВБ II, 113; Сові. 8. 224; 1500 ВБ II, 176); 

ск. н. мар, ма(р) 14 (1435 Сові. II, 692; 1442 Сові. II, 93; 
1479 ВО І, 222; 1490 ВО І, 398; 1492 Сові. 5. 162; 1493 ВО 
II, 4; 1495 БСКИ; 1497 ВБ II, 107; Сові.З. 212; 1500Сові.5. 
235 і т. ін.); мр, м(р) ЗІ (1434 ВО II, 37; 1443 Сові. II, І21; 
1454 Р 163; 1465 ВБ І, 88; 1487 ВБ І, 294; 1490 ВО І, 397; 
1493 ВБ II, 15; 1495 ВБ II, 77; 1500 ВБ II, 174 і т. ін.). 

*МАРТЬІНЕЦЬ див. МАРТИНЕЦЬ. 
МАРТЬІНЬ див. МАРТИНЬ. 
МАРОУШКА, МЬРОУШКА ж. (42) (особова назва, пор. 

Мария): што бьі ємоу оурикь сь оусвмь доходомь и жони 
єго мароушць... и вьеємоу родоу и(х) нєпороушєно николи 
на вькьі (Сучава, 1433 Сові. І, 353); прото(ж) мароушка 
ставши оу то(т) нарєченньї дє(н) и присьгла прА(д) нами... 
рєкучи та(к) ажє ива(н) ись своими братїами нь(ст) оуноукьі 
ку(п)чичєви ани єн самои марушци ани ми(х)нови (Васлуй, 
1474 РГС); И оустах азь господство мьі и заплатих оуси вьі- 
шєписанньш пиньзи с злат татарскьіх оу роукьг Мароуш- 
кьі, дочци Настини, и плємєници єи, дроугои Мар’шкьі, 
дочци Олчини (Гирлов, 1499 ВО II, 154). 
ФОРМИ: наз. одн. марушка, мароушка, мьроушка, ма- 

ру(ш)ка, мьроу(ш)кл 19 (1453 Сові. II, 458; 1474 РГС; 1490 
Сові. 3. 141; 1492 ВО І, 509; 1493 ВО II, 18; Сові. 8. 175; 
1495 ВБ II, 57, 59; 1497 Сові. 3. 212; 1499 ВО І, 152 
і т. ін.); зам. род. от Мароушка 3 (1462 ВГ) І, 65; 1479 ВАМ 
61; 1491 ВО І, 456); род. одн. марушки 2 (1474 РГС); ма- 
рушкьіи 1 (1474 РГС); дав. одн. марушци, мьроушци 5 (1474 
РГС; 1490 Сові. З. 141; 1491 ВО І, 451; 1493 Сові. 8. 175); 
Мароушць, мароушць 2 (1433 Сові. І, 353; 1443 ВАМ 41); 
марушки, Мьроушки 3 (1474 РГС; 1495 ВО . II, 57; 59); 
Мароушкьі 2 (1499 ВБ II, 154); Мар’шкьі 1 (1499 ВО II, 
154); знах. одн. марушку (1474 РГС); ор. одн. Мароушкою 
1 (1469 ВБ І, 138); зам. знах. тьгали... на марушкою 1 
(1474 РГС). 

*МАРОУШЧЄНЬ див. МЬРОУШЧИН. 
МАРЦИНЬ ч. (2) (особова назва, стп. Магсіп) Мартин: 

мьі воицєхь... ярцибискупь гньздєнский... марцинь с ка¬ 
линова сирадски... марцинь с лавска познанский... слюбує- 
мьі и слюбили єсмьі словомь и рукою вшитци (Ланчиця, 
1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. марцинь (1433 Р 122). 
Див. ще МАРТЇЄ, МАРТИНЬ. 
МАКС2К0 ч. (І) (особова назва, пор. Марко): А па іо 

5\уіс1с2у... рап АУойЬ Наїісгк) Магсгко рап ЬгоЬізг Зеге- 
ікеп Но1ошіс2 (Галич, 1413 СЬ). 
ФОРМИ: наз. одн. Магсгко (1413 ОБ). 
МАРШАЛЕКЬ ч. (1) (стч. тагШек, стп. тагзгаїек, сен. 

шагзсЬаїс) (службова особа з більшими чи меншими повно¬ 
важеннями, якій підлягали нижчі рангом виконавці) 
маршалок: А при томь бьіли тьіе панове: пань Петрашь 
Монтикгордовичь, маршалекь земли Литовской, пань Су- 
дивой, намьстникь Ковеньскій... и иньгхь много добрихь 
людей (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106). 
ФОРМИ: наз. одн. маршалекь (1451 АкЮЗР II, 106). 
Лив. те МАРШАЛОКЬ. 
МАРШАЛКО див. МАРШАЛОКЬ. 
МАРШАЛКОВЬ прикм. (І) маршалка, маршалків: при- 

казьпа(н) андрьєвь дчюсина маршалковь (Київ, 1433 Р 119). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. маршалковь (1433 Р 119). 

МАРШАЛОКЬ, МАРШАЛОК, МАРЬШАЛОК, МАР¬ 
ШАЛКО, МАРШАЛКО, МОРШАЛКО, МАРЬШАЛЬКО 
ч. (104) (стч. тагїаіек, стп. шагзхаїек, сен. тагзскаїс) (служ¬ 
бова особа з більшими чи меншими повноваженнями, якій 
під лягали нижчі рангом виконавці) маршалок: апритом бьіли 
еввдци, пан пєтрь нєоря, воєвода судомирскьіи, пан яшко 
колочко маршалок королюв (Судомир, 1361 А02 6); а свьд- 
ковє на то пань хрщєнь судомирски(и) пань збьігньвь мар- 
шАлко (Львів, 1399 Р 59); А при томь бьгли сведьки ... пан 
Казарин, маршалок Луцкое земль, пан Ивань Волотовичь 

(Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/IV, 8); а прн то(м) бьі(л) оць нашь 
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ннкола архиман(д)рить пєчєрскьіи оуставни(к)... и наши 
моршалкьі кнАзь гльбь дмитрїєви(ч) боАринь нашь алєк- 
сан(д)ро самотєчи(ч)... и иньї боАрє наши и слоугьі при то(м) 
бьіли (Київ, 1446 Р 154); а при том бьіл... пан Катоуна мар- 
шалко кн(А)зА Ивановь Острозкого (Острог, 1463 А$ І, 
56); Старость лункому, маршалку Вольїнскоє земли, князю 
Семену Юревичу (Вільна, 1495 АЛРГ 55); Пань Литаворь 
Хребьтовичь, маршалокь, а пань ©едко, писарь, брали 
личбу вь митника Меньского вь Мартина Янчелевича 
(Вільна, 1499 РЕА III, 34); 

маршалокь дворний (9) ( начальник всіх урядни¬ 
ків двора феодала) придворний маршалок: При томь бьіли: 
во(евода) Вил(енскій), пань Мих(аило) Рад(ивиловичь)... 
мар(шалокь) двор(ньій) нам(встникь) Они(кштенскій) 
пань Гр(игорій) Ос(тиковичь) (Кам’янець, 1494 АЛМ 54); 
Прав(иль) мар(шалокь) двор<ньш> нам(встникь) Мє- 
р<ецкій> и Ут(енскій), кн(язь) Михаиль Львовичь (Глин- 
скій) (Краків, 1500 АЛМ, вип. 2,59); маршалокь 
з є м с к и й (14) (намісник, який від імені князя чинив суд 
на місці; у Волинській землі йому підлягали також усі 
збройні сили) маршалок земський: волень єсть пань Петрь 
Ланевичь Кнрдеевичь Мьілский, маршалокь земьский... 
во всемь именьи продати, и променяти, и заставити и по 
души дати (Луцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12); А при 
томь бьіли... воєвода троцкий марьшалок земьскнй пан 
Ян Юрьєвич... пан Гпигорєй Станкович Остиковича (Віль¬ 
на, 1499 АЗ І, 118). 
ФОРМИ: наз. одн. маршалок, маршалокь, мар(шалокь), 

маршало(к), марьшалок 53 (1361 А02 6; 1430 АрхЮЗР 
8/ІУ, 8; 1444 АЗ 1. 40; 1452 АкЮЗР І, 21; 1463 АЗ І, 55; 
1475 АЗ І, 69; 1482 АЗ І, 80; 1491 АЗ І, 97; 1497—1498 
АЛРГ 80; 1500 АЛМ вип. 2, 59 і т. ін.); маршалко, мар- 
ша(л)ко, марьшалько, тагхсНаїко 9 (1377 Р 24; 1407 
АрхЮЗР 8/1, 4; 1443 Р 145; 1448 Р 149; 1458 ОЖДМ; 1463 
А5 І, 56; 1483 ВОРСР 178; 1490 Пам.)\ маршАлко 1 (1399 
Р 59); моршалко, морьша(л)ко 2 (1446 Р 152; 1487 ВОРСР 
178); ск. я. мар, ма(р), мр, м(р) 17 (1495 АЛРГ 55; В А; 
ВМЗД; 1496 АЛРГ 69, 71; ВМКФС; 1497 ПКИП; ПМХ; 
1498 ГВКОО; 1499 ВФ); род. одн. маршалка, маршалька 
(1445 Р 151; 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12; 1487 АЗ І, 86; 
1488 АЗ 1. 241, 242; 1494 АЗ 1, 102); дав. одн. маршалку, 
маршалкоу, шагвгаїки, марша(л)коу, маршальку, ма(р)- 
шалькоу (1467 СЯ № 13; 1475 АЗ 1,71; 1478 АрхЮЗР 4/1,8; 
1487 АМЛ; 1489 АМВ; 1491 АЗ 1, 97; 1495 АЛРГ 55; 1498 
АЛРГ 81; 2-а пол. XV ст. АЛМ 8; 1499 АЛМ вип. 2,36 
і т. ін.); знах. одн. маршалка, таГ52а1ка, марьша(л)ка, 
ма(р)шалька, марьшалька (1467 ВО II, 297; 1494 ВО II, 
386, 388; 1495 ВМЗД; 1496 ПДВКА 60; ПДСВВ; ПСВВ 
192 зв.)\ор. одн. марша(л)ко(м), маршалькомь (1467 СП 
№ 13; 1488 РИБ 424); наз. мн. маршалки І (1495 РИБ 
621); ! моршалкьі 1 (1446 Р 154). 
Див. ще МАРШАЛЕКЬ. 
^МАРШАЛЬСТВО с. (1) виконування обов’язків мар¬ 

шалка, сан маршалка: Старосте Луцькому, маршальку 
Вольїньское земьли... и иньїмь, хто потомь будеть оть нась 
Лучоскь и маршальство Вольїньское землн и Володимирь 
дерьжать (Судомир, 1488 РИБ 424). 
ФОРМИ: знах, одн. маршальство (1488 РИБ 424). 
МАРШАЛКО див. МАРШАЛОКЬ. 
*МАРЬКО див. МАРКО. 
* М А РЬ Т И Н О В А Я ж. (1) (особова назва): а о(т) пани 

марьтнновоє никоторого впоминаньА коу о(т)цоу нашому 
и намь не бьіло (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: род. одн. марьтииовоє (1499 ВФ). 
МАРЬШАЛОК див. МАРШАЛОКЬ. 
МАРЬШАЛЬКО див. МАРШАЛОКЬ. 
*МАРЬ1НА див. МАРИНА. 
МАРЬІШЄВЬЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): а хотарь имь... о(т) марьішєвьци валь щто (І) 
по пєрєкь полА до сєрєта (Роман, 1392 Сові. І, 7). 

ФОРМИ: наз. зам. род. о(т) марьішєвьци (1392 Сові. І, 7). 
МАР КО див. МАРКО. 
МАРЬА див. МАРИЯ. 
МАРЯ див. МАРИЯ. 
МАРА див. МАРИЯ- 
*МАРЄА див. МАРТА. 
МАСКЕВИЧЬ ч. (1) (особова назва): и княз Михайло 

самь к Луцьку на сьем приехаль, а п. Михайло Маскевичь 
передо мьною сталь туть же (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 
8/ІУ, 20). 
ФОРМИ: наз. одн. Маскевичь (1475—1480 АрхЮЗР 

8/ІУ, 20). 
Див. ще МАСКОВИЧЬ. 
МАСКО ч. (3) (особова назва): а при то(м) бьіли свєдоки... 

па(н) маско гулєвн(ч) а па(н) ива(н) волотови(ч) (Луцьк, 
1438 Р 139); а при томь бьіли добрьіе люди: пань Взячь, 
земенинь Володимерьский... а мешчане Володимерские: 
пань Тинь Горчица а пань Маско (Володимир, 1471 
АрхЮЗР 8/111, 627—628). 
ФОРМИ: наз. одн. Маско, маско (1438 Р 139; 1452 

АкЮЗР І, 21; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 628). 
МАСКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіли 

свядцьі: пан Михайло Масковичь, пан Гришко Борисковь- 
скій (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18). 
ФОРМИ: наз. одн. Масковичь (И59 АрхЮЗР 8/ІУ, 18). 
Див. ще МАСКЕВИЧЬ. 
МАСТЄРЬ ч. (3) (стп. п^зіег, свя. ше)5Іег, лат. та£І- 

зіег) ремісник, майстер: и варе ку(л)ко кожохари соу(т) 
оу тьі(х) сє(л) или бу(д) какии мастєрьі щобьі монастирю 
бьі(л) то(т) вє(с) прихо(д) (Поляна, 1448 ВІД«.А» 491); а та- 
ко(ж) тотьі люди да имаю(т) слободу, или мастровє, иму(т) 
бьі (!) кожухари или бу(д) какьі мастєрь... да не да(ст) тьі(х) 
люди ни да(н), ни посаду (Сучава, 1453 Сові. II, 461). 
ФОРМИ: наз. одн. мастєрь (1453 Сові. II, 461); наз. мн. 

мастєрн 1 (1448 ОІД«Ау> 491); мастровє 1 (1453 Сов^. II, 461). 
Див. ще МИСТРЬ 2. 
*МАСТг£КЬІРОУЛЬ ч. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): ть(м) мн... дали и потврьдили єсми ємоу... се¬ 
ла... фратєщи, на чорно(м) потоць, и мастькьіроу(л) (Суча¬ 
ва, 1455 Сові. II, 553). 
ФОРМИ: знах. одн. мастькнроу(л) (1455 Сові. II, 553). 
*МАСЬКОВЬ прикм. (1): просили нас... пана Маськовьг 

сьіньї... бьіхьмо ихь розделили ку ихь отчини (Звиняче, 
XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 193). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. Маськовьі (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 

193). 
Пор. МАСКО. 
МАТЄИ, МЬТЄИ ч. (36) (особова назва, цсл. МатьОєи, 

гр. Матбатод, лат. МаШаеи£, гебр. МаіііЬуаЬ) Матвій: 
И оуставши наши слоуги Тоадєр и Ион... и заплатили оуси 
готовими пинАзмиоу роуки... Матєю (Сучава, 1479 ВВ І, 
223—224); Николай жалова(л) на матєя же ємоу яко(ж) 
прїятєлєви конА позьічиль здорово(г) на дорогі а коли(ж) 
ємоу засА вєрнЖ(л) а то(т) конь хрома(л) (XV ст. ВС 23 зв.); 
матєи писа(л) вь ясо(х) (Ясси, 1500 Сові. 8. 231). 
ФОРМИ: наз. одн. матєи, Мьтєи 14 (1492 АЛМ 81; 1495 

ВВ II, 42, 46, 56, 69; ПГВСР; 1499 ВВ II, 145, 161; XV ст. 
ВС 23 зв.; 1500 Сові. З, 231); зам. род. в. п. Мьтєи 7 (1487 
ВВ І, 305, 310, 312; 1488 ВО І, 318, 324, 343, 364); род. одн. 
матєа, МьтєА, матєА 9 (1486 Ьс 144; 1487 ВО І, 307, 309, 
517; 1488 ВВ І, 325, 348; ДГСВМ\ ДГСПМ; Сові. 8. 127); 
дав. одн. Матєю 3 (1479 ВВ І, 223, 224; 1487 ВВ І, 306); 
матєєви 2 (XV ст. ВС 23 зв., 31); знах. одн. матєя (XV ст. 
ВС 23 зв.). 
Див. ще МАТЄЮ, МАТІЙ, *МАТФВИИ, МАТФЄЙ. 

МАЩИ, МЬТЇАШЬ. 
МАТЄРЄ див. МАТИ1. 
*МАТЄРИЗНА ж. (3) спадщина по матері: а по смрти 

пакь єго дьтї волньї во имьнїи очинн и матєризньї аль не 
дроугоє жоньї (XV ст. СЯ 41). 
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ФОРМИ: иод. одн. матєоизньї (XV ст. ВС 31 зв.: СЯ 
41); знах. одн. матєризноу (XV ст. СЯ 41). 

*МАТЄРИНЬ тірикм. (1) материн: Лавринь жалоуєтсА 

на мартина ижь ємоу мтрь заби(л)... мьі сказоуємь оу томь 
члонькоу голова материна заплатіть (XV ст. ВС 24 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. материна (XV ст. ВС 24 зв.). 
МАТЄРЬ див. МАТИ \ 
*МАТЄРЬ див. МАТИ1. 
МАТЕЦКИЙ ч. (1) (особова назва)'. А при том бьіль... 

пань Андрушко Матецкий (б. м. н., 1476 АрхЮЗР 8/Ту\і54). 
ФОРМИ: наз. одн. Матецкий (1476 ЛрхЮЗР 8/IV, 154). 
МАТЄЮ, МЬТЄЮ ч., невідм. (5) (особова назва, молд., 

цсл. МатьОєи, гр. МатФаТое, лат. МаіЬаеиз. гебр. МаіііЬуаЬ) 
Матвій; А на то ест вьра... бояр наших... в. п. Андрєика 
чашни(к)а, в. п. Мьтєю столника (Сучава, 1486 ВО І, 290); 
Писал Матєю оу Соч(а)вБ (Сучава, 1499 ВИ II, 136). 
Див. ще МАТЄИ, МАТЇИ, *МАТФВИИ, МАТФЄЙ, 

МАЦ'йИ, МЬТЇАШЬ. 
МАТИ МАТЄРЬ, МАТЄРЄ ж. (90) мати, матір (84): 

Милостію Божіею и Пречистьія €го Матєрє... я Семень С 
колковь... уписаль... вь домь Пречистой Богоматери Пе- 
черскому монастьіру родители наши (Київ, 1398 ДГПМ)\ 
мьї Стефан воєвод(а)... знаменито чиним... оужє (!)... прїи- 
доша перед нами... пан Юрїи Шєрбич и матєрє єго Фєдка 
и сестра єго Аноушка (Сучава, 1467 ВО І, 120); а (з)нати 
и(м)... нашего патрїа(р)шєского благословенїА, а вєлики(х) 

Господарєй свои(х) владБющи(х)... кїєво(м) бго спасаємьшь 
градо(м) оньжє нарєчєтсА мати Градово(м) (!) роускїє зєм- 
ли, а не инако (б. м. н., 1481 ГПМ)\ М(и>л(о>стью божєю 
и прєчьістоє єго матєри Я кн<А>г(и>ни СєменоваА кн(А>- 
г<и>ни НастасьА... чинимь знаменито... записую мужу 
своєму... имбньА Заборол, а Городок (Степань, 1489 АЗ 

І, 89); коли мти оу дбтєи оумрє(т) опБка(л)нїкь и(х) не мо- 
жєть дБДи(ч)ства прода(т) (XV ст. ВС35); А кто бьі хотбл 
тоє пороушити, таковьш да єст проклБть от господа бога... 
и от прБчистїа єго матєрє (Гирлов, 1499 ВО І, 163); 
Божая мати (1) див. БОЖІЙ; лаяти до ма¬ 

те ри (2),лаяти матєри (І), матєри лаяти 
(1) див. ЛААТИ; Покрова Матєрє Б о ж о е (1) 
див. ПОКРОВА. 

ФОРМИ: наз. одн. мати, мти 8 (1408 Сові. 1, 6І; 1428 Сові. 
I, 228; 1475 ВИ І, 203; XV ст. ВС 35; СЯ 9, 40 зв.; 1481 

ГПМ): мть І (XV ст. ВС 28); мтрь І (XV ст. ВС 28): матєрє 

І (1467 ВИ І, 120); зам. род. оть... мтрь 6 (1400 £>/р«А» 
433; 1408 Сові. І, 61; 1409 ОІД«А» 437; 1411 Сові. І, 95; 

МіН. ЛІЬ.; 1435 Со5*. II, 689); огь... матєрь, мтрь 3 (1435 
Сові. II, 680; 1439 Сові. II, 59; 1457 ВО І, 5); І має(т) 

І (XV ст. ВС 14 зв.); род. одн. матєри, мтри 17 (1444 Со5/. 
II, 208; 1448 Сові. II, 352; 1452 Соя/. II, 462; 1454 Сові. II, 
502; 1466 ВО І, 105; 1483 ЛЗ І, 82; 1486 ОС 144; XV ст. 
ВС 29; СЯ 9; 1489 АЗ І, 89 і т. ін.); Матєрє, матєрє, мтєрє 
ЗІ (1398 ДГПМ; 1403/^5338; 1415 Со5/. І, 117; 1429ОіД«А» 
455; 1440 МіН. 208; 1453 Со5*. II, 454; 1460 515; 1479 

ВО 1,222; 1487ВО 1,311; 1499 ВО II, 163 і т. ін.);мтрн І (1448 
ОІЯ № 10 Ь); І смр(с)ти 1 (XV ст. ВСІ зв.); дав. одн. 

матєри, мтри 6 (1433 Сові. І, 350; 1455 Сові. II, 774; 1470 
ВО І, 148; XV ст. ЛрхЮЗР 8/IV, 27; ВС 10; 1488 ВО І, 342); 
матєрє 2 (1444 ЛрхЮЗР 1/УІ, 8; 1467 ВО І, 120); знах одн. 

матєрь, мтрь 5 (XV ст. ВС 7, 19, 24 зв., 27); матї І (1458 
ВО 1,6); ор. одн. зам. род, за доуши матєрю єи 1 (1470 В О І, 

147); місц. одн. прї (по) матєри, мтри (XV ст. ВС 26 зв., 
27 зв.; СЯ 40 зв.; 1474 РГС). 
Див. ще *МАТИЯ, МАТКА1. 
♦МАТИ 2 див. ИМАТИ 2. 

*МАТИ СЄ див. *ИМАТИ СЯ. 
*МАТИ СЯ див. * ИМАТИ СЯ. 
*МАТИ СА див. *ИМАТИ СЯ. 
*МАТИЯ ж. (1) мати, матір: а на то вБра моА ВБра матий 

нашеї кнАгбнб мушатьі вБра сьіна нашего (Олександра) 
(Сучава, 1393 Сові. І, 14). 
ФОРМИ: род. одн. матим (1393 Сові. 1, 14). 
Див. ще МАТИ \ МАТКА Ч 
МАТІЙ, МЬТЇИ ч. (4) (особова назва, цсл. Матьбни, 

гр. МатОїаЄ, лат. МаШііаз, гебр. МаШЬуаЬ) Матвій: Се 
я Янь... продаль есмьі доброволно... землью свою пито¬ 
мую... и сь тою землицею, которую купиль есми у Мацка 
Вовлковлянина, ксензью Матвю, бискупу Виленьскому 
(Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); А на то єст... в. п. Матїа 
столника... и ВБра боАрь наших оусихь, великих и малих 
(Сучава, 1488 ВО І, 345); Пис(а) Мьтїи дїяк оу Соч(а)вв 
(Сучава, 1495 ВО II, 74). 
ФОРМИ: наз. одн. Матїи, Мьтїи (1490 ОС 147; 1495 ВО 

II, 74); род. одн. Матїа (1488 ВО І, 345); дав. одн. МагЬю 
(1451 АкЮЗР II, 106). 
Див. ще МАТЄИ, МАТЄЮ, *МАТФВИИ, МАТФЄЙ, 

МАЦТіИ, МЬТЇАШЬ. 
МАТКА1 ж. (38) (стч. таіка.с/пп. таіка) мати, матір (23): 

про ть жь Азь...присАгль єсмь бгу н мтцб божиюи и оусБ(м) 

свАтьімь (Кременець, 1434 Р 130); а докул матка н(а>ша 
жива она имаєт своих сєл поживати (Луцьк, 1463 АЗ 1, 
55); И мьї вь томь князя Костентина оправили, и дБда, и 
отца его, и матку его, и его самого при чети есмо зоставили 
(Вільна, 1495 АЛМ 83); Мьї... слюбуєм... прєз бога живаго 
и матий божїи... имвти... мир (Гирлов, 1499 ВО 11,419— 
420); 
другая матка б о ж ь я (2) (назва церковного свя¬ 

та, також календарна дата) друга пречиста: а имаю... 

дати ту сто купь о(т) сєб маткьг бжьБ што приБДеть на дру¬ 
гую матьїки (!) бжьБ (Львів, 1421 Р 92); матки божии 
(3) (назва церковного свята, також календарна дата): а 
нмаю пану Ивашкови дати ту сто купь о(т) сєь маткьі 

бжьь што приБдєть на другую матьїки (і) бжьв (Львів, 1421 
Р 92); А какь поветрее почалосА велми от последнее Матки 
Божи, ино дьякь умер, писати бьіло некому (б. м. н., 1497— 
1498 АЛРГ 79); м а т к а б о ж ь я (2) церква, побудова¬ 
на на честь богоматері: Мьї кнА(з) литовьскии... чинимь 
свБдочно... што жь бьіль брать нашь кнА(з) юрьии корьА- 

тови(ч) прндаль млинь кь цркви кь матць бьи оу смотричи 
то и мьї... потвєрживаємь того своимь листомь (Смотрич, 
1375 Р 20); Сє яз кн(А>зь Василєй Федорович Острозский: 
ижє отєц мои кн(А>зь Фєдорь ставил ц(є)рков матку б<о>- 
жєю на клаштор тому законоу св(А>того Доминика 
(б. м. н., 1443—1452 А5 І, 39); матки божии пєр- 
в о є (5), пєрвоБ матьки божиБ (І) (назва 
церковного свята, також календарна дата) перша пречиста: 

писань листь... оу поньдбло(к) пьрьдь маткн бжиБ а днь(м) 
(Галич, 1409 Р 74—75); а рокь ему в тьш мита увезатисА 
перед Маткою Божеє днем первое за неделю, а держати 
ему тьш мьіта три годьі до того ж року до Матки Божеє днА 
первое за неделю (Вільна, 1498 АЛРГ 83); и з ч А т ь є 
матки божьєи (І) див. *ИЗЧАТЬЄ; роже- 
ство матки божии (І) див. РОЖДЄСТВО. 
ФОРМИ: наз. одн. матка, ма(т)ка (1463 А5 1, 55; XV ст. 

РИБ 610; ВСІ зв., 27 зв.); род. одн. матки, Матки, матьки, 
матьїки 13 (1400 Сові. її, 619; 1409 Р 75; 1418 Р 89; 1421 
Р 92; 1439 Сові. II, 713; 1463 АЗ І, 55; 1488 РИБ 222; XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 27; 1497—1498 АЛРГ 79; 1498 АЛРГ 83); 
матки 3 (1421 Р 92; 1448 Сох/. II, 305); дав. одн. матцБ, 

мтц-Ь 3 (1375 Р 20; 1434 Р 130; 1495 АЛМ 83); матцє, мать- 

цє, мтцє 4 (1435 Р 133; 1470 АЗ І, 67; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 
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27, 29); матци І (XV ст. АрхЮЗР 8/1V, 28); зам. знах. прєз 
бога жив аго и матци божїи 1 (1499 ВИ II, 420); знах. одн. 
маткоу, матку (1443—1452 АЗ І, 39; 1449 Со&і. II, 746; 
1495 АЛМ 83, 84); ор. одн. маткою (1463 ГГЯІ 1470 
АЗ І, 67; 1498 АЛРГ 83). 
Див. ще МАТИ1, *МАТИЯ- 
МАТКА 3 ж. (11) (молд. матка «русло ріки») річище, рус- І 

ло річки: твм (зіс.— Прим. вид.) мм... дали и потвердили 
єсми ємоу... мвсто о(т) мли(н) на ма(т)ки шаковци и хлаб- 
никь, що є(ст) вишє гроуєцв (Сучава, 1451 Сові. II, 403); 
хотар... старою маткою жєрав(ца д>олоу пониже от Хрьнє- 
щи, до где оупадаєт жєравєц оу Брьлад (Бирлад, 1495 ВИ 
II, 63). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. до матка потока (1479 ВО 

І, 221); знах. одн. маткоу (1468 ВО І, 128; 1489 ВО І, 374; 
1492 ВО І, 510; 1495 ВО II, 63); зам. род. почєнши от мат¬ 
коу Башіа (1492 ВО І, 510); ор. одн. маткою (1468 ВО І, 
128; 1495 ВО II, 63); місц. одн. иа матки, ма(т)ки (1451 
Сові. II, 403; 1458 ВО І, 24; 1475 ВО І, 206). 

*МАТРУХЬНА ж. (1) (особова назва, пор. Мотроуна): 
Се я пани Вохнова пани Мария... даю и дала есми... дотце 
своей паньне Матрухьне... селце на имя Ставокь (Воло¬ 
димир, 1471 АрхЮЗР 8/111, 627). 
ФОРМИ: дав. одн. Матрухьне (1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627). 
Див. ще *МАТРУШКА. 
*МАТРУШКА ж. (1) (особова назва, пор. Мотроуна): 

Се я пани Вохнова пани Мария з своими детми... посвата¬ 
лися есмо... за пана Стедка за Шишкинича, мою девку 
паньну Матрушку (Володимир, 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627). 
ФОРМИ: знах. одн. Матрушку (1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627). 
Див. ще *МАТРУХЬНА. 
*МАТУС0ВЬ прикм. (І): и єщє єсми дали... брату пана 

михула писарА, едно село на саннои що бьіло вла(д) мату- 
сово (Сучава, 1443 Сові. її, 131). 
ФОРМИ: наз. одн. с. матусово (1443 Сові. II, 131). 
МАТОУШИЦА ж. (І) (особова назва): мьі илїа воєвода... 

чини(м) знаменито... ожє (т>ота ис(тиннаа) матоушица жа- 
ловали єсми єи особною нацією мл(с)тїю (Сучава, 1433 Сові. 
І, 350). 
ФОРМИ: наз. одн. матоушица (1433 Соб,. І, 350). 
*МАТФВИИ ч. (І) О с в А т ьі и матфвии див. СВА- 

ТЬІИ і. 
ФОРМИ: місц. одн. по матфвиь (1436 Сові. її, 707). 
Див. ще МАТЄИ, МАТЄЮ, МАТІЙ, МАТФЄЙ, 

МАЦ'БИ, МЬТЇАШЬ. 
МАТФЄЙ, МАТФ'БИ, МА0ЕИ ч. (5) (особова назва, цсл. 

Матьеєи, гр. Мат'ОаТое, лат. МаІЬаеиз, гебр. МаШЬуаЬ) 
Матвій: пєрвьш поручни(к) кнА(з) михаило євнутєви(ч)... 
матфви оусови(ч) сємєникь кнА(з) михаиловь (б. м. н., 
1392 Р 46—47); твмь мьі... дали єсми ємоу... село... на баши 
гдє маеєи сиди(т) (Сучава, 1437 Соз/. І, 541); А при том 
бьіл... пан Матфєй дворАнин пана старостин (Луцьк, 1487 
АЗ І, 86—87); И тьіми разьі пишеть кь намь, што жь она 
Якубу того именья не полецала во опеканье, але принела 
(!) того Матеея своєю доброю волею вь тое именье за сьіна 
место (Краків, 1489 РИБ 437—438). 
ФОРМИ: наз. одн. Матфєй 1 (1487 АЗ І, 87); матф-Ьи 1 

(1392 Р 47); ма0єи 1 (1437 Сові. І, 541); знах. одн. Матвея 
(1489 РИБ 437); ор. одн. Матвеемь (1489 РИБ 437). 
Див. ще МАТЄИ, МАТЄЮ, МАТІЙ, *МАТФВИИ, МА- 

Ц'ЕИ, МЬТЇАШЬ. 
*МАТЬКА див. МАТКА1. 
*МАТЬ0ЄЄВЬЩИНА я с. (І) (назва земельного володіння 

у Київській землі): Олисє(и) землю дє(р)жить Матьеєєвь- 
щиноу а с тоє зємли даєть дєсАть вєдє(р) мєдоу дани 
(б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. Матьбєєвьщииоу (бл. 1471 ЛКЗ 

93 зв.). 
МАТЬІСЯ ч. (1) (особова назва): Матьіся, кановникь Ви- 

леньск(ій) (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106). 

ФОРМИ: наз. одн. Матися (1451 АкЮЗР II, 106). 
*МАТЬІЯШЬ див. МЬТЇАШЬ. 
*МАТЬІ АСЬ див. МЬТЇАШЬ. 
МАТЬФІїЄВИЧЬ ч. (І) (особова назва): а на то послу- 

си... дмитрь матьфвєвичь пань нввьступь столпувьскии 
(Перемишль, 1366 Р 12). 
ФОРМИ: наз. одн. матьфвєвичь (1366 Р 12). 

*МАТ1їИЧИЧЬ ч. (1) (особова назва): А сє А король ка- 
зимирь краковьскии и куАвьскии... даль єсмь слузв своєму 
иванови дворище заньво (так.— Прим, вид.) матвичича 
(Казимир, п. 1349 Р 3). 
ФОРМИ: род. одн. матвичича (п. 1349 Р 3). 
*МАТ0ЕИ див. МАТФЄЙ. 
*МАХАЛСКИИ прикм. (2) (назва гатунку фланд- 

рійського сукна, що вироблялося в місті Мехелен): 
послано кнАзю великомоу тбє(р)скомоу. ..в поста в ьї соук- 
на маха(л)ского (б. м. н., 1488 УКТ). 
ФОРМИ: род. одн. с. маха(л)ского І (1488 УКТ); !ма(л> 

ско(г) І (1488 УКТ). 

МАХ НА ж. (І) (особова назва): мм па(н) ива(н) срв(м)с- 
кьш староста рускьіи вьізнава(м)... ижє пришєдши прєд 
на(с)... пани махна узвєртовская и о(т)ступила узвартова 
панв яхнв кьшскои (Львів, 1414 Р 85). 
ФОРМИ: наз. одн. махна (1414 Р 85). 

МАЦИ НА ч. (3) (особова назва): а на потвєржєньє прн- 
ложиль тому листу свою печать пано мацина (Львів, 1400 
Р 61); А сє я Нєкраш Колчєєвич из братьєю своєю на имА 
из Мацьгною и с Мамаєм сьзнаваєм сим н(а>шим листом... 
иж есмо отчизну... свою продали кн<А>зю Михайлу Олек¬ 
сандровичу (Кременець, 1497 АЗ І, 112). 
ФОРМИ: наз. одн. мацина (1400 Р 60, 61); ор. одн. Мацм- 

иою (1497 АЗ І, 112). 
МАЦКО ч. (2) (особова назва, пор. Мацни): А при томь 

бьіли могоричници: на нмя Войтко, Конюшій Волкови- 
скій, и сь сьіномь Миколаємь... а Мацко Волковянинь 
(Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106). 
ФОРМИ: наз. одн. Мацко (1451 АкЮЗР II, 106); род. 

одн. Мацка (1451 АкЮЗР II, 106). 

*МАЦЬ ч. (1) (особова назва): жаловали на(м) мєщанє 
новгоро(д)скиє на (и)мА ма(ц) а ивань носовичь на тата¬ 
рина богдана собачку (Вільна, 1495 ВСоб). 
ФОРМИ: наз. одн. ма(ц) (1495 ВСоб.). 
*МАЦЬІНА див. МАЦИНА. 
МАЦ'БИч. (3) (особова назва,стп. Масіе])Матвій (2): Мм 

бискупи мащЬи прємьіски(и) и офанасВи... чинимьі знаємо... 
како ко(л) та рвчь... межи кролє(м) влодиславомь... межи 
панею Адвигою отиною пилєцкою... о волость о залвсиє... 
на многи(х) роцвхь прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 
69—70); мьг войцєхь... ярцибискупь гнвздєнский... мацви 
з бвлАвь брезєнский... слюбуємьі и слюбили ЄСМЬІ словомь 
и рукою вшитци (Ланчиця, 1433 Р 122—123); 
свАтни мацви (1) див. СВАТЬІИ І. 
ФОРМИ: наз. одн. мацЬи (1404 Р 69; 1433 Р 122); місц. 

одн. по МацЬи (1403 ДГМ). 
Див. ще МАТЄИ, МАТЄЮ, МАТЇИ, *МАТФВИИ, МАТ¬ 

ФЄЙ, МЬТЇАШЬ. 
МАЧКОВЦИ мн. (І) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): твмь мьі... дали єсмьі ему и потврьдили... села... иа 
имА прокопинци, гдє бьі(л) проко(п) и_васи(л) ватамань, 
и сь млиномь и мачковци и сь пасвкою (Ьаслуй, 1436 Созі. 
І, 459). 
ФОРМИ: наз. мачковци (1436 Созі. І, 459). 
*МАЯТИНЬ ч. (2) (назва річки у Молдавському князів¬ 

стві): а мм... дали и потврьдили... село що на Маятинєх, 
на имА Хирова (Сучава, 1495 ВО II, 82). 
ФОРМИ: місц. мн. на Маятинєх (1495 ВО II, 82). 
МА0ЕИ див. МАТФЄЙ. 
*МЄДВЄДИА ж. (1) (назва потоку у Молдавському князів- 

\ стві): гЬмь мм.... дали єсмьі ємоу... шєсть села... три на 
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вєрхь мє(д)вєдиа, гдє є(ст) <стєпань вата)мань... <и) три 
мвста о(т) поустьіни (Сучава, І429 Собі. і, 280). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. на вєрхь мє(д)вєдиа (1429 

Собі, і, 280). 
*МЕДВИЖИИ прикм. (І) 0 Медвижа могила 

(і) (назва урочища у Волинській землі): а поля есмь ему 
дали и уехали своей земьлв — по конец лозьі нивька на 
долини, а оттоля к Медвижи могили (Луцьк, і447 ЛрхЮЗР 
8/IV, 10). 
ФОРМИ: дав. одн. ж. Медвижи (1447 ЛрхЮЗР 8/IV, 10). 
*МЄДЄЛ1іНИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): Тбм мьі (ви)дввшє их правою слоужбою до нас... 
(...села.— Прим, вид.) на имв Прочєлничи... и Богданє- 
щи... и МєД(€лб>н(и) (б. м. н., 1490 ВИ І, 434). 
ФОРМИ: наз. Мєд<єлЬ>н(и> (1490 Вй І, 434). 
МЄДЄЛ'БНОУЛЬ ч. (4) (особова назва): и оуставшє наши 

слоуги, пьтюль и... пєтрь... и оуико их, нєгриль мєдєлв- 
ноуль, та заплатили оусє исполна, тотьі вьішєписанньш 
пинбзи (Ясси, 1495 Собі. 3. 193). 
ФОРМИ: наз. одн. мєдєлЬиоуль (1495 Сох*. 5. 193); дав. 

одн. мєдєлЬноулоу (1495 Собі. 5. 193, 194). 
МЄДЄНИЧАРЬ ч. (3) (особова назва, серб, такибничар 

«чародій», «знахар»): И оуставшє нашь вєрнїи пань, ми- 
хоуль мєдєничарь, и заплатили оуси... тотьі... пинбзи... 

оу роукьі... сими (Васлуй, 1497 Собі. 3. 223). 
ФОРМИ: наз. одн. мєдєничарь (1497 Собі. 3. 223); дав. 

одн. мєдєиичарю (1497 Собі. 3. 223). 
*МЄДЖИАШЬ див. *МЄЖЇАШЬ. 
*МЄДИЦКИИ прикм. (1): а половицю твхь пбнАзии на¬ 

ложили єсмьі на твоб роботьі... на домь на мєдицкии 
(б. м. н., 1386—1418 Р 35). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. мєдицкии (1386—1418 Р 35). 
Пор. *М6ДЬІ КА. 
*МЄДОВЬІИ прикм. (10) О дань медовая (4), 

(дань) медовая (4), медовая дань (1) див. 
*ДАНЬ2; дачка медовая (1) див. * ДАЧКА. 
ФОРМИ: наз. одн. ж. медовая (1478 ЗРМ); род. одн. ж. 

мєдовоє (1478 ЗРМ); знах. одн. ж. мєдовоую (1478 ЗРМ); ор. 
одн. ж. медовою (1444 ЛрхЮЗР 1/УІ, 8; 1470 А$ І, 67; 
1493 ЛЛРГ 56: 1498 ГВКОО): ор.'мн. медовими, медовими 
(1401 АкВАК III, 2; 1470 АЗ І, 65; 1490 ЗХП). 
МЄДУСКЬІ ч. (1) (особова назва): а ти доконали и осоу- 

дили па(н) хб (січень маотиновскьі паїні ольдоихь мєдускьі 

(Галич,'140Ґ Р 66). 
ФОРМИ: наз. одн. мєдуски (1401 Р 66). 
МЄД/Ь ч. (83) 1. (натуральний бджолиний) мед (75): 

Сє А кнзь долголдать долголдатови(ч)... даю... по своєи 

дши... стмоу николє поустьіньскомоу иониноу манастьірю 
тоую зє(м)лю на имА то(л)столвсьско(г) конона а идє(т) 
с нє(г) колода мєдоу и сь всєми пошлинами (Київ, 1427 Р 
108); А також никто от наших бояр или дєсєтник да нє смв 
брати дєсАтиноу от пчєл, ани бєрбєницю мєдоу, ани пасич- 
ници бантовати ни оу чєм (Дольний Торг, 1458 ВО І, 8—9); 
а я кн(А)зь Семен Юрьевич маю придати ку св(А)тому 
Иоанну к Голшаном полумерокь меду (Степань, 1489 АЗ І, 
89); и сь тое земли бортное маеть онь дань давати... по 
давьному — и со всими ихь службами, и сь пошлинами... 
и з насадкою меду (Вільна, 1499 РИБ 777); 
мєдь прєсньїи (3), присньїи м є д ь (1) на¬ 

туральний мед: А кто оусхочєт тих люди соудити... или 
мито от них брати, от оусєго их товароу: или от риба сви- 
жаа... или пак от воскоу или от присного мєдоу, коли имоу- 
ти продавати... или пак гдє боудоут коуповати... вєздє 
да єст имь слободно и без мито (Сучава, 1466 ВО І, 96); 
Бил намь чолом земАнин киевский Аньдрей ПрАжовьский 
и поведил... штож люди сго... на имА Шершневичи издавна 
даивали в ключь Киевьский ведро меду пресного и бил 
намь чолом, абьіхьмо тое ведро меду отпустили ему (Мереч, 
1496 АЛРГ 69). 

2. (легкий хмільний напій, виготовлений із бджолиного 
меду) питний мед (4): А пить могоричь оу аньдрька оу дому 
льісого за двь гривнв вбснии меду за гривну а пива за грив¬ 
ну (Перемишль, 1366 Р 12); а єіцє єсми имь дали волю што 
бьі сооб держати, оу сочавв, один домь, а оу том домоу 
корчмоу нє держати, ни пива варити, ни мєд (Сучава, 1434 
Собі. II, 670). 
ФОРМИ: наз. одн. мєдь, шеа, мє(д) (і433 ЗНТШ ЬХХУІ, 

141; 1448 ДГПР; бл. 1471 ЛКЗ 92, 92 зв.); род. одн. мєдоу, 
меду, меду, мд(оу) (1366 Р 12; 1408 Собі. II, 633; 1427 Р 108; 
1458 Ви 1, 9; 1463—1478 РЕА І, 35; 1470 АЗ 1, 67; 1488 
УКТ; 1496 АЛРГ 69; XV ст. ВС 6 зв.; 1499 РИБ 776 
і т. ін.); знах. одн. мєдь, мєд, мє(д) (1410 АкВАК XI, 5; 
1429 й/П«А» 455; 1434 Собі. II, 670; XV ст. ВС 19; 1454 
Собі. II, 508); ор. одн. медомь (1471 Вй І, 159; 1494—1495 
АЛРГ 60). 

*МЄДЬІ КА ж. (4) (назва села у Перемишльській землі) 
Медика: тогдьі на роць напрє(д) рєчєньїмь стронамь в мєдьі- 

цб в нєДБлюна вутр(и)єст(г)о луки євангєлиста... осудили 
єсмьі и осужАємь ажє г(с)дрь нашь кроль влодиславь... 
ближши(и) єсть к тому мБсту... нижли тьіи пани Адвига 

и єи ДБвка алжбвта (Медика, 1404 Р 70); оу мєдьїцв оу ндлю 
оу четвертую по вєлицВ дни (Медика, 1415 Р 87). 

.ФОРМИ: місц. одн. в (оу) мєдьїцВ 3 (1404 Р 70; 1407 Р 72; 
1415 Р 87); ! в иєдьіць 1 (1404 Р 70). 
МЄДЬІНЄСКИЙ ч. (1) (особова назва): А тому сввдьци 

пань миколаи стпичєникь... волочєко мєдьінєский иньі(х) 
мно(г) добрьіхь (Галич, 1418 Р 89). 
ФОРМИ: наз. одн. мєдмнєский (1418 Р 89). 
МЄДЬІНА ж. (1) (назва села у Волинській землі): а кн(А>- 

зю Семену досталсА город Колодєн а села: Чєрнєхов... 
Мшанєц, МєдьінА (Луцьк, 1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. МєдьіиА (1463 АЗ І, 54). 
МЄЖ див. межи. 
МЕЖА ж. (8) (границя між двома земельними володіння¬ 

ми) межа: и то, господару, помню... о судьі межа, голов- 
щина, о сокольее гнвздо, о бобрьі, зь еремя (!) (б. м. н., 
п. 1444 АкЮЗР І, 17); а обрубь земленьїй тому именицу 
моєму... от реки Стьіра межою мимо нивьі дворища Ляхова 
и межою конець нивь подворищньїхь Хренницкихь (Хрін- 
ники, 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); и я подлугь листу гдрского 
обедвБ тьіе нивки отехаль к цркви Бжіей... и границу есми 
положиль Плоской ниве... от дороги на право межею вели¬ 
кою по конець Вздвиженское нивьі (Київ, 1491 АрхЮЗР 
8/IV, 158); у Ьгапусіи у теги зату іезто рготегу зеЬе ро- 
Іогуїу у корсу газураіу (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. межа (п. 1444 АкЮЗР І, 17); род. 

одн. тегу (1500 ДПЖН); знах. одн. теги (1500 ДПЖН); 
ор. одн. межою, тегоіи 3 (1472 АрхЮЗР 8/111, 3; 1500 
ДПЖН); межею 1 (1491 АрхЮЗР 8/IV, 158). 
МЕЖДОУ прийм. (13) (цсл. мєждоу) (з ор.) (виражає 

просторові відношення — вказує на два або кілька об'єктів, 
між якими щось знаходиться або відбувається дія) між, 
поміж (5): а хотарь ... на стльпь што є(ст) мєж(д)оу краи- 
ничєщи и фєтоєщи (б. м. н., 1415 Собі, і, 121—122); твмь 
мьі... дали єсми ємоу... сєлищє фоундєщо(м) мєждоу попо(м) 
мирчомь и дльгьімь пєтромь и на брьладв єдно мвсто мєж¬ 
доу лєоуринцємь и бьксьнєщь (Васлуй, 1436 Сох^. І, 444); 
Тбм мьі... дали и потвердили єсми ємоу... одино село... 
мєждоу (Грьм)єіци и (Рогошєщи) (Сучава, 1480 Вй І, 246). 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими відмін¬ 
ками) (8): твмь мьі... дали єсмьі ємоу... село нєгоєщи мєж¬ 
доу тотоєщи и мєждоу левєть миклооуша (Сучава, 1414 
Собі, і, 111); мьі Стєфан воєвода... знаменито чинимь... 
ожє прїидоша првд нами... архимандрить Бистричьскаго 
монастира, и сь вьсвми яжє о христв братїами ... и дали 
господствоу мьі пєть сель: єдно иа краковв... мєждоу Грїє- 
лєіць и мєждоу Лоупшєю, дроугоє на Сєрєтв (Ясси, 1500 
ВО II, 173). 



межи — 583 — межи 

Див. ще- МЄЖИ, МЄЖОУ, ПОМЄЖИ, ПРОМЄЖИ, 
ПРОМЄЖ У. 
межи, мєжї» МЄЖЄ, МЄЖ, МИЖИ, МЄЖЬІ прийм. 

(235) 1. (з ор.) (209) 1. (виражає просторові відношення— 
вказує на два або кілька об'єктів, між якими щось знаходи¬ 
ться або відбувається дія) між, межи (38): исьіпали могилу 
межи дубо(м)ь а межи буко(м)ь на полку (Галич, 1404 Р 68); 
твій городьі цєцунь а хмеловь с тьіми волостми и сєльї ко- 
торьіи жь к нимь прислушають которьш жь городьі лежать 
межи нашєю землею рускою и волоокою даемьі и дали есмьі 
ему на вяки (Ланчиця, 1433 Р І25); хотар... черес Смила 
на (є)дноу крьницоу що ест межи Портар(и) и межи Дроу- 
жєщи, и на могилоу копаноу (Бирлад, 1495 ВИ II, 63); 

(відповідає сучасній конструкції з прийменником серед 
з род.) (1); А ко млину границА горя смотричемь до мосту 
а доловь смотричемь што дуброва межи ходорковьімь се¬ 
ло мь (Смотрич, 1375 Р 20); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими від¬ 
мінками) (19): хотарь... до оусти потока, мєжє поляни 
оуряклєва и роускова (Сучава, 1453 Со$і. II, 455); боАрин 
пан Юрїи Шербич и матерє єго... дали,., монастирю от 
Хомора... половина от тоє поле... межи бродовє под Бо- 
хотиномь (Сучава, 1467 БО І, 120); ТАм мьі... далі... єсми 
емоу... села... и на верх Смиля млин гдє бьіл млин Дєл- 
цагь Петра, оу Боуковянє, межи млииом Воулпашєвямь 
и межи Жоуржа Плєшана и межи млина Щєфоулова и ме¬ 
жи млина Плєшаноулова, да оучинит пан Щефоуль млин 
{Сучава, 1468 ВИ І, 130); а мьі такождєрє и от нас єсмьі да¬ 
ли и потвьрдили слоузя нашємоу Томи Салгє... тоє.,. село... 
на имя оу Салчє, межи Иоаньш Триколєскоул и межи 
Гьжоанє (Ясси, 1495 ВО II, 69). 

2. (виражає об'єктні відношення) а) (вказує на два або 
кілька об'єктів, між якими встановлюються якісь відноси¬ 
ни) між, межи (ким, чим) (63): А се докончанье межи коро- 
лємь польскьімь и кнАзємь дмитриемь (б. м. н., 1366 Р 14); 

бжьєю млтью и добрьіхь людии прьязнью исталасА торгув- 
лА межи добрьіми людми межи бояри и межи крилошаньї 

стго ивана (Перемишль, 1378 Р 25); Мьі... слюбуємьі... ижь 
вшитки оурАдьі и зьєднанья и записьі што пасаньїи (!) ми- 

ха(л) бучатски... межи наиясняишимь кнжатємь и па- 
номь... вло(д)славомь... кролємь полскимь... и нами... 
с однои стороньї а межи прєможньїмь стєдкомь воєводою... 
з другои стороньї прерє(ч)ньш владиславь кроль и дяти 
єго... боронити держати непорушно на вяки ховати имяють 
(Ланчиця, 1433 Р І23); а за болшеє потвєрждєнїє присяга¬ 
ли єсми межи собою и кляли ся есми на ч(ст)ньій кр(с)ть 

и на оуси сти и записали ся єсми межи собою, подь нашими 
пєчатми (Сучава, 1435 Сові. II, 682); а наши записьі и при- 
сАги не боудоут с тьім, оу изминоу (зіс.— Прим, вид.) 
и мирь межи нами не роуіпит сА (Ясси, 1445 Сові. II, 726); 
мяли єсмо о(т) вась листьі мистра крижевницкого... кото- 
рьіми(ж) напрє(д) оузновлАєть и оуспоминаєть свои пєрвви- 
шии листьі Викладаючи оньї ня в которьі(х) члонце(х) 
иньі(м) обьічає(м) и розоумо(м) нижлисА оньї сами в собя 
маю(т) а особно в то(м) какь би вась межи нами з одноє 
сторони а межи собою и тяжь сь свои(м) закоио(м) крижєв- 
ничи(м) з дроугоє стороньї... коу еднанью покоя хотяль 
бьі мвти (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ)\ А се мьі... 
вьізнава(м)... аже што коли єсми имали межи нами мєрзАч- 
ку ис паномь михайломь... и єсми смирилисА (Самбір, 
1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, фотокоп.); Такь иж межи нами 
и межи прєрєченьїм наиясняишим паном Яном Олбрах- 
том... и освяцоними кнєжати панем Алєксандрєм... и кнє- 
жатєм Жигмонтом... и нашими потом боудоучимьі, из обохь 
сторон, имаєт бьіти покоуи и мир вячнїи (Гирлов, 1499 
ВИ II, 419); 

(у грамотах молдавських канцелярій — з іншими відмін¬ 
ками) (3): коли сюю правьдоу сАкь промєжи собою вчи- 

нимь потомь оть сєго часоу межи тебе и нами лєшєє добро¬ 

ти иного дєла иє боудєть (б. м. н., 1484 ЯМ); Прото г(с)дрь 
нашь Стефань воєвода... приятельство и любовь оутвє(р)- 
жаєть межи єго мл(ет) и межи вашу мл(е)ть (Вільна, 1493 
ПОСВВ 152); 

б) (вказує на середовище, в якому відбувається дія) між, 
межи (ким, чим), серед (кого, чого) (82): а што може при¬ 
чинити болшє межи тями вжитки то на своє поляпшяньє 
(Львів, 1370 Р 18); тогдьі я па(н) староста пєтрашь с зєм- 
лАньї оучинили есмьі межи ими завитии рокь на (вьі)вєдянье 
граници (Галич, 1401 Р 65); а тако(ж) су(д)ци о(т) 
ясо(х)... щоби нє имали дила судити ти(х) лю(д)... бу(д) 
какоє дило пригоди(т)сА межи ти лю(д)ми щоби и(х) судили 
калугєри (Поляна, 1448 £/р«А» 491); и ми пє(р)во сєго 
висилали та(м) того межи ними смотряти, ма(р)шалька 
нашого намястника ли(д)ского, пана стани слав а пє(т)раш- 
ковича а... пана якуба дово(и)новича, и они та(м) вьіє(з)- 
дили и того межи ними смотрєли (Вільна, 1495 ВМЗД); 
ино ми видявши мєжє ними доброє и(х) воли и то(к)мє(ж) 
и по(л)ною заплатоу, а ми тако(ж)дєре и о(т) на(с) есми 
дали и потвердили слузя нашєму, глигору... тоє пря(д)- 
рєченоє половина о(т) половина село, о(т) ри(ш)кани (Су¬ 
чава, 1500 Сові. 3. 234); 

в) (вказує на сукупність осіб, з-поміж яких одна виконує 
дію або на яку спрямована дія) з-поміж, з-посеред (кого) 
(3): кто межи ими оукажєть твєрдяишимь листомь... тоть 
зьіскаль (Галич, 1401 Р 65); и ти(ж) слюбує(м) имь дати 
и поставити и дали иа граници оу хотиии... два пани спра- 
вє(д)ливьі(х) и именованни(х), которьі ймуть они межи на¬ 
шими паньї мо(л)давскьіми вибирати (Сучава, 1457 Сові. 
II, 810); и росказали єсмо водьі(н)скому с ти(х) святковь 

осмина(д)ца(ти) члвко(в) вибрати, кого бьі о(н) межи ними 
хотяль (Вільна, 1495 ВМЗД). 

II. (з род.) (26) 1. (виражає просторові відношення — вка¬ 
зує на два або кілька об'єктів, між якими щось знаходиться 
або відбувається дія) між, межи (ким, чим) (8): оув озера 
оу кроудьі межи городна и мєре(ч) (б. озера Круди, 1400 Р 
62); А се я пань лєнко староста Зоудечовьскій Свядчю... 
аже єсмо розьяхалі граніцю... межі острова и дроховїчь 
(б. м. н., 1424 Р 104); а мьі... дали и потврьдили... село... 
на имА Хирова, и що ест межи Дєрєнєвь и межи Гришан 
(Сучава, 1495 ВО II, 82); 

(відповідає сучасній конструкції з прийменником серед 
з род.) (1): што межи твоєя земля суть кнА(ж)ниА волости 
давали виходь бялои ордя то намь наше дайте (б. м. н., 
1392—1393 РФВ 170). 

2. (виражає об'єктні відношення) а) (вказує на два або 
кілька об'єктів, між якими встановлюються якісь відноси¬ 
ни) між, межи (ким, чим) (7): оу другомь пакь лятя стала 
межи на(с) замАтнА (б. м. н., 1392—1393 РФВ 170); Про 
тожь, єстли ваша милость такь чинили, ваша милость дє- 
лайтє яко знаєте, какь межи вась доконьчаньє бьіло 
(б. м. н., 1499 Вй II, 448—449); 

(відповідає сучасній конструкції з прийменником на із 
знах.) (2): Нине пакь длА иашєго бра(ц)ства... добримь 
ласкавьімь окомь посмотри межи тебе и мєжє мене длА 
вась и нась (б. м. н., 1484 ЯМ); 

(відповідає сучасній безприйменниковій конструкції із 
знах.) (1): И тьіе Токаревскіе рекли... а то земли наши и 
вась дей о томь смотряли межи нась намястникь Бере- 
стейскій пань Янь Пасутичь, а намястникь Мельницкій 
пань Александрь (Кам’янець, 1495 АЛМ 85); 

б) (вказує на середовище, в якому відбувається дія) між, 
межи (ким, чим), серед (кого, чого) (5): Село Щє(р)бовь а 
в томь сєлє слоугь трииа(д)цать а чоти(р)надьцати(и) ота- 
мо(н) а половина межи и(х) оубоги(х) а вро(ч)ньі(х) (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 91); а коли(ж) наидоуть иашоу ласкоу тог- 
ди... боудоуть межи своєя братїи во чти бити (XV ст. 
ВС 24 зв.); И тєжь аби ихь люди сь чоужихь зємль межи 



*МЄЖИЄВИЧИ — 584 — МЕЛЕШКОВИЧЬ 

єго людей мєжьі Волохь абьі не бьіло (Вільна, 1498 БО II, 
412); 

в) (вказує на об'єкт, на який спрямована дія) (відпові¬ 
дає сучасній безприйменниковій конструкції із знах.) (1): 
а межи тьіми городьі и межи нашєю землею роускою то гра¬ 
ниці; будуть вбчньіи наипєрвБи межи нашимь городо(м) 
снАтиномь а межи шєпинци которьш жь шєпинци к воло- 
хомь прислушають межи тьіхь рька колочинь дблйть (Лан- 
чиця, 1433 Р 125). 

3. (виражає часові відношення) під час (чого) (1): ачє(и) 
да(л) бьі богь шобьі не загибло хрести яньство межи вашоє 
мл(с)ти днєхь (Вільна, 1493 ПОСВВ 152). 
Див. ще МЕЖДОУ, МЄЖОУ, ПОМЄЖИ, ПРОМЄЖИ, 

ПРОМЄЖУ. 
*МЄЖИЄВИЧИ мн. (1) (назва села у Київській землі): 

мьі великий кнАз ІИвитрикгайл... чиним знаменито... иж... 
мьі... даєм и дали єсмо тому прєдречєному Калєнику... се¬ 
ло Боурковцьі... а Мєжиєвичи (Київ, 1437 А$ І, 33—34). 
ФОРМИ: знах. Мєжиєвичи (1437 АЗ І, 34). 
МЕЖИНОСОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А при мнб 

бьіль... княз Петрь Михайловичь Межиносовичь (Володи¬ 
мир, 1498 АрхЮЗР 8/1V, 120). 
ФОРМИ: наз. одн. Межиносовичь (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 

120). 
МЄЖИРЄЧЄ див. МЄЖИРІїЧЬЄ. 
*МЕЖИРЄЧЬЄ див. МЄЖИРІїЧЬЄ. 
мєжиріщкий, мєжирііЦикии прикм. (2): Мьі 

воицехь з бжиєи мл(с)ти ярдибискупь гнБзденский... вАн- 
ценць сь шамотуль мєжирБцкий доброкгость с колна ка- 
мєньскии... слюбуємьі и слюбили єсмьі... стєцку воєводи 
зємлб молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123); ино оузрнв- 
ши невиность мою вєлимужинии панови... на имА па(н) 
вАцєньць ись шАмоту(л) па(н) мєжирвцикии староста рус- 

кихь збмль... вьібавили мА бго(м)... ис того Атства (Кре¬ 
менець, 1434 Р 130). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. мєжирЬцкий, мєжиріцикии (1433 Р 

122; 1434 Р 130). 
Пор. МЄЖИРИЧЬЄ. 
МЄЖИРІїЧЬЄ, МЄЖИРЄЧЄ с. (9) (назва села у Волин¬ 

ській землі) Межиріччя: Такжє што придали єсмо кн<А)зю 
Федору село Бродов, а такжє Радосєлки, Радогоща, Мєжи- 
рєчьє (Луцьк, 1396 А5 І, 20); ино я после пана своєго жи¬ 
вота при том остала Мєжиречи, што пан мой мєнАл со 
кн(А)зєм Йваном Острозким (Луцьк, 1487 А5 І, 85). 
ФОРМИ: наз. одн. МєжирЬчьє 1 (1466 А5 І, 60); Мєжи- 

рєчє 1 (1487 А5 І, 85); знах. одн. Мєжирєчє, Мєжирєчьє 
4 (1396 АЗ І, 20; 1487 АЗ І, 85, 86); МєжирЬчьє 2 (1446 
АкЮЗР 1, 18: 1466 АЗ І, 60): міси, одн. при Мєжиречи 
(1487 АЗ І, 85). 

*МЄЖИАШЬ див. *МЄЖЇАШЬ. 
МЄЖЇ.дш?. МЄЖИ. 
*МЄЖЇАШЬ ч. (28) (молд. межиеш, серб, мейаш «сусід») 

сусід: То ест вєс хотарь той поустьіни, коуда пань Крьсть 
Чорньш хотарил (с стар)ьіми моужми и сь околньїми мє- 
жїаши (Сучава, 1438 О В Ас 27); Ино мьі... єсми емоу оучи- 
<ни>ли закон подлюг земскаго права, аби он привєл к намь 
оуси свои околнїи межиАши, аби и они визнали и мартоу- 
рисали о том ажє ест так (Сучава, 1480 ВО 1, 239); А пак 
хотарь Тльвещ(є)м... да ест по коуда хота(рил пан...) 
и пан Динга питарь и сь мєжїАши (Гирлов, 1499 ВО II, 
155). 
ФОРМИ: наз. мн. мєжїаши, мєжїяши, мєжиАши 4 (1446 

ПГСПМР; 1453 Сох/. II, 445; 1459 Сові. 3. 22); мєжьіяшьі 
1 (1496 Вй II, 402); мєжиАшєвє 1 (1460 Со5/. 5. 34); род. мн. 
мєжьіашьі(и) (1464 Шр«А» 517); ! мєжаши(м) (1467 Сові. 3. 
69); знах. мн. мєжїаши, мєжиАши (1480 Вй І, 239; 1481 
ВЕ) І, 258); ор. мн. мєжїаши, мєжиаши, мєжІяши, межи А - 
ши, мєжияши, мєжїАши 11 (1438 йВАс 27; 1452 Сові. II, 
422; 1462 ВО І, 66; 1464 £/Р«А» 517; 1481 ВО І, 259; 1492 

ВО І, 510; 1493 Сові. 8. 175; 1494 ВО II, 33; 1497 ВО ІЬ 
100; 1499 ВО її, 155 і т. ін.); мєджиАши 1 (1472 ВО І, 177); 
мєжїАшїи 1 (1470 ВО І, 153); мєжиАшє 1 (1493 ВО II, 27); 
мєжїашми, мєжияшми 2 (1455 Сові. II, 525; 1461 ВО І, 45). 

*МЄЖЇЯШЬ див. "МЄЖЇАШЬ- 
МЄЖОУ, МЄЖЮ прийм. (2) (з ор.) (виражає об'єктні 

відношення — вказує на середовище, в якому відбувається 
дія) між, межи, поміж (ким) (І): коли(ж) оу томь роздьлв 

три годи и три м(с)ци с оупокоемь живоуть... ТОГДЬІ да и 
на вбкьі вбчньіи жа(д)на(г) соуда мєжю собою нє мають 
(XV ст. ВС 32 зв.);. 

(у грамотах молдавських канцелярій — зі знах. зам. ор.) 
(виражає просторові відношення) між, межи, поміж (чим) 
(1): а хотарь... от польноу поперєкь на филпь мєжоу два 
п^ть могила (б. м. н., 1400 Сові. І, 37). 
Див. ще МЕЖДОУ, МЄЖИ, ПОМЄЖИ, ПРОМЄЖИ, 

ПРОМЄЖУ. 
МЄЖЬІ див. МЄЖИ. 
*МЄЖЬІЯШЬ див. *МЄЖЇАШЬ. 
МЄЖЮ див. МЄЖОУ. 
*МЕЗКИРЬ ч. (4) (особова назва, лит. Міз§ігіз, Міз£Іг- 

баз): а землю єсмо присудили Мезкирю... и король его ми- 
лость нашого суда не пересужьіваль, вєлбль таки его ми- 
лость Мезкиру тую землю держати (Вільна, XV ст. РИБ 
610). 
ФОРМИ: наз. одн. Мезкир(ь) 2 (XV ст. РИБ 609); дав. 

одн. Мезкиру 1 (XV ст. РИБ 610); Мезкирю 1 (XV ст. 
РИБ 610). 

*МЕЗКИРЬ див. *МЕЗКИРЬ. 
*МЕЗОЧЬ ВЕЛИКИЙ ч. (1) (назва села у Волинській 

землі): даємо... господину отцу владьіце... село наше Бус- 
чу, зь дворьісчомь Борсчовскимь, Мезочь Малий и Вели¬ 
кий, Будорожь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2—3). 
ФОРМИ: знах. одн. (Мезочь) Великий (1322 АрхЮЗР 

1 /VI, 3). 

*МЕЗОЧЬ МАЛЬІЙ ч. (1) (назваселау Волинській землі): 
даємо... господину отцу владьіце... село наше Бусчу, зь дво- 
рьісчомь Борсчовскимь, Мезочь Мальїй и Великий, Будо¬ 
рожь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2—3). 
ФОРМИ: знах. одн. Мезочь Мальїй (1322 АрхЮЗР 

1 /VI, 3). 
МЕЗЬ ч. (1) (особова назва): Биль намь чоломь намест- 

никь звАголскии Янько Мезь и просил в нас во Вруцьком 
повете человека на имА Лазорка Мошькевича из его сьінми, 
из братаничи его (Мереч, 1496 АЛРГ 71). 
ФОРМИ: наз. одн. Мезь (1496 АЛРГ 71). 

МЄЛЄНТИИ ч. (1) (особова н зва,^ цсл. Мєлєтии, гр. Мє- 
Дітю£) Мелетій: Асе дьяци степань мєлєхови(ч) мєлентии 
куцеви(ч) семєнь понахиди(ч) ивань кузми(ч) (Львів, 1370 
Р 18). 
ФОРМИ: наз. одн. мєлентии (1370 Р 18). 
*МЄЛЄХОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): А се дьяци сте¬ 

нань мєлєхови(ч) мєлентии куцєви(ч) семень понахиди(ч) 
ивань кузми(ч) (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: наз. одн. мєлєхови(ч) (1370 Р 18). 
МЄЛЄШКА ч. (1) (особова назва, пор. цсл. Мєлєтии): твмь 

мьі... дали єсмиємоу... двб сєлб на бєрхАчБ, на имА где 
домь єго, другоє на мелєшковоу потокь, где ест тадорь 
мєлєшка (Васлуй, 1438 Сові. її, 26). 
ФОРМИ: наз. одн. мєлєшка (1438 Сові. II, 26). 
Диз. ще МЄЛЄШКО. 
МЄЛЄ111КО ч. (1) (особова назва, пор. цсл. Мєлєтии): 

поручни(к) кнА(з) михаило євнутєви(ч)... озарьА мишю- 
тинь мєлєшко стєпань зазьба (б. м. н., 1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. мєлєшко (1392 Р 47). 
Див. ще МЄЛЄШКА. 
МЕЛЕШКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Я* Ивашко Или- 

ничь, намвстникь Волковьшскій, а Ивашко Мелешковичь 
(Вільна, XV ст. РИБ 609). 
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ФОРМИ: наз. одн. Мелешковичь (XV ст. РИБ 609). 
*мєлєшковь прикм. (1)<}мєлєшковь потокь 

(1) (назва потоку у Молдавському князівстві): тьмь мьі... 
дали єсми ємоу... двь сель на бєрхАчь, на имА гдє домь єго, 
другоє на мєлєшковоу потокь, гдє єст тадорь мєлєшка (Вас- 
луй, 1438 Сові. її, 26). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. на мєлєшковоу (1438 Сові. 

11, 26). 
Пор. МЄЛЄШКА, МЄЛЄШКО. 
МЄЛИС (?) (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

того раді... и дали и потврьдили єсми ємоу... села на имь 
опришєщи... и маржиньї и мєли(с) (...— Прим. вид.) (Су- 
чава, 1452 Сові. II, 432). 
МЄЛНАА ж. (1) (назва села у Волинській землі): кн(А)зю 

Семвну Избаразкому... достал сА Ивачовь, а Янковци... 
а МєлнаА, а ВозоваА (Вишнівець, 1482 АЗ І, 80). 
ФОРМИ: наз. одн. МєлнаА (1482 АЗ І, 80). 
*МЄЛНИКЬ ч. (1) (назва міста у Берестейській землі) 

Мельник: а кто поидєть сь сєю грамотою чєрєз дорогьічинь 
чєсь (!) мєлникь и чєрєс бєрєстиє до лучьска торговать ис 
торунА Азь кнАзь кєстути нє велю ихь займати (б. м. н., 
п. 1341 Р 2). 
ФОРМИ: знак. одн. мєлникь (п. 1341 Р 2). 
*МЄЛЬ див. *М1іЛЬ. 
МЕЛЬНИЦКІЙ прикм. (4): И тьіе Токаревские рекли: 

...вась дей о томь смотрьли межи нась намьстникь Бере- 
стейскій пань Янь Пасутичь, а намьстникь Мельницкій 
паиь Александрь... и нась вь томь одправили (Кам’янець, 
1495 АЛМ 85); За Ребко бапизгкошсг рузаг \уе!уко1іо 
кпіагіа аіехапбга пашізпук 2уггпог5кі $гіо іезшу кируї 
утіпеусо патузпука теїпускоію рапа петігу Іігутау- 
1о\уусга їоімщгку... у гетіаш Іусії їоімщгкош Іігапусіа шпе 
іезі г Ьигтузігот тізіа Вегезіеузкоііо (Тришин, 1500 
ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Мельницкій (1495 АЛМ 85); род. 

одн. ч. теїпускоЬо (1500 ДПЖН); дав. одн. ч. мє(л)ни(ц)- 
кому (1495 ВМЗД); місц. одн. ч. в мє(л)ни(ц)комь (1497 
ПКИП). 
Пор. *мєлникь. 
! МЄМЄНОУ (СЄМЄНОУ) див. СЄМЄНЬ. 
*МЄНА див. *Мчі НА. 
*МЄНДЛИ-КГЄРЄИ ч. (1) (особова назва, тюрк. теп£Іі 

«що має родимку», £'пе] —династичне ім’я кримських ха- 
иів): Такь жє ваша милость абьі єстє знали, бо послали єсмо 
нашого посла до Мєндли-КгєрєА, цара Пєрєкопьского 
(б. м. н., 1499 ВИ II, 449). 
ФОРМИ: род. одн. Мєндли-КгєрєА (1499 ВИ II, 449). 
*МЄНИТИ дієсл. недок. (9) {ста. гпіепіс) 1. називати 

(що) (1): продали єсмо... землю ... з бортньїм дьрєвом 
и с пашнею из сєножатми и з доубровами и з борьі 
и льсьі и з бобровими гоньї и со всАкими иньїми поплатки 
и податми которьімь колвєк имєнєм могоут иазваньї, або 
мьнєньї бьіти (Друцьк, 1492 АЗ III, 23); 

називати (кого ким), видавати (кого за кого) (3): кото- 
рьш себе мєнїть нє по правдь сказа (!) алю(б) соужє(н) 
(XV ст. ВС 7). 

2. казати, твердити (що) (2): О пороучникоу онь(ж) мє- 
ни(т) пєпє(д) (!) пєпвєишаго дольжника заплачо(н) (XV ст. 
ВС 31); 

(що, за що) претендувати (на що) (2): Ачь которая жонь- 
ка мєни(т) собь дьди(ч)ство прилоучаючи вєномь а дєсАть 
лє(т) нє о(т)бьіла алюбо замє(ш)кала... тогдьі... тая жонька 
потратила (XV ст. ВС 21); Обьічай злостївїи бьі(л) слоужєб- 
нїчїи, колі и(х) пр і вожено дозабїтьі(х) на дорозє тогдьі онї 
и(х) лоупилї с тго имєнїя оу которомь бьілї забитьі мьнА(т) 
собь за кровно (XV ст. ВС 25). 

3. (тільки 3 ос. одн.) становить (1): Ино тьіми рази 
длА нєкоторого моєго ньдостаткоу єщє єсмо в кнАзА Васи- 
лА... взАли сємдєсАт коп грошей широких... то вжо мьнит 
сто коп грошей широких (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 

ФОРМИ: теп. З ос. одн. мєнить, мєнїть З (XV ст. ВС 
6 зв., 7, 22 зв.); мгЬиит 1 (1492 А$ III, 23); мєии(т) З (XV ст. 
ВС 21, 29, ЗІ); 3 ос. мн. мінА(т) (XV ст. ВС 25); інф. пас. 
мЬнєиьі бьіти (1492 АЗ III, 23). 
Див. ще *ИМЄНОВАТИ СА, ИМЄНОВАТЬ, *МЄНИТИ 

СА, *МЕНОВАТИ. 
*МЄНИТИ СА дієсл. недок. (6) 1. (ким) називатися (ким), 

видавати себе (за кого) (3): а хто сА мєни(т) шлА(х)тичо(м) 
а нє з родоу шлАхо(т) (XV ст. ВС 18 зв.). 

2. казати, твердити (із з'ясувальним спол. що) (1): а 
б^Кдє(т) ли хто иньшии мєни(л)сА право имє(т) кь той очинє 
имєє(т) прїити прє(д) соу(д)єю а оуказа(т) своє право 
(XV ст. ВС 22 зв.); 

вважати себе (ким) (1): Иди(к) жалова(л) на фа(л)ка и(ж) 
єго потщїва(л) собакою своєю а собака єго укоусила а с 
тго мєнїльсА хро(м) (XV ст. ВС 27). 

3. (зробити що) визватися (1): янь то(г) мєниль сА до- 
свє(т)чить (XV ст. ВС 19). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. сА мєнить 1 (XV ст. ВС 8); сА 

мєии(т) 1 (XV ст. ВС 18 зв.); мєнїтсАІ (XV ст. ВС 18 зв.)^ 
перф. З ос. одн. ч. мєниль сА,мєни(л)сА, мєнїльсА (XV ст. 
ВС 19, 22 зв., 27). 
Лав. ще *ИМЄНОВАТИ СА, ИМЄНОВАТЬ, *МЄНИТИ, 

*МЕНОВАТИ. 
! МЄНО <МЄНСКИИ> див. *М1іНСКИИ. 
*МЕНОВАТИ дієсл. недок. (3) (стп. тіапомщс) 1. ви¬ 

кликати поіменно, називати поіменно (2): мьі право 
оуставлАємь на то коли(ж) очичи в чюжєи зємли 
боудоуть мєнова(н) прє(д) соудомь тогдьі соудья слоужєб- 
нїко(м) єго имаєть зазвать триичи кь правоу абьі о(т)повє- 
да(л) (XV ст. ВС 16). 

2. (що) казати, твердити (1): мьі Свьідрьігайло, Великій 
князь чиньїмо знаменито... ижь, прьішовшьі передь нась... 
Карпь Ивановичь Микулинскій, биль чоломь, покладаль 
передь нами льість оть князя Василія Сангушковича... и 
дворань наших... што єсмо имь... велильї... крьівду его, 
што менуеть одь землянь Браславскихь и боярь Хмель- 
ньіцкихь, розсудьітьі (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. меиуеть (1430 ГВКЛ 7); перф. 

пас. З ос. мн. ! монованьї 1 (XV ст. ВС 20); майб. пас. З ос. 
мн. боудоуть мєиова(и) І (XV ст. ВС 16). 
Див. ще *ИМЄНОВАТИ СА, ИМЄНОВАТЬ, *МЄНИТИ, 

*МЄНИТИ СА. 
МЄНТОРТ ч. (2) (особова назва, лит. Мїпіагіаз): коли 

дєржал Слоиим пан Копач (и) брат єго пай Мєнторт, мьі 
єзьдживали тоут в ловьі (Лукониця, 1478 А$ III, 17). 
ФОРМИ: наз. одн. Мєнторт (1478 АЗ III, 17); род. одн. 

Мєнторта (1478 А5 III, 17). 
*МЄНТОРТОВЬ прикм. (1) ОМєнтортовь 

о у г о л ь (1) (назва місцевості у Троцькому воєводстві): И 
мьі... казали єсмо свєтком присАгноути, они обвели от 
Бєрєзоє к Бережкам, ажь к Мєнтортовоу оуглоу и Золо- 
тєєвоу (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: дав. одн. ч. Мєнтортовоу (1478 АЗ III, 17). 
Пор. МЄНТОРТ. 
МЄНШИ присл. в. ст. (1) менше: а надью маю(ч) и дооу- 

0аю(ч) ва(м) ижє в таковьі(х) рьча(х) длА чти и доброго на- 

шего ничого мєнши вьі ка(к) оии та(к) миого чинили є єстє 
(!) и радили (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще МНГ£. 
Пор. МАЛО, НАМИЄ. 
*МЄНШИИ див. МЕНЬШЬІЙ. 
*МЕНЬСКИИ див. *М'£НСКИИ. 
МЕНЬШЬІЙ, МІїНЬШЇИ прикм. в. ст. (18) 1. (за ві¬ 

ком) менший, молодший (14): А се мьі кнзи Василиевичи, 
отчичи Збаразскии: князь Михайло а князь Семень Мень- 
шин (!)... сознаваемь... ижь мьняли єсмо и з дядкомь и 
своимь... отчиною своєю (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/IV, 
102); и я єсми подьлил сА з братомь своимь мЬншьімь со 
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кн<А)з(є)мь Сємбномь Избаразким самь своєю волбю 
доброю и єго тбж доброю волбю вбчно и непорушно (Виш- 
нівець, 1482 АЗ І, 80); просили нас два брати рожоная: 
старейшьій пань Барьсань на имя Аньдрей, а другий Барь- 
сань пань Яцко, меньшьій брать, пана Маськовьі сьіньї, 
и просили нась, бьіхьмо ихь розделили ку ихь отчини (Зви- 
няче, XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193); такь рєкьши присАгоу 
свою вьіписавши присАжьньі(и) листь написавь тагирєвьімь 

-мєньшимь братомь ... послаль єсми (б. м. н., 1484 ЯМ). 
2. (за становищем у суспільстві, у феодальній ієрархії) 

менший (2): Вгаї м^азг тепзгуу хуеіікуу кпіаг 2укпітопх 
сгеїот Ьіеі (Липиишки, 1433 ЗНТШ [.XXVI, 142); нїскоє 
поклонєнїє бїровоу о(т) братова, о(т) меншаго прїятель 
г(с)ва ти, шо(л)тоуза хьрль о(т) брьла(д) (Бирлад, 1434 
Сові. II, 675). 

3. (за кількістю) менший (1): а б^доуть ли тьі(и) речи 
оу мєньши(х) пєнєзА(х) проданьї тогдьі имєєть за сА об¬ 
дати до(л)жнікоу (XV ст. ВС 18); 

меншої вартості (1): а боудоуть ли тьш пєнєзи оу мєнь- 
ши(х) рє(ч)хь ни(ж)ли емоу до(л)жно а возметь оу томь 
нєкоторьі(и) закла(д) тогдьі маєть оу томь досьі(ть) имє(т) 
(XV ст. ВС 18). 
ФииМИ: наз. одн. ч. меньшнй, тепзгууі' (1433 ЗНі Ш 

БХХУЇ, 142; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193); мБиьшїи 1 (XV ст. 
ВС 23); ! Меньшин 1 (1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102); род. одн. ч. 
меншаго (1434 Сові. II, 675); дав. одн. ч. мБншому 4 (1482 
АЗ І, 80, 81); мєньшему 1 (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 193); 
ор. одн. ч. мєньшимь 1 (1484 ЯМ); мБншнмь, мБншьім 2 
(І482 АЗ І, 80); знах. одн. ж. мєиьшую (1484 ЯМ); ор. одн. 
ж. мєньшєю (1484 ЯМ); місц. мн. оу мєиьши(х) (XV ст. 
ВС 18). 
Пор. *МАЛЬІЙ. 
*МЄНЬШИИ див. МЕНЬШЬІЙ. 
! МЕНЬШИН (МЕНЬШИИ) див. МЕНЬШЬІЙ. 
*МЄНАТИ див. * МІНЯТИ. 
*МЄРА див.*N1*1*9А. 
*МЄРЄЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): твмь мн... дали и потврьдили єсмо имь... на брьла- 
дб блажари и мєрєщи (Сучава, 144-8 Сові. II, 323, 324); 
Тбмь мьі... дали и потврьдили єсми им... єдно село на Брь- 
ладв... Мєрєєщїи (Васлуй, 1495 ВАМ 70—71). 
ФОРМИ: знах. Мєрєєщїи 1 (1495 ВАМ 71); мєрєщи 1 

(1448 Сові. II, 324). 
мєрєцкий прикм. (10): Пр(авиль) м(а)р<шалокь> 

н(а)м(естникь> М<е)р(ецкій>, п(а)нь Ст(аниславь) Гл(е- 
бовичь) (Трохи, 1494 РИБ 561); Прав<иль> мар(шалокь) 
двор(ньш) нам(Бстникь) Мер(ецкІй) и Ут(енскій) кн(язь) 
Михаиль Львовичь (Глинскій) (Краків, 1500 АЛМ вип. 2, 
59). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. мєрєцкий, мєрєц(кій), Мер(ец- 

кій>, М<е)р<ецкій> 5 (1494 АЛМ 54; РИБ 561; 1496 АЛРГ 
69; 1499 А5 І, 118; 1500 АЛМ вип. 2, 59); ск. н. мер, ме(р) 
5 (1496 АЛРГ 71; ВМКФС; 1497 ПКИП; 1499 ВФ; 
ГОКІР). 
Пор. *МЄРЄЧЬ. 
*МЄРЄЧЬ ч. (4) (назва міста у Троцькому воєводстві) 

Мереч: оув озєра оу крудьі межи городна и мєрє(ч) по роз- 
твв х(с)вб оу пАтокь (б. озера Круди, 1400 Р 62); Писан 
в Меречи, априль 27 день, индикть 14 (Мереч, 1496 АЛРГ 
71). 
ФОРМИ: род. одн. мєрє(ч) (1400 Р 62); місц. одн. в (оу) 

Меречи (1401 Р 64; 1496 АЛРГ 69, 71). 
*МЄРЄЩИ див* МЄРЄЄЩЇИ. 
*МЄРЗЄЧКА див. *МЄРЗАЧКА. 
*МЄРЗАЧКА ж. (13) (стп. шіет^сгка) образа; ворожа 

дія (9): а мн...‘про то жь єго...о тую исную мєрзАчку и шкоду 
воєваную намь и коруні нашои оучинєную о(т) єго о(т)ца 
правого чинимьі и о(т)пущаємн ему все тнмь иашимь лис- 
томь (Ланчиця, 1433 Р 121); Мн стєфань воєвода знаємо 
чиньїмь... што... оучинили ЄСМН ВБрНОЮ покороу... илїа- 

шоу воєводб, мл(с)тивє пристоу(пн>ли єсмьт и поклонили 
сА єсми яко г(сд)ноу нашємоу и братоу старшємоу и тн 
прєдьрєчєнньїмь мєрзАчкьі(м) (!) о(т) оусєго сєр(ди)цА о(т)- 
поустили єсмьі (Бирлад, 1435 Сові. II, 678—679); а мьі єсми 
простили пана Михайла... и пана Доумоу... и нє имаєм имь 
оуспомьноути никакьіх от мимошедших рьчєи и мєрзАчкьі, 
що противно нам стоАли, николи ни оу чем, на вбкьі (Су¬ 
чава, 1468 ВО II, 306); и тими часи єго милость вишєрєчєн- 
нїи крал... нам вьси мєрзАчкьі и шкоди и кривди, которїиж 
єсмо єго милости часоу прєминоулєго оучинили, отпоу- 
стиль (Гирлов, 1499 ВО II, 4і9); 
имати мєрзАчку (1) див. ИМАТИ 2; и м б т и 

мерзєчку (2) див. ИМІїТИ. 
ФОРМИ: род. одн. мєрзА(ч)ки (1457 Сові. II, 809); знах. 

одн. мєрзАчку 2 (1433 Р 121; 1459—1460 ЗНТШ СІЛІЇ, 
фотокоп.); мєрзєчку, мєрьзєчку, мєрьзєчькоу 3 (1435 Сові. 
II, 679; 1457 ВО II, 257; 1460 ВО II, 270); род. мн. 
мєрзАчо(к) (1459—1460 ЗНТШ СЬІІІ, фотокоп.); дав. мн. 
! мєрзАчки(м) (1435 Сові. II, 679); знах. мн. мєрзАчки 
4 (1468 ВО II, 306; 1499 ВО II, 419, 420); мєрзАчки 
І (1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.). 

*МЄРТВЬІИ прикм. (3) мертвий, неживий (1):Акто о(т)и- 

мєть о(т) цркви стго николи судитсА со мною пєрєдь бгмь 
єгда придєть правєдньш судии хотА судити живьімь и 
мртвнмь (б. м. н., бл. 1350 Р 8—9); 
О мертвий т о в а р ь (2) будь-який об’єкт торгівлі, 

крім худоби: а тако(ж) тьі(х) люди да є(ст) и(м) слобо(д)но 
о(т) доброво(л)но ходити сь хорнцо(м) или с солею или по 
рибу или живи(м) товаро(м) имє(т) ходити или мртви(м)... 
а мито да нє да(ст) ни гро(ш) (Сучава, 1453 Сові. II, 461 — 
462); а кто оусхочєт тих люди соудити... или мито от них 
брати от оусєго их товароу... или живих товарь или мерт¬ 
вих... вєздє да єст имь слободно и бєз мито (Сучава, 1466 
ВО І, 96). 
ФОРМИ: ор. одн. мртвн(м) (1453 Сові. II, 462); род. 

мн. мертвих (1466 ВО І, 96); дав. мн. мртвнмь (бл. 
1350 Р 9). 

*МЄРЬЗЄЧКА дш?.*МЄРЗАЧКА. 
*МЄРЬЗЄЧЬКА див. *МЄРЗАЧКА. 
*МЄРЬКА див. *Мч»РКА. 
МЄСЄХНЬ ч. (1) (особова назва): ми илїа воєвода... знає¬ 

мо чинй(м)... ожє.. нашь вБрньш пань дань мєсєхнь слоу- 
жиль прьждє... родитєлю нашємоу... а днє(с) слоужить 
намь правою и вБрною слоужбою (Сучава, 1436 Сові. І, 
487—488). 
ФОРМИ: наз. одн. мєсєхиь (1436 Сові. І, 487). 
*МЄСЄЦЬ див. *ЛГЙСАЦЬ. 
*МЄСНЇИдшї. *МЯСНЬІИ. 
МЄСТО 1 див. МІїСТО \ 
МЕСТО 2 див. МІгСТО 2. 
*МЄСТЦЄ див. МЄСЦО. 
*МЄСТЬСКИИ див. *М1їСТЬСКИИ. 

МЄСЦО с. (39) 1. (визначена частина простору) місце 
(28): слюбоуємь такьжь и слюбили єсми и обАзоуємьі сА 
тимь нашимь листомь, ижь какь рихло прєрєчєнии пань 
владиславь... прїидєть до рускн(х) зємль, прєрє(ч)ини стє- 
фаиь воєвода нашь, имаєть прїихати обличнь, а присАгь 
олду своєго и записоу потвердити, на мбстци и часоу по- 
ложєнного єму листи албо єго посли (Сучава, 1434 Со5^. 
II, 666); И о(т) вєрьховини єє котора Впадаєть В дньстрь 
з обоу двоухь Стороиь тоє рьчки Камєници землю Дєрь- 
жати Маєть по самоую Соухоую Камєницю С подойминами 
тамь того мбсцА По рьчькоу рашьковькоу (Прилуки, 1459 
Р 171); а еще подьнялся ему пань Барсань... ставь засьта- 
вити ниже Гуговьского ставу у подобномь месьци, трохь 
локоть узьвьшіки а чотири поперекь (Звиняче, XV ст. 
АрхЮЗР 8/^, 193); нєкоторн(и) из наши(х) пано(в) 
коли(ж) то на ва(л)цє є(ст) имь мєсцо дано боудє(т) 
а онї того мєсца нє смотрАть иє дєрьжа соромоу а ииьдє(с) 
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становА(т) (XV ст. ВС 10 зв.); слоубоуємь и обєцахомь... 
абихом мн... на мисцб оу Коломия, абьіхом сб сь єго 
милости видали и голдовали (Новий Град, 1479 Вй II, 
351). 

2. пристановище (2): Також и мн... нє имаєм такового 
чловька ппїимити ани мвстца ани поживлєнїА нигдє не 
имаюм ємоу давати оу нашєи зємли, ани оу кого от под- 
данних наших (Гирлов, 1499 ВО II, 421). 

3. (земельна ділянка) місце (5): Биль намь чоломь... 
пань Григорей Исаевичь Громьїка, о тьімь, што перво сего 
дали есьмо ему мЬстце городское и зь малою улочкою на 
будованье двора его вь мбстб Виленскомь (Люблін, 1410 
АкВАК XI, 5); Я Андрушко Русинович... вьізнаваю... 
продал есми чаруковьского подворА мбстьцє в околном 
(в ориг. воколном.— Прим. вид.) городь в Луцку... кн(є>- 
г(и)ни Мари Сємєновой Ровєнской на вєчность (Луцьк, 
1494 АЗ І, 101); Я макси(м) харитонови(ч) горкавьі(и)... 
сознаваю симь мои(м) листо(м) прода(л) єсми мбстцо своє 
коморноє на мбстє подлє болницкоє коморьі оринь андрБЄ- 
вб жєнб (б. м. н., бл. 1500 ПИ № 9); 

(угіддя) місце (1): а тьіє вєрхоу писаньїє мвсьца придаль 

єсми из жоною моєю... стмоу николб к дольсзкои (!) цркви 
ввчно и нєпороушно (Перевали, 1440 Р 142); 
О на мбсцє (кого) (1) замість: мьі стефань воево(д)... 

чинимь знаменито... ажє єсмо оумолвили и с паньї и с ко¬ 
руни по(л)скоА, коториижє сА иснимали с нами... на мбст- 

цє володислава, король по(л)ского (Серет, 1445 Сові. II, 
728—729); 

и м Б т и м Б с ц є (1) див. ИМ'ЙТИ; на полноумь 
мбстьци (1) див. *ПОЛНЬ1И2. 
ФОРМИ: наз. одн. мєсцо (XV ст. ВС 10 зв.); род. одн. 

мБсца 2 (XV ст. ВС 32 зв., 33 зв.); містца 3 (1499 
ВО II, 420, 421; бл. 1500 ПИ № 9); мєсца І (XV ст. ВС 
10 зв.); мєстца 2 (XV ст. ВС 10 зв., 11); місцА 1 (1459 Р 
171); дав. одн. мистцю (1453 Сох/. II, 765, 766); знах. одн. 
місце 3 (1462 ВО II, 284, 285); містцє, містьцє 6 (1410 
АкВАК XI, 5; 1445 Сові. II, 729; 1448 Сові. II, 734; 1494 
АЗ І, І0І); мистцє 4 (1453 Сові. II, 765, 766; 1455 Сові. II, 
774); містцо 1 (бл. 1500 ПИ № 9); місц. одн. на(оу)міст- 
ци, містьци 4 (1434 Сові. II, 666; 1445 Сові. II, 729; 1467 
ВО II, 297); ! мітци І (1434 Сові. II, 664); містьцА 1 (1467 
ВО II, 297); месьци 1 (XV ст. АрхЮЗР 8.'ІУ, 193); мисці 
1 (1479 ВО 11,351); род. мн. мистє(ц) (1453 Созі. II, 765); 
знах. мн. місьца 1 (1440 Р 142); мєсца 1 (XV ст. ВС 13 зв.); 
мистцА 1 (1468 ВО II, 302)\ місц. мн. иа мєсцє(х) (XV ст. 
ВС 13 зв.). 
Див. ще МІЇСТО 1. 
*МЕСТ>ЦЄ див. МЄСЦО. 
*МЄСЬКИИ див. *МИСТЬСКИИ. 
*МЕСЯЦЬ див. *М1їСАЦЬ. 
*МЄСАЦЬ див. *М1їСАЦЬ. 

*МЕТАТІ діесл. недок. (2) (що) кидати: Тег, ^езІІіЬу сЬІо 
как па згкоіи... шеіаі, Іоі ша^еГ зіагозіе пазготи гаріаіііі 
бша Іипіу регси (Луцьк, 1388 ІРЬ 105); Как ге і іуші гагу, 
кисіу НаНіа згІаЬ ісЬ, сегк\уі пазгу гЬІі, Вогеіе їііо 
шуушаіа, гпесга па гіешііи, поЬату іоріаіі (Липнишки, 

1433 ЗНТШ СХХУІ 141). 
ФОРМИ: перф. З ос. одн. ч. тєіаї (1388 2.РВ 105); діє- 

присл. одноч. тесга (1433 ЗНТШ ^XXVI, 141). 

*МЄТЄЩИ мн. (1) (назва місцевості у Молдавському 
князівстві): (мн алекс>андрь воєвода... чинимь знамени¬ 
то)... (ожє)... дали єсмьі имн єдно (мбсто на тазловБ подли 
рБкьі).., вьішє мєтєіць (Сучава, 1424 Сові. II, 956). 
ФОРМИ: род. мєтєіць (1424 Сові. II, 956). 

мети див. ИМІгТИ. 

МЄФТОД (МЕФТОДИИ) ч. (1) (особова назва, цсл. 
Мє-еюдии, ер. МєО’ббІоС); хота(р)... до опрїша(ни),.. камо 
є мєфтод... (в ориг. розірвано.— Прим, вид.) сторрони (!) 
до <обьр>шїє (Корочин Камінь, І458 /шп. иос. 122). 

*МЄХОВИЧЬ ч. (І) (особова назва): Я по(п) порБчкьі иа 
имА исидо(р) ис своими с сьінми... били есмо чєло(м) є(г) 
мл(с)ти штобн є(г) мл(с)ть пожалова(л) на(с) землею црков- 
ною... половиною... со ива(н)цо(м) мєховичо(м) (б. м. и., 
1498 ЧІАФ). 
ФОРМИ: ор. одн. мєховичо(м) (1498 ЧІАФ). 
*МЄХОВЩИНА ж. (1) (назва земельного володіння у Во¬ 

линській землі): я по(п) порБчкьі на имА исидо(р) ис своими 
с сьінйи... били есмо чєло(м) є(г) мл(с)ти штобьі є(г) 
мл(с)ть пожалова(л) на(с) землею црковною оу порБчьи 
на имА мєхо(в)щиною (б. м. н., 1498 ЧІАФ). 
ФОРМИ: ор. одн. мєхо(в)щииою (1498 ЧІАФ). 
*МЄЧИТОВЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі): 

кн(А)зю Василью осталсА город Збараж, а к тому села: 
Янковцьі, Обаринцн... Зволохи под Мєчитовомь (Луцьк, 
1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: ор. одн. Мєчитовомь (1463 АЗ І, 54). 
*МЄЧНИКЬ ч. (1) (особова назва): тбм мн... дали єсми 

ємоу... села... на имА милотинєщїи и гдє осадиль татоу(л) 
м(ч)никь (Сучава, 1442 Сові. II, 93). 
ФОРМИ: наз. одн. м(ч)иикь (1442 Со5^. II, 93). 
*МЄЧОВЬІЙ прикм. (1) завданий мечем, мечовий: Ко- 

ли(ж) кмє(т) па(н)у алюбо шлА(х)тичю раиоу оучини(т) 

двє алюбо три за ка(ж)ноую раноу єі а соудови єі а боудє(т) 
ли си(нь)євая рана а кровава за мєчов^ю раноу соуди(м) 
(XV ст. ВС ЗО зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. мєчовЖю (XV ст. ВС ЗО зв.). 
*МЄЧЬч. (10) (ручна зброя) меч (6): а... оть крамньїхь 

рБчєи, оть шапокь, оть ногавици, оть кордьі, оть меча, 
оть гривни по три гроши (Сучава, 1408 Сові. II, 632); Иди(к) 
жалова(л) колі* спа(л) на (до)розє прїшо(д) ©а(л)ко и оузАль 
ємоу мє(ч) и тобольт а оу тоболє(х) три ско(т)ца гро(ш)и 
(XV ст. ВС 26 з в.); Почєнши гдє єсть головнеє мнто... от 
коси, и от сєрпи... мєчи, и от иншии рьчи дробних щож ко 
крамоу слоухают, а от того от оусєго щобьі платили оу Сє- 
рєти мито от гривноу три гроши (Сучава, 1460 Вй II, 273); 

(у переносно-узагальненому значенні) зброя (4): а нась 
слюбиль вєл(и)ки казимирь по томоужь всемоу вьшієи 
писаномоу боронити мєчомь и посли, и со всєю радою и 
со всими людми подданьїми зємли литоввскоб (!) , ть (!) 
каждого нашого нєпрьіАтєлА (Сучава, 1442 Сові. II, 717); 
крал... и братїя єго... землю нашю молдавскоую... с каждои 
сторони, мечем и радою и людмьі и сь вьсєю их милости 
моцєю... боудоут боронити (Гирлов, 1499 Вй II, 420). 
ФОРМИ: род. одн. меча (1408 Сові. II, 632); знах. одн. 

мєчь, мє(ч) (XV ст. ВС 17 зв., 26 зв.); ор. одн. мечем, мє- 
чє(м) 2 (1453 Сові. II, 766; 1499 ВИ II, 420); мєчомь 1 (1442 
Сові. II, 717); наз. мн. мєчи 1 (1460 ВО II, 273); род. мн. 
мєчи 1 (1434 Со5^. II, 669); ор. мн. мєчи (1476 ВЬ II, 337). 

МЄША ч. (1) (особова назва): ми Стєфан воєвода... зна¬ 
менито чиним... ожє... оучинили єсмо вь задоушїє... родї- 
тєлєи наших... и дали єсми ... монастироу цигане на имб: 

Микоула сь чєлбдєю, и Татоул сь чєлбдєю... и Мєша сь чє- 
лбдєю (Сучава, 1487 Вй І, 310). 
ФОРМИ: наз. одн. Мєша (1487 ВО І, 310). 
*МЄШКАНЄ с. (1) (місце для проживання) притулок: 

Мьі пань моужнло боучацски... вьізнаваємь... и(ж)... хо- 
тячи пана михаила канцлиря молдавско(г) намь... лриятє- 
лємь... оучьшити... дали есми ємоу оу ка(ж)доую єго при- 

годоу того бжє нє дай коли би ся ємоу пригодило вьіти ись 
зємли мо(л)давскоєи пєрє(д) каки(м) натискомь оу снятинб 
оу горо(д) мєшкаиє сь єго паиєю сь є(г) дитками и сь слоу- 
гами (Снятин, 1454 Р 162—163). 
ФОРМИ: знах. одн. мєшкаиє (1454 Р 163). 

*МЄШКАНЬЄ с. (2) (стч. тезкапіе, стп. тіезгкапіе) 
зволікання, затримка: и тако(ж) коли прїидє(т) мє(д) и жи¬ 
то нашєго монастьірв о(т) побрать на цоцори(н) бро(д) що 
бьі провозници провозили єго без никоторого мАшкаиїа 
(Побрат, І448 ДГиР)\ и запись єго мл(с)ть шлє(т) вами кь 
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г(с)дрю вашему... бєзь мешканья (б. м. н., 1496 ОПСВВ 
62). 
ФОРМИ: род. одн. мешканья 1 (1496 ОПСВВ 62); мАшка- 

нїа 1 (1448 ДГПР). 
МЄШКАТИ дієсл. недок. (13) проживати, мешкати: Иту- 

51 і 1 і іезшо з рапу гасіаші пазгіті і сіаіі ргаша і ^оіпозіі... 
тезгкаїисгіш ш сош рапзшіе пазгогп, коїогуі зиг пігеі 
\у іот Іізіе пазгогп шурізапу (Луцьк, 1388 ІРЬ 103); па(к) 
ли бьі оусхоти(л) оу коропци мешкати ино ємоу дає(м) мьсто 
коропець сь мьітомь сь млино(м) и село стьнкоу к томоу 
причьіняє(м) (Снятин, 1454 Р 163); и тая Гайка мешкала на 
той дьльницьі мужа своего на вдов(ь)емь стол(ь>цьі до 
тьіхь часовь, поки пошла замужь за Юшка Можейковича 
(Троки, 1494 РИБ 560); але таковаго чловька... их ми- 
лости мают єго вьгнати и вьпоудитн проч из их милости 
зємлАх, абьі не мєшкал ни жадного часоу под их панством, 
ни явно ани потаємно (Гирлов, 1499 Вб II, 420—421). 
ФОРМИ: інф. мешкати, мєш(кати) (1449 Со5^. II, 747; 

1454 Р 163; 1499 Ви II, 421, 422, 443); теп. З ос. мн. меш¬ 
кають (1389 РЕА І, 26); перф. З ос. одн. ж. мешкала (1494 
РИБ 560); майб. З ос. одн. боудє(т) мешкати (1454 Р 163); 
баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. абьі... мєшкал (1499 ВО її, 
421); дієприкм. акт. теп. дав. мн. шезгкаїисгіш (1388 2РІ 
103). 
Див. ще ПОМЕШКАТИ, *ПРОМ1іШКАТИ. 
*МЄШТЄР див. МЄЩЄРЬ. 
*МЄШЧАНИНЬ див. М'БЩАНИН'Ь. 
МЄЩАНИН див. ШіЩАНИНЬ. 
МЄЩАНИНЬ див. МЄЩАНИНЬ. 
МЄІЦАНЇНЬ див. МИЩАНИНЬ. 
МЄЩЄРЬ ч. (3) (молд. мештер, мад. шезіег) магістр: Єє 

азь пань радоуль вицашпань марамоуре(ш)скьі(м) (І) и жоу- 
пань ба(н)ко... даємо вьдомо... ажє балица воєвода и Драгь 

мєщерь сьзидаше црковь вь имє стго архаггла михаила 
(Сігет, 1404 ГМ)\ И по сєм прошоу твоА милость... аби єси 
лишил слоуга наш Михаю мештер, аби пришол до нас сь 
мєчи и сь орьжїє, аби нам били на погане (Васлуй, 1476 
ВО її, 337). 
ФОРМИ: наз. одн. мєіцерь (1404 ГАЛ); знах. одн. мештер 

(1476 ВО II, 337). 
Див. ще МИСТРЬ1. 
МЖАЧИЧЬ, МЖАЧИЧЬ ц. (3) (особова назва): а при 

томь бьгли панове: пан Ивашко Калєникович... а пан Грин- 
ко Мжачичь (Кременець, 1469 АЗ І, 64); ино тьіх свьтков 
которьшжь в том привили написаньї: пана Ивашкова Ка- 
лєниковича... пана Гринка МжАчича, всих пєчати привь- 
шоньї к томоу листоу (Луцьк, 1491 АЗ І, 94). 
ФОРМИ: наз. одн. Мжачичь 1 (1469 АЗ І, 64); Мжа¬ 

чичь 1 (1478 ЗРМ); род. одн. МжАчича (1491 АЗ ї, 94). 
*МЖУРОВИЧЬ див. МЖЮРОВИЧ. 
МЖЮРОВИЧ ч. (3) (особова назва): А пань олєхно юрьє= 

вичь Жюсичь продаль єсмь дьдиноу и отьчиноу свою паноу 
дробьішю мжюровичю село на имА конюхи (Острог, 1458 
О Ж, Д АЛ); Я пан Олєхно Юрєвич чиню знакомито: .. .про- 
дал єсми отчину свою и дєдиноу на имА Йвану Дробишоу 
Мжуровичоу озєрєнскоє дворищо (Острог, 1464 АЗ І, 57). 
ФОРМИ: наз. одн. Мжюрович (1463 АЗ І, 56); дав. одн. 

мжюровичю 1 (1458 0ЖДМ)\ Мжуровичоу 1 (1464 АЗ І, 
57). 
МЖЮРУВТ>СКИИ ч. (1) (особова назва): а при томь 

бьіли и свьдьци пань ходько бьібельскии пань мичко мжю- 
рувьскии (Перемишль, 1390 Р 176). 
ФОРМИ: наз. одн. мжюрувьскии (1390 Р 176). 
*МЖАЧИЧЬ див. МЖАЧИЧЬ. 
МИ1 див. МЬІ 
МИ2, МЬІ (1001) (енклітична форма дав. одн. особово¬ 

го займенника у присвійній функції) мій, наш: мн їо 

алєксандрь воєвода гнь ’земли молдавскои и брать г(с)птва- 
ми жоупань богдань знаємо чинимьі... ожє... никоула... 

слоужить намь правою и верною слоужбою (б. м. н., 1400 
ОіР«А» 433); а на то е(ст) вьра нашего господства вишєпи- 
саннаго мьі алєксандра воєвода и вьра вьзлюблєнаго ми 
сьша илїаша воєводи и вьра дьтєи наши(х) и вьра больрь 
наши(х) молдавски(х) (Сучава, 1428 Сові. І, 224); А на то 
єсть вєликаА марторїА сам господства вишеписанного мьі 
Стефана воеводьі, и син наш Алєксандрь, и пископ наш кир 
Тарасиє от Долнєго трьга (Сучава, 1464 ВО 1,84); А на 
то є(ст) вьра нашего г(сд)ва вишєписа(н)ного, ми стєфана 

воєво(д)а, и снь г(сд)вами, бо(г)дана (Сучава, 1500 Сох^. 
5. 234). 
МИ ГАЛЬ ч. (1) (особова назва, пор. Михаиль): Сню кни- 

гоу писа(л) дАкь мигаль пьіхьінскьі изь диакомь иваномь 
(б. м. н., 1492 ЗОЄ). 
ФОРМИ: наз. одн. мигаль (1492 ЗОЄ). 
! МИГИЛУ (МОГИЛУ) див. МОГИЛА1. 
МИЄРЛЬ, МІЄРЛЬ, МЬІЄРЛЬ ж., невідм. (4) (особова 

назва): И оуставшє наши слоуги Тоадер и плємєник єго 
Сима и сестра єго Миєрль та заплатили оуси тотьі вьіше- 
писаннїи пиньзи (Сучава, 1492 ВО І, 506). 
МИК 1 див. МИКЬ Г 
1 МИК 2 (МИКОЛАЄВИЧЬ?) ч. (1) (особова назва): Прит. 

бьіл под. нам. бл. пн. Мик. Мик., мр. двор., нм. кєр (Ме- 
реч, 1496 АЛРГ 69). 
МИКА ж. (8) (особова назва, молд. микз «мала»Г А пак 

оу том також прїидоша прь<Д) нами... слоуга наш 
Пьтроу... и дочки єго Сорь и Софията и Мика... и прода¬ 
ли... єдино село... на Вєлико(м) Тазловє (Сучава, 1491 ВО 
I, 452); а мьі такождєрє и от нас єсми дали и потврьдили 
Мики тоє прАдрєчєнное село (Васлуй, 1495 ВО її, 57). 
ФОРМИ: наз. одн. Мика 3 (1491 ВО І, 452; 1493 СУО 6; 

1495 ВО II, 57); зам. дав. дочкам его Сорь и... Мика 4 (1491 
ВО І, 452; 1493 СУО 6; 1495 Вй її, 42, 57); дав. одн. Мики 
(1495 ВО II, 57). 

*МИКАЧЬч. (12) (особова назва): а на... потвєрждєнїє... 
вьра пана доуми спатарь микачА (Байчани, 1454 ПГПММ); 
а на то є(ст)... вьра пана доуми микача (Сучава, 1456 Со5^. 
II, 569). 
ФОРМИ: наз. одн. мика(ч) (1455 Сові. II, 559, 562; 1456 

ЗСФ)\ род. одн. микача 8 (1454 Со?^. II, 509 1455 Сові. II, 
540, 544, 550, 553, 564; 1456 Созі. II, 569; АЛіН. 213): ми- 
качА 1 (1454 ПГПММ). 
МИКИТА, МИКЬІТА ч. (5) (особова назва, цсл. Никита, 

гр. Иіх^т^Є): а кнзА юрьевьі(х) боАрь бьі(л) при то(м) пань 
патрикьи краєвскии ... а па(н) Микита (Острог, 1458 
ОЖДМ); и вьі... тьімь вашьімь посломь Микитою дьякомь, 
до нась прислали єстє (б. м. н., 1498 ВО II, 409). 
ФОРМИ: наз. одн. Микита, Микита 3 (1458 ОЖДМ\ 1476 

АрхЮЗР8/IV, 154; 1485—1500 АЗ І, 121); Микита 1 (1475 
АЗ 1, 141); ор. одн. Микитою (1498 ВО II, 409). 
Див. ще НИКИТА. 
*МИКИТИНО с. (І) (назва маєтку у Вітебській землі); 

и за тоую сто коп грошей широких продали єсмо Єго Ми¬ 
лости дворец наш... которьій же дворєц и зємли вьіслоужил 
отець мой дАдковщиноу свою Микитиио на кнАзи Йване 
Юрьєвичи (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 
ФОРМИ: знах. одн. Микитиио (1492 АЗ III, 23). 
*МИКИТИНЬ прикм. (2): писа(н)... в домоу в пана ми- 

китинь (Острог, 1458 0ЖДМ)\ 
микитиио дворище (1) (назва земельної ділян¬ 

ки у Перемишльській землі): а приписаль єсмь микитиио 
дворище т кому (!) жь дворищю кь пєрємьішьльскому (Ка¬ 
зимир, п. 1349 Р 3). 
ФОРМИ: місц. одн. ч. в микитииЬ (1458 ОЖДМ)\ знах. 

одн. с. микитиио (п. 1349 Р 3). 
Пор. МИКИТА. 
МИКЛАІІГЬ ч. (5) (особова назва, стчАМікіаз, пор. Мико¬ 

лам): Жаловала намь бояриня... Анна Петрашовая, на не- 
вестку свою Ганку, штожь мужь тое Ганки Миклашь сь 
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нею детей ничого не имели и за тьімь вмерь, ее оставившьі 
на своей двл(ь)ницьі (Троки, 1494 РИБ 560); у рап пешуга 
ргузїаі котлі... зІигеЬпука з^оіеііо іоког тукіазга (Три- 
шин 1500 ДПЖЩ. 
ФОРМИ: наз. одн. Миклашь, Мукіазг (1494 РИБ 560; 

1500 ДПЖН)\ знах. одн. мукіазга (1500 ДПЖН). 
Дав. ще МИКЛОУШЬ. 
МИКЛОУШЬ, МИКЛЬОУШЬ, МЬІКЛЬОУШЬ, мик- 

ЛООУШЬ, МИКЛЬОУШЬ, М1КЬОУ52 ч. (16) (особова 
назва, молд., мад. Мікіов, серб. Мікіиз, пор. Миколам): 
а ву того село што на дупєлнои могьільї брать єго микло- 
оушь нє имаєть ниодно двло (Сучава, 1411 ОІД«А» 439); 
Ино мьі... такождєрє и от нас єсмьі дали и потвьрди- 
ли... паноу Или комисоу тоє... сєлиіцє... гдє бьіл Мик- 
льоушь Катина (Гирлов, 1499 ЕЮ II, 160). 
ФОРМИ: наз. одн. миклоушь, микльоушь, миклооушь 

5 (1411 ОІЯ«А» 439; 1421 Соя*. І, 142; 1437 Сові. І, 541; 
1442 Сові. II, 96; 1443 ВАМ 41); микльоуш, миклоу(ш) 
2 (1421 Сові. І, 142; 1491 ВБ І, 449); Микльоушь 1 (1499 
ВБ II, 160); Мьікльоушь 1 (1499 Вй II, 160); МШоуяї 
1 (1413 ОБ 48); зам. дав. продала слоугам нашим Микльоуш 
и сратоу єго Янкоу І (1491 Ви І, 448—449); род. одн. 
Миклооуша, Микльоуша (1414 Сові. II, 111; 1472 ВО І, 
172); дав. одн. Микльоушоу 1 (1491 ВО І, 449); Миклооу- 
шєви і (1431 Сові. І, 317); МікІУвспоуу і (1413 01 48). 
Див. ще МИКЛАШЬ. 
МИКЛЬОУШАНИ мн. (4) (назва села у Молдавському 

князівстві): А хотар тою част села от Микльоушани да 
ест по старомоу хотароу, коуда йз ввка оживали (Васлуй, 
1472 ВБ І, 172). 

ФОРМИ: наз. зам. род. от Микльоушани (1472 ВО І, 
172). 
МИКЛЬОУШЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): твмь мьі... дали єсми ємоу... села на имА кориє- 
щїи и микльоушєщи (Сучава, 1420 Сові. І, 135). 
ФОРМИ: наз. микльоушєщи (1420 Сох^. І, 135). 
МИКЛЬОУШЬ див. МИКЛОУШЬ. 
МИКЛЬОУШЬ див. МИКЛОУШЬ. 
МИКЛА, МИКЛІЇ ч. (15) (особова назва, молд., пор. Ми¬ 

кол аи): мн алєксандрь воєвода... дали есми попу нашему 
юзв два села на имА миклА о(т) бахну на тоутовв и балань 
о(т) стрьімба (Баскаківці, 1431 Сові. І, 315); твмь мьі... 
дали єсми ємоу... на тоутовв двв села гдє є(ст) миклА о(т) 
бахноу и гдє є(ст) балань о(т) стрьімба (Сучава, 1434 
Б/ДнА» 463); (ино> мьі видввшє меж(и) ними <их> доброи 
воли... а мьі такождєрє и от нас дали и потврьдили слоу- 
гамь нашим Тоадєроу, сьіноу Миклб Бьлческоула, и Дра- 
гот(ь) Воулпєскоуль тоє... село (Сучава, 1495 ВО II, 82); 
мьі Стєфан воєвода... знаменито чинними (!)... ожє прїидє 
првд нами... слоуга наш Йван, синь Данчоула... и продал 
свою правою отниноу... от оурика двдов єго Тоадєра Бєцв 
и Миклб (Васлуй, 1497 ВО II, ПО—111). 

ФОРМИ: наз. одн. миклА, Микл* (1431 Соз^. І, 315; 
1433 Сові. II, 650; 1434 О/РлА» 463; 1436 £)/Р«А» 469; 
1495 ВО II, 39); род. одн. Микл* 7 (1448 Сові. II, 300, 306; 
1495 ВО II, 82; 1497 ВО II, 111); Микли 3 (1493 СУО 6). 

*МИКОВЬ прикм. (2): тбмь мн... дали и потврьдили 
єсми имь... на рєбричоарв село попа миковв (Сучава, 1443 
Сові. II, 179); 
селище м и к о в о (1) див. СЄЛИЩЄ 1. 
ФОРМИ: знах. одн. с. миково І (1427 Сові. І, 193); миков* 

З (1443 Сові. II, 179). 
Пор. МИКЬ1. 
МИКОЛАЙ, МИКОЛАМ ч. (38) (особова назва, цсл. Ни- 

колаи, гр. ІМіхбЛаоЄ) Микола: А при томь бьіли свбдци 
пань миколай спичникь воєвода снАтиньскии пань гврко 
(Коломия, 1398 Р 57); Мьі ильАшь воєвода ... записуємьсА 

тьімь пношАмь што к намь з литьвьі приєхали на нашю 

службу... пну миколаю пну михалови иньшимь єжь суть 

с ними и будуть (Сучава, 1433—1443 АРМ); А при томь 
бьіли могоричници: на имя Воитко, конюшій Волковискїй, 
и сь сьіномь Миколаємь (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106); 
А при томь бьіли добрьіе люди: пань Взячь, земенинь Во- 
лодимерьский... а войть Володимерский пань Миколай 
(Володимир, 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627—628); и на(д)то ещє 

0є(д)ко сла(л) ся на пна миколая радивиловича воєводоу 
вилєньского (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: наз. одн. Миколай, миколай, М(и)к<олай) 20 

(1398 Р 57; 1404 Р 69; 1411 Р 80; 1424 Р 106; 1445 Сові. II, 
729; 1467 ВО II, 297; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 628; 1495 РИБ 
621; 1497 РИБ 684; 1499 АЗ І, 118 і т. ін.); Ми кола Б 1 (1421 
Р 92); ск. н. м(к), ми(к), Мик., Мк. 7 (1493 АЛРГ 56; 1495 
ВК; 1496 АЛРГ 69; ВМКФС; 1499 ВФ; ГОКІР); род. одн. 
мико(ла)я (1455 Сові. II, 769); дав. одн. миколаєви, мїпо¬ 
лає ви З (XV ст. ВС 31,31 зв.); Миколаю, миколаю 3 (1433— 
1443 АРМ; 1495 ВМБС; 1499 РИБ 776); знах. одн. мико¬ 
лая, мїколая (1499 ВФ; XV ст. ВС 23); ор. одн. Миколаємь 
(1451 АкЮЗР II, 106). 
Див. ще МИКОУЛ, МИКОУЛА, НИКОЛА, НИКО- 

ЛАЕ, НИКОЛАМ. 
МИКОТ див. МИКОТЬ. 
*МИКОТА ч. (1) (особова назва, молд. мик «малий»): А на 

то єст... (в. п= Ми)котьі ппькалаба нвмєцкого (Сучава, 
1495 ВО II, 82). 
ФОРМИ: род. одн. (Ми)котьі (1495 ВО II, 82). 
Див. ще МИКОТЬ. 
*МИКОТИНЬ прикм. (1): а на то є(ст)... ввра пана грозА 

микотина прькалаба орхєиского (Сучава, 1486 ОС 144). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. микотииа (1486 ОС 144). 
Пор. * МИ КОТА. 

МИ КОТИ ЧЬ ч. (19) (особова назва): а хотарници бьіли 
пань мьінзу(л)... и микотичь (Сучава, 1446 ПГСПМР); 
А на то єст ввра... бояр наших... в. п. Грози Микотич(а) 
прькалаба орхєиского, в. п. Іон Сєкарь прькалаба ново- 
градского (Сучава, 1491 ВО І, 449). 
ФОРМИ: наз. одн. микотичь (1446 ПГСПМР); род. одн. 

микотича, М<ик)отича, Микотич(а), Микоти(ч) ІЗ (1479— 
1480 Сові. 3. 105; 1480 ВО 1, 243; 1482 ВО І, 262; 1484 ВО 
І, 279; 1487 Сові. О. 7; 1488 ВО І, 325; ВО II, 247; ДГСПМ; 
Сові. 3. 127; 1490 ВО І, 388; 1491 ВО І, 449 і т. ін.); Ми- 
котич 5 (1487 ВО І, 296, 517; І488 ВО І, 348; 1490 ВО І, 
398). 
МИКОТЬ, МИКОТЬ, МИКОТ ч. (1С6) (особова назва, 

молд. мик «малий»): А на то єст... в. п. Микота прькалаба 
новоградского (Сучава, 1483 ВО І, 270); А на то єст... в. п. 
Микоть прькалаба нємєцкого (Васлуй, 1495 ВО II, 53— 
54). 
ФОРМИ: наз. одн. Микоть 2 (1491 ВО І, 453; 1494 ВО II, 

33); зам. род. в. п. Микоть, Микоть, Микот 88 (1484 ВО І, 
283; 1487 ВО І, 222; 1490 ВО І, 437; 1491 ВО І, 449; 1492 
ВО І, 506; Сові. 3. 162; 1493 ВО II, 6; 1494 ВО II, 33; 1495 
ВАМ 71; ВО II, 39 і т. ін.); род. одн. Микота 16 (1483 ВО 
I, 270; Сові. О. 31; Сові. 5. 122; 1484 ВО І, 277; 1486 ВО І, 
290; ОС 144; 1487 ВО І, 296; 1488 Сох*. 5. 127; 1490 Сові. 3. 
141; 1491 ВО І, 464 і т. ін.); микот* 1 (1489 Сові. 5. 133). 
Див. ще *МИКОТА. 

МИКОУЛ, МИКОУЛЬ, МИКОУЛО ч. (25) (особова наз¬ 
ва, молд., пор. Николаи) Микола: твмь мн... дали єсмьі 
имь... трь(м)єдєчїи на коуцитнои гдє бьіль братоуль ми- 
коуль (Сучава, 1427 Со5^. І, 193); И оуставшє слоуга наш 
Микоуль Мькьоута заплатил оуси тотьі вишєписаннїи пи- 
нвзи... оу роукьі Іоноу Батиноу (Васлуй, 1497 ВО II, 109); 
чьтврьтоє село єсми имь дали на Ховрьлвти, на имв Нвго- 
мирєщи... що смо коупили тоє село от Филиппа и от Тоу- 
дорана... оуноуковє Микоула Оргоає (Гирлов, 1499 ВО 
II, 162). 
ФОРМИ: наз. одн. Микоул, Микоуль, микоуль, микоу(л) 

7 (1427 Сові. І, 193; 1448 Сох*. II, 324; 1455 Сові. II, 562; 
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1456 ЗСФ; 1466 ВО І, 114; 1497 Вй II, 109); Микоуло 1 
(1456 Сові. II, 791); род. одн. Микоула, микоула (1448 Сові. 
II, 306; 1454 Сові. II, 509; ПГПММ; 1455 Сові. II, 540, 
544, 550; 1456 Сові. II, 569, 578; Міп. 213; 1499 Ви II, 162 
і т. ін.); дав. одн. микоулоу, мику(л) (1429 Сові. І, 290; 
1442 Сові. II, 101; 1466 ВИ І, 114; 1497 Вй II, 109). 
Див. ще МИКОЛАЙ, МИКОУЛА, НИКОАРЬ, *НИКО- 

МАНЬ, НИКОРЬ, НИКОУЛА. 
МИКОУЛА, МЇКОУЛА ч. (15) {особова назва, молдпор. 

Миколай) Микола: тв(м) мьі... потвердили єсми ємоу... 
села на имв боучюмвни... а дроугоє пониже то(р)митєщи, 
гдє є(ст) микоула жоудє (Сучава, 1434 Сові. І, 386); Я пань 
микоула двди(ч) до(л)зский и перєва(л)ский ... придаль 
єсми своєго имвнья дользска десАтиноу озимини и вєсниньї 
дєсАтоую копоу (Перевали, 1440 Р 142); Мартинь жало- 
ва(л) на микоулоу колї ора(л) своє полА тогдьі оупоустїль 
мошьноу а в нєи три ско(т)ци микоула сєючи тоє полА и на- 
шоль тоую мошноу с тими гро(ш)ми (XV ст. ВС 32); а твій 
люди о(т)чичи мои, на имА микоула, ильА юрєць, Данило... 
пє(т)ко мають ему потому служити ка(к) єсть в той зємли 
обьічаи (Луцьк, 1490 Лам.). 
ФОРМИ: наз. одн. микоула, мїкоула (1434 Сові. І, 386; 

1435 Сові. І, 403; 1440 Р 142; 1443 Сові. II, 126; 1444 
П/Я«уЬ 481; 1445 П/Я«А» 483; 1487 ВИ 1,310; XV ст. ВС 
32; 1490 Пам.)\ род. одн. микоульї (1448 Сові. II, 300); дав. 
одн. минуле (XV ст. ВС 32); знах. одн. микоулоу (XV ст. 
ВС 31 зв., 32). 
Див. ще МИКОЛАЙ, МИКОУЛ, НИКОАРЬ, *НИКО- 

МАНЬ, НИКОРЬ, НИКОУЛА. 
МИКОУЛЄЩИ мн. (3) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): А хотар Микоулещєм коуда им хотарил пан Ал- 
боул и пан Лазв (Сучава, 1461 ВО І, 45). 
ФОРМИ: наз. Микоулєщи (1461 ВГ> І, 45); дав. Микоу- 

лєщєм (1461 Ви І, 45); знах. Микоулєщи (1461 ВО І, 45). 
МИКУЛИНИЧЬ ч. (1) (особова назва): Господину гос- 

подару великому королю слуга твой Василей Микулиничь 
твоее милости, господару своєму, низко чоломь бьеть 
(б. м. н., п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: наз. одн. Микулиничь (п. 1444 АкЮЗР І, 17). 
МИКУЛИНСКІЙ ч. (3) (особова назва): Мьі, Свьідрьігай- 

ло... чиньїмо знаменито... ижь, прьішовшьі передь нась 
земянинь нашь... Карпь Ивановичь Микулинскій, биль 
чоломь (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7). 
ФОРМИ: наз. одн. Микулинскій (1430 ГВКЛ 7); род. одн. 

Мьїкулииского (1430 ГВКЛ 7, 9). 

*МИКУЛИНЦИ мн. (2) (назва села у Подільській землі) 
Микулинці: а потомь... повель... до Цецульїньї дольїньї, 
где есмо застали людей Салискьіхь, которьш поведьільї, 
же вправо грунть Салискій, а влево до Микулинець (Ново¬ 
селиця, 1430 ГВКЛ 8). 
ФОРМИ: род. Микулинець І П430 ГВКЛ 8): Ммкульї- 

нець 1 (1430 ГВКЛ 8). 

*МИКОУЛИНЬ1 прикм. (І): и єщє єсми потвєпотвєрди- 
ли (!) нашєм(оу) монастирю оуси монастирски цигане на 

имв сньї владовьі... и сньї микоулини (Сучава, 1470 £)//?«А» 
522). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. микоулини (1470 ОІД«А» 522). 
Пор. МИКОУЛА. 
*МИКОУЛИНЬ 2 ч. (1) (назва присілка у Волинській 

землі) Микулин: И мьі... даємь и дали єсмо ємоу... присє- 
локь борь бринь... а микоулинь а клишєвьскоє (Луцьк, 
1452 Р 161). 
ФОРМИ: знах. одн. микоулинь (1452 Р 161). 
МИКУЛИНЬСКИИ див. МЬІКУЛЬІНСКІЙ. 
МИКОУЛИЦА, МИКОУЛИЦ/й ч. (2) (особова назва, пор. 

Миколаи): мьі стєфань воєвода... чинимь знаменито... ожє... 
дали єсми монастирю о(т) полвни, три чєлА(д) циганскьі 
на имА славь хрьловвнь и косте чрьнїславовь зАть и ми- 
коулицв (Сучава, 1434 О/ДкА» 464); єщє єсмьі ємоу дали 

шесть чєлв(д) циганскьі(х), на имв брьлада и доумитра... 
и микоулица (Сучава, 1446 Сові. II, 238). 
ФОРМИ: наз. одн. микоулица 1 (1446 Сові. II, 238); ми- 

коулицВ і (1434 ОІД«А» 464). 
*МИКОУЛИЦИНЬ прикм. (2) О п о л Е н а микоу* 

л и ц и н а див. ПОЛЕНА 
ФОРМИ: наз. одн. ж. микоулицииа 1 (1472 Сові. 3. 87); 

зам. знах. да осадАт ... полВну микоулицина 1 (1472 
Сові. 3. 88). 
Пор. МИКОУЛИЦА. 
МИКОУЛИЦА див. МИКОУЛИЦА. 
МИКУЛИЧИ мн. (3) (назва села у Волинській землі) 

Микуличі: А што єсми на брата своєго мовиль штобьі не 
з делного платиль за Микуличьі, ино ся єсми доведаль, 
што и з дельного платиль (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/IV, 
18); И мьі... тое имвніе на имя Микуличи дали есмо ему, 
и его жонв... ввчно и непорушно (Кам’янець, 1494 АЛМ 
54). 
ФОРМИ: наз. Микуличи (1494 АЛМ 54); знах. Мику- 

личьі (1459 АрхЮЗР 8/IV, 18). 
*МИКУЛИЧЬ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіли 

добрьіє люде па(н) васко люби(ч)... пань стєцко микоу- 
ли(ч) (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. микоули(ч) (1478 ЗРМ). 
МИКОУЛО див. МИКОУЛ. 
МИКОУЛОВ прикм. (1): мьіСтєфан воєвода... чиним зна¬ 

менито..^ ожє тоть истинїи слоуга наш Мирча, сьінь Ми- 
коулов Оргоанє, прїидє првд нами... та жаловал намь ве¬ 
ликою жалобою (Сучава, 1480 ВО І, 238—239). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Микоулов (1480 Вй І, 238). 
Пор. МИКОУЛ. 
*МИКОУЛЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві): тА(м) мьі... дали єсми и(м)... сєлищ(є на имв) станово 
и пони(ж) микоу(л) (Сучава, 1448 Сові. її, 316). 
ФОРМИ: наз. одн. микоу(л) (1448 Сові. II, 316). 
МИКОУЛЬ див. МИКОУЛ. 
МИКОУШАНИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): И мьі... дали єсми ємоу... (села) на имА Микоу- 
шани и... Кьлинєщи (Болгари, 1441 йВАс 34—35). 
ФОРМИ: наз. Микоушаии (1441 ОВАс 35). 

МИКШИКЬ ч. (1) (особова назва, стч. Міквік, пор. Ми¬ 
колаи): а при томь бьіли исввдьци... пань клАвко пань 

микшикь иньдриховь снь (Бохур, 1377 Р 24). 
ФОРМИ: наз. одн. микшикь (1377 Р 24). 

МИКШИНЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): тА(м) мьі... дали єсми и(м)... села на имв кьлимь- 
нєщи... и на Аланв микшинєщи (Сучава, 1448 Сові. II, 
316—317). 
ФОРМИ: наз. микшинєщи (1448 Сові. II, 317). 
*МИКШИНОВЬ прикм. (3): тА(м) мьі... дали єсми и(м)... 

єдно мвсто о(т) поустини и на Аланв микшинєщи двтємь 
ми(кшино>вьі (!) (Сучава, 1448 Сові. II, 316—317); 
микшинова пасика (2) (назва пасіки у Мол¬ 

давському князівстві): и ми... потвердили єсми имь... села 
на тоутовв... и микшинову пасику на сухои (!) потоцв (Вас- 
луй, 1439 Сові. II, 51—52); тА(м^ мьі... дали єсми и(м)... 
села на имв кьлимьнєщи... <и) микшинова пасика (Сучава, 
1448 Сові. II, 316). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. микшинова (1448 Сові. II, 316); 

знах. одн. ж. микшинову (1439 Сові. II, 52); дав. мн. !ми- 
(кшиио)вьі (1448 Сові. II, 317). 
МИ КШО У НО У невідм. (2) (особова назва): И оустав- 

шє слоуга наш Лазор Микшоуноу аи р!аШ ІоЦ таі зиз 
зсгщі Ьапі, 120 гіаіі іаіагазіі (Сучава, 1490 ВИ І, 394). 
МИКЬ1, МИКЬ, МИК, МЬІК ч. (53) (особова назва, стч. 

Мік, пор. Миколаи): а на то ввра... хораєца мика и дбтїи 
єго (б. м. н., 1400 Сові. І, 37); а па(н) микь двдошицкий 
о(т)поввдиль (так.— Прим, вид.) ажє єсть то моє к двдо- 
шичє(м) поле и доуброва сАхово (Зудечів, 1428 Р 111); 
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И оуставшє слоуга наш Иваи та заплатил оуси тоти пи- 
нвзи... оу роуки Стани, дочки Мика Опинтвль (Васлуй, 
1497 ВП П, 115) = 
ФОРМИ: наз. одн. Микь, микь, Микь, Мик, Ми(к) 24 

(1428 Р 111; 1430 Р 116; 1434 Сові. І, 374; 1435 МВФ 2,3; 
1456 ЗСФ; 1459 ВП І, 32; 1460 Сові. 5. 34; 1461 ВП І, 45; 
1490 ВП І, 396; 1497 ВП II, 119 і т. ін.); зам. род. а на 
то ввра... Мик, Микь, Ми(к) 7 (1400 ПІР«А» 433; Сові, І, 
37; 1454 Сові. її, 501; 1456 Мік. 213; 1457 ВП І, 4; 1458 
ВП І, 6; ПІВ«А» 512); ввра пана мьік 1 (1460 Сові. 5. 41); 
род. одн. Мика, мика 16 (1400 £)//?« А» 433; Сові. І, 37; 
1403 #5 338; 1411 Сові. І, 85; 1458 ВП І, 20; ВП II, 262; 
1459 ВП І, 28; Сові. 5. 22; 1460 П/В«А» 515; 1497 ВП II, 
115 і т. ін.); дав. одн. микови (1428 Р 111; 1430 Р 116); знах. 
одн. мика (1428 РІП; 1430 Р 116); ор. одн. микомь (1436 
Сові. І, 481). 

*МИКЬ2 ч. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 
тА(м) ми... дали єсми и(м)... селищне на им>в станово... 
и мьчюкь и пони(ж) (м)икь (Сучава, 1448 Со5^. II, 
316). 
ФОРМИ: наз. одн. (м)икь (1448 Сові. II, 316). 
МИКЬІТА див. МИКИТА. 
МИКЬ див. МИКЬ 
*МИК*ЛА див. МИКОУЛА. 
МИЛАХА ч. (1) (особова назва): а на то сввдци пано Ашко 

мазовшанинь ... воїть ілвовскьш кундрать Микола и ми- 

лаха (так.— Прим, вид.) лабанєского снь (Львів, 1400 Р 
бі). 
ФОРМИ: наз. одн. милаха (1400 Р 61). 
! МИЛАШОВА <МИХАИЛАшОВА> див. *МИХАИЛА- 

шовь. 
МИЛЄ присл. (1) (<стпстч. гпііе) ласкаво, прихильно: 

А сет (в ориг. сє(т).— Прим, вид.) мьі Стєфань воєвода... 
вьізнавамьі и оузАвлАмьі ис тьім то нашимь свєтльїмь и спра¬ 
ведливим и миле вьіписаньїмь маистатомь каждомоу добро- 
моу, и доуховномоу и свєцкомоу... ажє ми и слюбоуємь 
и слюбили єсми... королеви полскомоу... абьіхомь МЬІ их 
милости верни и подьдани бьіли на вєки (Сучава, 1468 ВП 
II, 300—301). 

*МИЛЄВЬ прикм. (2) 0 М и л є в ь с т а в ь (2) (назва 
ставка у Молдавському князівстві): а мьі такождерє и от 
нас єсмо дали и потврьдили слоузв нашємоу Балши тое 
прАдрєчєнноє село на Подразв на имв Дрьгоушанїи, мало 
вишє Милєва ставоу (Сучава, 1491 ВП І, 468). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Милєва (1491 ВП І, 468). 
МИЛЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 

тими мьі... дали и потврьдили єсмо имь... села на кородв, 
на имв пьткьєщи... и пониже гдє жоудє оулиоу, на имв 
милєщи (Сучава, 1448 Сові. II, 323). 
ФОРМИ: наз. милєщи (1448 Сох^. II, 323); ор. ми(л)єщи 

(1448 Сові. II, 323). 
МИЛИ див. МИЛЬІИ. 
МИЛИШЄВЬ ч. (1) (особованазва): мьібоАрє... алєксанд- 

ра воєводьі... станисла(в) милишєвь, бо(б) оприша(к)... 
знаємо чини(м)... и(ж) єсмьі дали... сєрє(т) мисто... сестри 
господарА нашєго королА по(л)ского (б. м. н., 1421 Сові. 
І, 141—142). 
ФОРМИ: наз. одн. милишєвь (1421 Сові. І, 142). 
МИЛЇИ див. МИЛЬІИ. 
*МИЛЇЯНОВЦИ мн. (1) (назва села на Буковині) суч. 

Малинівка: тими мьі... дали єсми ємоу... село милїянов- 
ци (Сучава, 1437 Сові. І, 541). 
ФОРМИ: знах. милїяновци (1437 Сові. І, 541). 
МИЛКА оі с. (1) (особова назва): мьі Стєфан воєвода... зна¬ 

менито чиним ...ожє прїидоша прАд нами... слоуга наш 
Иванко Лєвич и братаничи его Федора и Милка и прода¬ 

ли... єдно село... господствоу мьі за си злат татарских (Су- 
чава, 1492 ВП І, 509). 
ФОРМИ: наз. одн. Милка (1492 ВП І, 509). 

*МИЛКОВЬ ч. (1) (назва потоку у Молдавському кня¬ 
зівстві): тими мьі... дали єсми ему... єдно селище на мил- 
ковв, на имА лумирАни (Сучава, 1435 Соз/, І, 402—403). 
ФОРМИ: місц. одн. иа милковВ (1435 Сох^. І, 403). 
МИЛОВАТИ дієсл. недок. (17) 1. (кого) бути милости¬ 

вим, виявляти милість (до кого) (15): Тьіе вси села, отт> 
иаси ку церкви Божой прьіданьїе, маети держати госпо¬ 
динь богомолець нашь Климентьш... и вси наступьники 
его вечьно и непорушно... благихь миловати, а злобньїхь 
казиити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3); а мьі таки жь... 
о(т)пущаємьі єму все тьімь нашими листомь слюбуючи прє- 
рє(ч)ного стєфана воєводу... нашєю ласкою надилАти и ми¬ 
ловати (Ланчиця, 1433 Р 121); И тогди кроул его милость 
прєдрєчєнїи и братїя єго милости прєрєчєнїи имали бьі кас 
Стєфана воєводоу, и книгиню нашю и днти наши... и<сь)- 
висими нашими слоугами и подданнимьі нашимьі, миловати 
и в ласци и ви чти держати (Гирлов, 1499 ВП II, 422). 

2. (що) дбати (про що), доглядати (кого) (1): И щоби св. 
єстє нє сварили за моєю имєнїю... але прАчтє и милоуитє 
кони и кобили и овци и свини и оусє товар коулко єст (Тор¬ 
говище, 1481 ВП II, 358). 

3. (кого) шанувати (1): А мьі па(к) слюбоуємь... здержа¬ 
ти и попо(л)нити по(д)лу(г) того нашєго саюбоу (І)... яко(ж)> 

оусАкому стато(ч)ном(у) хр(с)тїанину прислушає(т) ба ми¬ 
ловати и справє(д)ливость оуховати (Серет, 1453 Со5^. 
//, 766). 
ФОРМИ: інф. миловати (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1433 Р‘ 

121; 1448 Сові. II, 305; 1453 Сові. II, 766; 1468 ВП II, 302; 
1499 ВП її, 422); теп. 2 ос. одн. милоуєшь (1481 ВП 11, 
365); 3 ос. одн. милоуєть (1448 Сові. II, 305); перф. 1 ос. мн. 
єсми миловали (1456 ГПХМ; 1475 ВП І, 200); 3 ос. мн. 
миловали (1468 ВП II, 302); майб, І ос. мн. хочоум... ми¬ 
ловати (1457 ВП II, 257; 1460 ВП II, 270; 1468 ВП II, 306);. 
баж.-ум. сп. З ос. одн. ч. абм... милова(л) (1453 Сові. II, 
765); нак. сп. 2 ос. мн. милоуитє (1481 ВП II, 358). 

*миловьши мн. (1) (назва села у Волинській землі} 

Милуші: мьі великий кнзь швитрикгаль олькгирдови(ч> 
чини(м) знаменито... ижє видввь и знамєнавь служьбу 
на(м) вврную... пана ходька и мьі... дали єсмо єму и запи¬ 
сали... села миловьши оу луцко(м) поввтє на рєць на стьіре 
а другоє село оу тьірьіско(м) (!) поввтє задьібьі (б. м. н..ч 
1446 Р 152). 
ФОРМИ: знах. миловьши (1446 Р 152). 
*МИЛОСЄРДИЄ с. (3) 1. прихильність (2): мьі кнА(з)‘ 

дмитрии олг'Ьрдови(ч) чинимь знамєни(т)... ижє имвючє 
чистов мьісли млсрдиє и по(ж)даниє к вєлико(м) королеви 
володиславу польско(м)... тому истому королеви володи- 
славови... слюбуємь держати цвлую правду и чиста ввра 

(Молодечно, 1388 Р 43); а такв жь мьі видввшє єго млсрдьє 
к намь и доброволноє пристаньє дали єсми приятелю на¬ 
шому милому стєфанови воєводв зємлв молдавскои нашв- 
листьі (Ланчиця, 1433 Р 124). 

2. ласка, милість (1): тогдьі што на(м) єго мл(с)ть пове¬ 
ли^)... а мьі тоє имаемь оучинити по(д)лу(г) милосєрдиА. 
господарского и по(д)лу(г) моци нашєи (Хотии, 1455 Соз/. 
II, 775). 
ФОРМИ: род. одн. милосєрдиА (1455 Сові. її, 775); знах. 

одн. млсрдиє 1 (1388 Р 43); млсрдьє 1 (1433 Р 124). 
*МИЛОСЄРДЬЄ див. *МИЛОСЄРДИЄ. 
МИЛОСТ див. МИЛОСТЬ. 
МИЛОСТИ див. МИЛОСТЬ. 
МИЛОСТИВЄ присл. (І) (стп. шііозсіу/іе, стч. тіїозїіуе)1 

щиро: мьі стєфань воєвода знаємо чиньїмь... вло(д)ї- 
славоу, кролєви по(л)скому... што... оучинили єсмьі ввр- 
ною покороу... брату нашєму... илїашоу воєводь, мл(с)ти- 
вє пристоу<пи)ли єсмьі и поклонили сА єсму (!) яко г(сд)ноу 
нашємоу и братоу стзршємоу (БирлаД, 1435 Сові. II, 678— 
679). 
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МИЛОСТИВЬІИ, МИЛОСТИВЬІ прикм. (52) 1. (шаноб¬ 
ливий епітет) милостивий (45): што єсми милостивьіи ко¬ 
ролю казаль написати овєсь вшитокь што єсмьі ввібрали 
на зємлАнохь, и мьі то вчинили твою казнь (б. м. н., 1386— 
1418 Р 34); господарА нашєго милостивого королА влоди- 
слава єго приказаньємь то єсмьі вчинили (Перемишль, 
1390 Р 175); про ть жь Азь... приступаю и приступиль єсмь 
ку... королю полско(м) пану моєму милостивому... ис тьіми 
горо(д)... и зємлАми што жь тьіми ра(з) оу моюмь дєржАнию 
су(т) (Кременець, 1434 Р 130); а таки(ж) на(ш) милостивьі 
па(н) имає(т) на(м) тоту мл(с)ть оуказати и оудилати, кто- 
роу(ю) оудила(л) отець єго мл(с)ти, стари коро(л) нєбо(ж)- 
чи(к), дидови нашєм(у) и бра(т) єго мл(с)ти о(т)цєвб нашє- 
м(оу) (Серет, 1453 Собі. II, 766); Господару нашому мило¬ 
стивому Казимеру, Божью милостью королю Полскому 
и великому князю Литовьскому, Рускому, Прускому и 
иньїхь (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 20); Милостивьш 
королю! Прошоу твоє милости, оучини ми право еь Камєнь- 
чаньї о мои щкодьі (б. м. н., 1481 БО II, 365). 

2. (милосердний) милостивий (6): а хотя бьі єсть мбль 
иишій вступати вь тьіе ДБла и той рушати нашь запись, 
тоть ся розсудить со мною на ономь страшномь судБ передь 
Милостивнмь Богомь (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); але 
абьі милостивий богь потвєрьдиль нашьі присяги... аби 
видєли оуси наши мєжьіяши, ажє єсми оусємь прнятєлємь 
твоєй милости приятель (б. м. н., 1496 БО II, 402). 

3. (прихильний) ласкавий, милостивий (1): А коли би... 
нє достало нам господарА иашєго Стєфана воєводи, а ми 
нє имаим ни жадного держати сА... господарА, мимо волю... 
нашєго милостивого королА и Короуноу (!), аби они намь 
милостивьі били и подли нас стали (Сучава, 1462 БО II, 
289). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. милостивим, милостивий, мл(с)ти- 

вьіи, милостивьі(и) 8 (1436 Собі. II, 701; 1448 Собі. II, 733, 
737; 1453 Собі. II, 766; 1481 ББ II, 365; 1496 БО II, 402); 
милостивьі 4 (1453 Собі. II, 766; 1455 Собі. II, 774, 775); 
род. одн. ч. милостивого, мл(с)тивого 9 (1390 Р 175; 1436 
Собі. II, 698, 702; 1448 Собі. II, 737; 1453 ББ II, 765, 766; 
1462 ББ II, 289; 1479 ББ II, 351); мл(с)тиваго 1 (1436 Собі. 

II, 702); дав. одн. ч. милостивомоу, милостивому, мл(с)ти- 
еомоу, милос(т>ивом(у) (1386—1418 Р 34; 1393 Собі. II, 
607; 1434 Собі. II, 663; 1435 Р 132; 1436 Собі. II, 697; 1453 
Собі. II, 765; 1462 ББ II, 289; 1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 
20; XV ст. БОРСР 179; 1479 ББ II, 351 і т. ін.); знах. одн. ч. 
милостивого, мл(с)т!вого (1453 Собі. II, 765, 766); ор. одн. ч. 
Милостивими, мл(с)тивьі(м) 3 (1401 АкВАК III, 2; 1434 
Собі. II, 664; 1483 БОРСР 178); милостивими 1 (1444 
АрхЮЗР 1 /VI, 8); кл. ф. одн. ч. милостивий, милостивии 
(1386—1418 Р 34; 1481 ВБ II, 365); наз. мн. милости в ьі 
(1462 ББ II, 289). 
Пор. НАИМИЛОСТИВ'БИШЇИ, НАИМИЛОСТЇВШЇИ, 

"НАИМИЛОСТНИИШИИ. 
*МИЛОСТЇВЬІИ див. МИЛОСТИВЬІИ. 
*МШ10СТЬІВЬІИ див. МИЛОСТИВЬІИ. 

МИЛОСТЬ, МИЛОСТЬ, МИЛОСТ, МИЛОСТИ^. (1645) 
1, (благовоління, прихильне ставлення) милість, ласка (8): 

бжьєю млтью и добрьіхь людии прьязнью исталасА торгув- 
лА межи добрими людми межи бояри и межи крилошанн 

стго ивана (Перемишль, 1378 Р 25); И того ради приймете 
оть вседерьжителя Бога благодать и милость, а огь на¬ 
шого смиреня благословенье и молитву (Холм, 1440 
АрхЮЗР 1 /VI, 5); И пак тотьі истини Сєди-Ахматови сино¬ 
ве, што соут нинбчє по божїи милостї оу наших роуках, 
и ис дроугими темники и оуланьї, а ми имаємо их твердо 
и остаточно держати, оу твєрдои и оу вцрнои роуць (Су¬ 
чава, 1462 ВБ II, 292); 
оу милости (держати) (кого) (1) милостиво 

ставитися (до кого): Але вас хочем держати и оу вєликои 

[ милости и ласць держати и чтк, равно с нашими наивьші- 
шими болцри (Дольний Торг, 1470 ББ II, 309); 

з бога м и л о с т ї ю (1) див. БОГЬ1; б о ж и є и 
милости (12), милости божии (5), з (и з, с ь) 
божєи милости (16), и з милости б о ж и и (1), 
б о ж ї є ю м и л о с т ї ю (100), м и л о с т ї ю бо ж ї- 
є ю (550), з б о ж ї є ю__м илост ї ю (3), за божьєю 
милостию(І) див. ЬОЖЇИ; жаловати милос¬ 
ти ю (198), милости ю ж а л о в а т и (1) див. *ЖАЛО- 
ВАТИ2; п о ж а л о в а т и м и л о с т ї ю (2) див. *ПО- 
ЖАЛОВАТИ 2. 

2. (милосердя) милість (1): обьічаи имєю(т) лакомїи 
соудья коли за вїноу которого оубого (!) а коли шлА(х)тича 
закла(д) бєроуть нє имєючи жа(д)ноє мл(с)ти мєжї собою 
то(г) дєлА(т) (XV ст. ВС 11); 

0 ваша (єго, єє, ихь, наш а, твоя) милость 
(шанобливий титул) (745) ваша (його, її, їх, наша, твоя) 
милість: а половицю тбхь пбнАзии наложили єсмьі на твоб 

роботи яко же твоя млсть оусказоваль до нась слуги своєго 
и листьі своєми казаль єси, на домь на мєдицкии (б. м. н., 
1386—1418 Р 35); мьі алєксандрь воєвода, господарь зємли 
молдавскои, ис нашими зємлАньї, пани молдавскьіми... слю- 
били єсмьі и ислюбуємь и потвєржАє(м).. ис симь листомь 
наши(м) господарєви нашєму... королеви польскому... тоть 
листь, што єсмьі дали єго мл(с)ти в камАици, коли сА єсмьі 
голдували и записали єго мл(с)ти (Львів, 1407 Собі. II, 
628—629); про то(ж) прошу твою мл(с)гь, учини на(м) прав¬ 
ду за тотьі люди (Бирлад, 1434 Собі. II, 675); то вже все 
тое именіе моє Колнятичи, якь ся само вь собе маеть, вбч- 

но и непорушно єго милости и кнегини ее милости и ихь 
милости дбтямь (Луцьк, 1449 АЛМ 8); а там корол єго ми¬ 
лость имаєт нас листи и мистатоу (!) вьсєго потвердити (Су¬ 
чава, 1462 ББ 11,284—285); и кн(А)зь Михайло положил 
листь перед королем єго м<и)л(о)стью а рєкль: тим обьі- 
чаємь записал сА* ти с моим отцємь перед добрими свбтки 
(Луцьк, 1475 АЗ І, 70); Милостивий королю! Прошоу твою 
милость за кнАжьноу Штєфаньї (!) воєводи; о томь би ко¬ 
роль єго милость росмотривши, штобьі пропоустиль мои 
посли чєрєзь свою землю до кнАзА московьского (б. м. н., 
1481 ББ II, 365); и били єсмо чоломь их милости о их ми¬ 
лости пєчати (Ставків, 1491 АЗ І, 97); А далє(и) казаль єго 
мл(с)ть твоє(и) мл(с)ти повєдити ижь о(т)чьшє єго мл(с)ти 
зємля(м) граничьньїмь и подданьиьімь єго мл(с)ти вєликии 
кривди и втиски деються оть твоєє мл(с)ти зємли (б. м. н., 
1492—1493 ПБФЧ)\ Про тожь, єстли ваша милость такь чи¬ 
нили, ваша милость дєлайтє яко знаєте (б. м. н., 1499 ББ 
II, 448—449); и и(х) мл(с)ть на моє чолоби(т)є пєча(т) при- 
ложи(ли) (б. м. н., бл. 1 500 ПИ № 2). 
ФОРМИ: наз. одн. милость, милость, милост, тіїозі, 

ГТ1ІІ05Ї, милости, мл(с)ть, мл(с)ть, мл(с)ти, мл(ст), милсть, 

млть, м<и)л(о>сть, м(и>л(о)ст 183 (1386—1418 Р 35; 1440— 
1492 АкЮЗР II, 106; 1449 АЛМ 8; 1455 Собі. II, 775; 1462 
ББ II, 284; 1470 АЗ І, 67; 1481 АЗ І, 77; 1490 Пам.; 
бл. 1500 ПИ № 2 і т. ін.); ск. н. мл(с), мил., м. 19 (1449 
АЛМ 8; 1482—1491 АрхЮЗР 7/ІІ, 9; 1494 АЛМ 54; 1495 
АЛМ 128; 1496 АЛМ 128; 1498 АЛМ 169; 1499 БФ і т. ін.); 
зам. род. от єго милость, милость, мл(с)ть, мл(с)ть 8 (1456 
ПМБП; 1457 Собі. II, 809; 1467 ББ II, 297; 1468 ВБ II, 
305); зам. дав. королю єго млсть, мл(с)ть 8 (1434 Р 130, 131; 
1445 Собі. II, 729; 1457 Собі. II, 809); зам. ор. сь єго... ми¬ 
лость, межи єго мл(ст) 2 (1479 ББ II, 351; 1493 ПОСБВ 
152); род. одн. милости, тііозіі, тіїозїііі, милости, мл(с)ти, 
млстї, м(и)л(о)сти 291 (1388 Р 42; 1399 Р 59; 1408 АкЮЗР 
І, 6; 1424 Р 99; 1433 ЗНТШ ^XXVI, 139; 1445 Собі. II, 
726; 1455 Собі. II, 774; 1468 ББ II, 302; 1481 ВБ II, 364; 
1499 ББ II, 450 і т. ін.); милостьі, тіїозіу, туїозїу 3 (1395 
01 166; 1433 ЗНТШ ^XXVI) 142; 1433—1443 АРМ); ск. н. 
оть короля е. м,, мл(с) 10 (1449 АЛМ 8; 1494 АЛМ 54- 
1495 АЛМ 83, 88; БМБС; 1496 АЛМ 128; 1498 АЛМ 169); 
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з ам. ор. сь єго мил ост и 1 (1479 ВО II, 351); божїю (нашїю) 
милости, мл(с)ти 7 (1414 Сові. І, 111; 1435 0/Р«А» 465; 
Сові. 0,681,687; 1457 Сові. 0,810; 1459 Ви І, 35; 1462 
БО 1, 67); дав. одн. милости, м(и>л(о>сти, мл(с)ти, тІІозіі, 
мл(с)ти, тйозіу, тіїозіу 153 (1388 57, 678; 1407 Сові, II, 
629; 1433 ЗНТШІХХVI, 139; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1449 
АЛМ 8; 1457 Сові. II, 809; 1468 Ви II, ЗОЇ; 1479 Ви II, 
351; 1490 Лам.: 1499 ВО II. 420 і т. ін.): ск. н. мил., м. 8 
(1449 АЛМ 8; 1482—1491 АрхЮЗР 7/0, 9—10; 1495 АЛМ 
83); знах. одн. милость, м(и)л(о)сть, мл(с)ть, мл(с)ть, 
мл(ст) 16 (1434 Сові. II, 675; 1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5; 1453 
Сові. II, 765; 1475 АЗ І, 72; 1476 Ви II, 337; 1481 Ви II, 
365; 1489 АЗ І, 89; 1493 ПОСВВ 151 зв.; 1498 Ви II, 414; 
1499 Ви II, 447 і т. ін.); милости, мл(е)ти 3 (1445 Сові. II, 
726; 1485 Ви II, 372; 1493 ПОСВВ_\52); милости 1 (1430 
ГВКЛ9); ор.одн. милостию, милостїю, мл(с)тию, мл(с)тїю, 
м(и)л(о)стию, т(у>ї<о>5іуїи, мло(с)тїю760 (1322 АрхЮЗР 
1/УІ 1; 1361 АСІ 6; 1378 ЗНТШ ІЛ, 4; 1400 ВГР«А» 433; 
1415 Сові. І, 116; 1429—1430 ВАМ 25; 1445 Сові. II, 230; 
1462 ви І, 63; 1483 ВО_І, 267; 1500 Сові. 3. 233 і т. ін.); 
МИЛОСТЬЮ, Мл(с)ТЬЮ, МЛТЬЮ, МИЛОСГЬЮ, МЛ(с)т'ЬК), м(и>- 
л(о>стью 90 (1375 Р 20; 1404 Р 67: 1427 Р 108; 1436 Сові. 
I, 459; 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12; 1452 АкЮЗР І, 20; 
1475 АЗ І, 69; 1487 АЗ І, 87; 1493 АЛРГ 55; 1499 Ви II, 
449 і т. ін ); милостю, мл(с)тю, мло(с)тю, мл(ст)н>21 (1444 
АрхЮЗР 1/УІ, 8; 1447—1492 ЛКНКВ; 1451 АрхЮЗР 
8/ІУ, 16; 1459 ЗНТШ XI, 13; 1463 АЗ І, 54; 1478 АЗ III, 
16; 1482 Ви І, 265; 1493 ПОСВВ 151 зв.; 1495 БСКИ\ 1498 
ДГПМ і т. ін.); мл(с)тїєю, м(лс)тІєю, млтїєю, !м(с)тлією 
5 (1400 0/Я«А» 433; Сові. І, 36; 1403 ДГАА; 1456 0/Я«А» 
511; 1459 Сові. 5. 21); мл(с)тєю 2 (1456 ПМВП; 1489 
ПГВСА); милостьію 1 (1442 Сові. II, 716); ! милостїом 1 
(1475 Ви II, 336);! мл(с)тья 1 (1451 ДГШХ)\ ск. н. мл(с)то, 
мил., м. 45 (1388 Р 36; 1495 АЛМ 84; 2-а пол. ХУ ст. АЛМ 
8; 1498 АЛМ 169); зам. род. от нашєю милост(ї>ю 1 (1475 
Ви І, 200); місц. одн. по (оу, при) милости, милостї, мл(с)ти 
8 (1446 0/р«А» 485; 1462’ ВО її, 292; 1470 Ви II, 309; 
1475 АЗ III, 14; 1479 Ви II, 351; 1495 ВМБС; ХУ ст. 
ВС 11; 1496 ОПВВД); кл. ф. одн. милость, мл(с)ть, тЙо$І, 
мл(с)гь, мл(ст) 29 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139; 1435 Сові. 
II, 679; 1496 Ви II, 402, 403; ПДВКА 60; ПСВВ 192 зв.; 
1499 ВС II, 448 і т. ін.); ! шйозі 1 (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
139); наз. мн. милости 4 (1491 АЗ І, 97; 1494 АЗ І, 102; 
1499 АСД УІ, 2; ВН II, 421); милостьі 1 (1499 АСД 
VI, 3); род. мн. милостей і (1499 АСД VI, 2); знах. 
мн. мл(с)ти 1 (1402 Сові. II, 621); наз. мн. зам. ор. ми¬ 
лости (1499 Ви II, 423). 
МИЛОТИНЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): ть(м) ми... дали єсми ємоу... села... на поли 
на имА милотинєщїи и на краковв гдє бьі(л) са(с) да(н) 
(Сучава, 1442 Сові. II, 93). 

ФОРМИ; наз. милотииєщїи (1442 Сові. II, 93). 
*МИЛОШ ч. (1) (особова назва, молд,, серб. Милош, стч. 

Мііоз, пор. слов. Милослав): Пан Триколич дворник пи- 
шєт моєи панєи Нєгрити... и Милош... н вьсАм моим ми¬ 
лим б раті я мь и прїатєлєм (Торговище, 1481 Ви II, 
358). 
ФОРМИ: дав. одн. Милош (1481 Ви II, 358). 
*милошєвичи 1 мн. (1) (назва села у Троцькому воє¬ 

водстві): они обвели от Бєрезоє к Бережкам... а зь дроу- 
гоє сторони от Милошєвич з Ивашковдьі по дорогоу (Лу- 
кониця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: род. Милошєвич (1478 АЗ III, 17). 
*МИЛОІІ1ЄВИЧИ2 мн. (1) (назва людей за місцем про¬ 

живання): и поставила пєрєдь нами пани ВасилєваА Озєр- 
ничань и Милошєвичь и Волчковичов (Лукониця, 1478 
АЗ III, 17). 

ФОРМИ: знах. Милошєвичь (1478 А5 III, 17). 
МИЛ ЧИН ч. (3) (особова назва): А хотар томоу вьішє- 

нисанномоу сєлоу ... на имА Милчинєщїи, гдє бьіл Милчин 
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щєфан, да єст почєнши от Томина хотара (Гирлов, 1499 
ви II, 148). 
ФОРМИ: наз. одн. Милчин (1499 Ви II, 148). 
МИЛЧИНЄЩЇИ мн. (3) (назва села у Молдавському 

князівстві): А хотар томоу вьішєписанномоу сєлоу що на 
Крьлигатоурв на имА Милчинєщїи, гдє бьіл Милчин Щє¬ 
фан, да єст почєнши от Томина хотара (Гирлов, 1499 Ви 
II, 148). 
ФОРМИ: наз. Милчинєщїи (1499 Ви II, 147, 148). 
МИЛЬІИ, МИЛЬІ, МИЛИ, МИЛЇИ прикм. (82) (епітет 

чемності) милий, ласкавий: Ми дмитрии иньмь имєнємь 
корибу(т)... чинимь то знаємо всЬмь... ижє ... вєлєбному 
г(с)пдрю володиславу королеви польскому литовьскому 
и ру(с)скому... бра(т) нашєму милому... голдовали єсмо 
вврно и право (Краків, 1388 Р 40—41); а тихь всвхь запи- 
совь потвєржаємь симь нашимь листо(м) ижь имвєть иашь 
мильш приятель стєфань воєвода прєрє(ч)ньш дьти.єго и 
намьстковє свою землю волоокую всю держати во всьхь 
своихь границахь (Ланчиця, 1433 Р 124); ми романь воє¬ 
вода... чинимо знаменито... ожє... лань дидрихь боучас- 
кьіи... приАль мА кь єго вєлєбностивьмАсто сьіна... и слю- 
биль ми и записаль сА стоАти подли нась сь оусєю своєю 
радь и сь оусєю своєю моди, что єго милости милий богь 
даль (Коломия, 1448 Сові. II, 305); н ти (ж) слюби(л) на(м) 

мльї отець, па(н) мужило, бьіти ка(ж)дому нашмоу (в ориг. 
нєшмоу,— Прим, вид.) нєпрятєлю нєпрїатє(л) (Сучава, 
1457 Сові. II, 810); Стєфан воєвода, божїею милостїю гос- 
подарь зємли молдавскои, пишем шолтоузоу от Брашєва, 
прїАтєлю нашємоу миломоу (Васлуй, 1476 ВП II, 337); 
и мн тогдн вашєй милости, для приятеля нашого милого, 
нашого посла до великого князя московьского послали 
(б. м. н., 1499 Ви II, 447). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. милий, мильні, мильі(и) 10 (1388 

Р 39; 1393 Р 51; 1433 Р 123, 124; 1442 Сові. II, 716; 1448 
Сові. II, 305; 1449 Сові. II, 746; 1481 Ви II, 364; 1493 

ОПВВ 152); мили, мли 7 (1449 Сові. II, 746, 747; 1456 ВСФ\ 
1457 Сові. II, 810, 811; 1468 Ви II, 302); милїи 1 (1481 ВО 
II, 358); мили 1 (1448 Сові. II 305); род. одн. ч. милого, 

млого, млго, мило(г) (1395 Сові. II, 612; 1400 Р 62; 1433 
Сові. II, 651; 1435 Сові. II, 679; 1445 Р 148; 1448 Сові. II, 
734; 1449 Сові. II, 746; 1456 ГПХМ; 1462 Ви II, 289; 1499 
Ви II, 447 і т. ін.); дав. одн. ч. милому, миломоу (1388 Р 
40; 1395 Сові. II, 612; 1400 Сові. II, 625; 1433 Сові. II, 652; 
1448 Сові. 11, 305; 1455 Сові. II, 774; 1462 ВО II, 289; 1479 
Ви II, 351; 1493 ПОСВВ 151 зв.; 1496 ПСВВ 192 і т. ін.); 

знах. одн. ч. милого, млого (1436 Сові. II, 706; 1448 Сові. 
11,305; 1457 Сові. II, 809, 811; 1462 ВО II, 289; 1493 
ПОСВВ 151 зв.; 1496 ВО 11. 402); ор. одн. ч. мильїм, ми- 
лимь (1445 Сові. II, 725; 1448 Сові. її 305; 1449 Сові. II, 
746; 1462 ВО II, 289; 1463 ВО II, 295); наз. мн. ч. милии 

1 (1447—1492 ЛКБВ); мльї І (1457 Сові. II, 808); дав. мн. 
мьілимь 1 (1447 Сові. II, 731); милим 1 (1481 ВО II, 358); 
ор. мн. мильїми (1455 Сові. II, 774); кл. ф. мн. милии 
(1422 Р 97). 
Пор. НАИМИЛІЇИШЇИ. 
МИЛЬЧИНЬСКИІі ч. (1) (особова назва): А на то бьіли 

свьдци... пань Миколаь Мнльчиньскив, пань Андрьи Рє- 
воуть (Львів, 1421 Р 92). 
ФОРМИ: наз- одн. МильчиньскиЬ (1421 Р 92). 

*МИЛЬЧЬ ч. (1) (назва поселення у Волинській землі) 
Миляч: Вь Золочовь не надобе... вь Мильчи, у Вербои ие 
надобе (давати мьіта) (Стенань, 2-а пол. ХУ ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. вь Мильчи (2-а пол. ХУ ст. АЛМ 9). 

МИЛ’ІіИЧИЧЬ ч. (1) (особова назва): мьі кнА(з) фє(д)орь 
любортови(ч) чинимо то знаменито си(м) свои(м) листо(м)... 
ажє приида прє(д) нась и прє(д) паньї па(н) ивашко двдо- 
шицкии милїзичичь жаловаль и позваль па(н) татомира 
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балицко(г) ажє ємоу побраль па(н) татомирь вєпрв оу чєр- 
но(м) лбсб (Зудечів, 1413 Р 82—83). 
ФОРМИ: наз. одн. милЬичичь (1413 Р 82). 
*МИЛЦїТИН'Ь ч. (11) (назва потоку у Молдавському 

князівстві): а хотарь оуси(м) ти(м) чєтьірємь сєломь по- 
чєншє о(т) гдє падає(т) бєлошєва заподїа оу милвти(н) 
(б. м. н., 1425 Сові. І, 168); и єщє єсми єму дали и потвьр- 
ждаємь єм(у) села на милвтинв ниже о(т) шипове о(т) топо- 
ли (Сучава, 1445 Сові. II, 211—212). 
ФОРМИ: род. одн. мил*тииа, мил*(тина) (1425 Сові. 1, 

168; 1436 Со5(. 1, 444; 1443 Сові. II, 144; 1445 Сові. II, 
212); знак. одн. мил*ти(н) (1425 Сові. І, 168, 169); місц. одн. 
иа мил*тин* 3 (1443 Сові. II, 144; 1445 Сові. II, 211); на 
милБтини 1 (1425 Сові. І, 168). 
МИЛА ж. (8) (міра відстані близько 7 км) миля: даємо... 

отцу владьіце... село наше Бусчу... зь лесами, подь Дубно 
на две мили и ку Дерманю (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /VI, 
2—3); А про то про єго вцрную службу дали єсмьі єму год- 
лб поле што же лежить о(т) бохур болшє милб (Бохур, 
1377 Р 24); а оу дво(р)цьі в королево(м) милА оть города 
в... томь дво(р)цьі жонька з дє(т)ми сама четвєрьта (б. м.н., 
XV ст. ИК)\ а па кгірозїіі зхепги Іізіїїи... пази ресгаіп 
ргіилзіїі ]езгпо XV пазогп зеїу V/ НІупіепісЬ га Ьу/оу/от сгіігу 
туїу ргоіу\у тапазіігііе Ііпеуо\уа (Глиняни, 1395 ОЬ 166). 

ФОРМИ: наз. одн. милА (XV ст. ИК)\ род. одн. мил* 
1 (1377 Р 24); наз. мн. туїу (1395 ОБ 166); наз. де. мили 
(1322 АрхЮЗР 1 /IV, 4). 
МИМО, МЬІМО прийм. (12) І. (з род.) (7) 1. (виражає 

об'єктні відношення — вказує на особу, яку не охоплює дія) 
крім,окрім (6):такьжє слюбуюмь имь...мимо ихь ниодньі(х) 

г(с)дрєи собв не искати (Сучава, 1395 Сові. II, 612); єго бь 
не дай што(с) пригоди нашєму г(с)дрю великому кнА(з) 
витовту по єго животб не имамь искати иньїхь г(с)дровь 
мимо нашєго г(с)дрА великого королА влодислава (Мереч, 
1401 Р 64); Наипєрво иж никого иного за пана нашєго ми¬ 
мо рєчєнного пана нашєго Казимир а кролц... нє хочем 
имбти ани слоужити (Сучава, 1462 ВИ II, 289). 

2. (виражає просторові відношення) повз, мимо (чого) 
(1): а обрубь земленьїй тому именицу моєму... от реки Стьі- 
ра межою мимо нивьі дворища Ляхова (Хрінники, 1472 
АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). 

іі. (із знах.) (5) і. (виражає об'єктні відношення — вка¬ 
зує на обставини, без яких дія не повинна мати місця) без 
(чого) (1): А коли бьі... нє достало нам... Стєфана воєводьі, 
а мьі нє имаим ни жадного держати сА... господар А, мимо 
волю... королА (Сучава, 1462 БО II, 289). 

2. (виражає просторові відношення — вказує на предмет, 
біля якого відбувається дія) повз, мимо (чого) (3): одьтоль 
уверхь рички Дидовки, до гостинця Винницкаго, а гостьін- 
цемь, мьімо лозу Мохнатую, у лево... где есмо застальї 
пана Кмиту (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 8); а болото от 
Новаго ставу, мимо Ббйчє, около городища, мимо Гали¬ 
чани (б. м. н., 1459 АрхЮЗР 8/IV, 18); 
О поустити мимо с А (1) див. ПОУСТИТИ. 
*мимошєдшии прикм. (4) минулий: И нє имаєм оус- 

помБноути ииколи на вбкьі до нашєго живота о мимошєд- 
шьіх рвчєх и члвнкохь (Баків, 1457 Вй II, 257); Але вас 
хочем держати и оу вєликои милости и ласцв держати и 
чти... н нє имаємь тоби оуспоминати о ми<мо)шєдших 
рБчєх, до нашєго живота (Дольний Торг, 1470 ВО II, 309). 
ФОРМИ: род. мн. мимошєдших 1 (1468 ВО II, 306); ми- 

мошо(д)ши(х) 1 (1459—1460 ЗНТШ СЬIII, фотокоп.); місц. 
мн. о ми(мо)шєдших 1 (1470 ВО II, 309); о мимошєдших 
1 (1457 ВО II, 257). 

*МИМОШЄДШЬІИ див. *МИМОШЄДШИИ. 
*МИМОШОДШИИ див. *МИМОШЄД1І1ИИ. 
*МИНА див. *М'£НА. 
*МИНАТИ дієсл. недок. (1) минати, обходити (що): А ко- 

торьіи бьі гости хотели мито нашо обьежьдчати иовьіми 

дорогами, минаючи мьіто нашо, и тьі бьт ихь оть того усте- 
галь (!) (Краків, 1487 РИБ 226—227). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. минаючи (1487 РИБ 227). 
Див. ще *МИНОВАТИ. 
*МИНДРЯ див. МЬІНДРА. 
МИНИВИДЬ ч. (1) (особова назва, лит. Міп(і)уус1а5): 

А при томь бьіли свьдоки, рада наша... воєвода Вилен- 
скІй пань Минивидь... и иньїе наши князи и панове (Віль¬ 
на, 1492 АЛМ 31). 
ФОРМИ: наз. одн. Минивидь (1492 АЛМ 31). 
МИНИГАЙЛО, МИНКГАЙЛО, МИЧКНАЛБО ч. (3) 

(особова назва, лит. Міп§аі1а): А ргііошо Ьуіі іу]е 5\уеіко- 
: кпіаг Ресіог \УО]’е\уосїа Бискі)... і їе£ Міпкка^о і 2 052- 

тепу (Луцьк, 1388 2.РБ 108—109); Прьі томь бьіли люди 
зацньїе: Оедорь княжа... такь тежь Минкгайло з Ошмеиьі 
(Луцьк, 1389 РЕА І, 28). 
ФОРМИ: наз. одн. Минкгайло, МіпкЬаДо 2 (1388 2.РЕ 

108—109; 1389 РЕА І, 28); Минигайло 1 (1388 Р 44). 

МИНКО ч. (3) (особова назва, пор. Мина, гр. Мтр^а?): 
Асє А пань Ань щькотьский... свцдчю... ижь прида пьрьдь 
на(с)...филь мАковичь и своєю братьєю и на имА изь гринь- 
ко(м) сочивьчичьмь и с минько(м) (Галич, 1409 Р 74); тцмь 
мьі... дали єсмьі имь... на вьісокои доубровц села гдє є(ст) 
ватамань минко (Сучава, 1429 Сові. І, 269). 
ФОРМИ: наз. одн. минко (1428 Сові. І, 233; 1429 Сові. 

І, 269); ор. одн. минько(м) (1409 Р 74). 
*МИНОВАТИ дієсл. недок. (1) (що) минати, обходити; 

А... дала єсми єму ... имєнє... ограничоноє почонши посе¬ 
ред Мухотолок... минуючи Свєдники аж до вєлицкого 
ставу по греблю до соколскоє дороги (Ровно, 1488 АЗ І, 
141—142). 
ФОРМИ: дієприсл. одноч. минуючи (1488 АЗ 1, 142). 
Див. ще *МИНАТИ. 
*МИНОЗЮЛЬ ч. (1) (особова назва): а на то єсть вцра... 

пана иваиа минозюла (Дольний Торг, 1444 0//?«А» 481). 
ФОРМИ: род. одн. минозюла (1444 ОіД«А» 481). 

*МИНТОВТОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Старост* 
Луцкому пану Михайлу Минтовтовичу (Степань, 2-а пол. 
XV ст. ’АЛМ 8). 
ФОРМИ: дав. одн. Минтовтовичу (2-а пол. XV ст. АЛМ 8). 
*МИНУТА ж. (2) (стп.У лат. шіпиіа) копія без печаті, 

що не має законної сили: и мьі казали и(мь) тоть листь су¬ 
довими) пана ивано(в) вАжєвича пєрє(д) нами положити, 
и они того листа судового пєрє(д) нами нєположьіли, ии(ж)- 
ли повьдили на(м), што(ж) дє(и) тоть листь вписа(н) єсть 
в книги судовьіи и минуту виписаную с тьіхь кни(г) пєрє(д) 
нами вказьівали (Вільна, 1495 ВК). 
ФОРМИ: знах. одн. минуту (1495 ВК)'> місц. одн. в 

мииутє (1495 ВК)• 

^МИНУТИ дієсл. док. (2) (про час) минути, пройти: а 

мнб королеви помагати оль на годь минєть дмитриєвь днь 
(б. м. н., 1366 Р 14); коли боудєть хто о злодбиство ожа- 
ловань оуставлАємь ижє в го(д) того обжалованнаго имаєть 
моць кь правоу позва(т) ачь го(д) минє(т) а хочє(т) тоую 
рє(ч) обнови(т) тогдьі имєє(т) добрими почасньїми лю(д)ми 
досвє(т)чить ижє справедливе тоую рє(ч) вєдє(т) (XV ст. 
ВС 18—18 зв.). 
ФОРМИ: майб. З ос. одн. мииєть 1 (1366 Р 14); минє(т) 

1 (XV ст. ВС 18). 
Див. ще *ПРОМИНУТИ. 
*МИНЬКО див. МИНКО. 
*МИН'ЯТИ див. *М1їНЯТИ. 

^МИН'Ь Я ж. (1) (гр. р,т]уаїоу, цсл. минбя) (книга з тек* 
стами церковних відправ на кожен день місяця) мінея: 

застали єсмо оу стго спса на красно(м)... єваньгєльє кова- 

ноє... книга златоустьпарємья минби и м(с)ци є (б. м. н. 
1429 Р 114). 
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ФОРМИ: знах. мн. минви (1429 Р 114). 
МИР див. МИРЬ1. 
*МИРЗА див. МЬІРЗА. 
МИРЗА див. МЬІРЗА. 
*МИРИШЧЄВО с. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): темі» мьі... дали єсми ємоу... село мирищчєва (!) 
(Сучава, 1437 Созі. І, 541). 
ФОРМИ: знах. одн. ї миришчєва (1437 Созі. І, 541). 
МИРКЛИ ч. (1) (особова назва): пєрвьш поручни(к) кнА(з) 

михаило євнутєви(ч)... кнА(з) фєдорь миркли бра(т) єго 
дмитрии ли(пА)та бра(т)ша (б. м. н., 1392 Р 46). 
ФОРМИ: наз. одн. миркли (1392 Р 46). 
МИРНО, МИРЬНО присл. (2) мирно: але коли... оус- 

хочє(м) поєхати пєрє(д) нашєго милостиеого пана приєхати, 
а на(ш) наяснєишїи и милостивьі(и) па(н) имає(т) на(с) 
глєитовати своими чотьірми великими паньї и радцами 
и(с) короуньї... абьі на(с) мирно глєитовали ... и(с) нашєи 
границя до нашєго милостивого пана королА єго мл(с)ти 
(Серет, 1453 Созі. II, 766); и ваша бьі мил ость сихь пословь, 
нашого а и московьского, пропустили мирьно чєрєзь ва- 
шєй милости зємли (б. м. н., 1499 БО II, 449). 

*МИРОГОЩЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Ми- 
рогоща: Вь Золочовв не надобе... вь Мирогощи не надо- 
бе... давати мьіта (Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: міси. одн. вь Миоогоши (2-а пол. XV ст. 

АЛМ 9). 
МИРОСЛАВ ч. (6) (особова назва): А па іЬо 5\уіс1ос25І\то 

(Заііезто рапи Мігозіаичкуі Іізі зиюі ріесгаіЬу з\тоу па і\уег- 
бозІЬ (Галич, 1413 ОБ 48); мьі Стєфан воєвода... знаменито 
чиним... ожє тота ... НастасїА... дали и потвьрдили єсмьі 
єи... села на имв: Стьнилєщїи... и Крьстєщїи на Молдавв, 
гдє бил Мирослав (Сучава, 1493 ВО II, 31). 
ФОРМИ: наз. одн. Мирослав, МігозІа\у (1413 ОБ 48; 

1493 ВО II, 31); дав. одн. Мігозіалуи 2 (1413 ОБ 48); Міго- 
8Іа\УО\уі 1 (1413 ОБ 48); знах. одн. Мігозіатоа (1413 ОБ 48). 

*МИРОСЛАВЄЩИ див. МИРОСЛЬВЄЩИ. 
*МИРОСЛАВИЧЬ ч. (2) (особова назва): и мьі досмот- 

рєвшьі того С паньї радою нашою... и к то(и) о(т)чинє єго 
єсмо припустили, и казали бьіли єсмо и(х) подєлити, око(л)- 
ничому смолє(н)скому Ивашку кра(в)цоу а васку Миро- 
славичу (Вільна, 1495 БСКЩ. 
ФОРМИ: дав. одн. Мирославичу (1495 БСКИ; ВК). 
*МЇ ї\0$БА \УО \У прикм. (1): ро коїіе іети іоіЗг ^оісгісг 

тоіші г зіагішу Іисіту, ро іоііе рапа Мігозіа\уо\то ^іку 
і сШІїу іоЬо (Галич, 1413 ОБ 48). 
ФОРМИ: наз. одн. с. МігозІа\Уо\Уо (1413 ОБ 48). 
Пор. МИРОСЛАВ. 
МИРОСЛЬВЄЩИ мн. (2) (назва села у Молдавському 

князівстві): твмь мьі... дали єсмьі ємоу оу нашєи зємли 
три села, єдно село на васлоуи ... а дроугоє село Миросла- 
вєщи по(д) рвдо(м) (Сучава, 1429 Созі. І, 290); Имьі... жа- 
ловали єсми єго оусобною нашєю милостїю и дали єсми 
ємоу... (села) — на имА Микоушани... Миросльвєщи и 
К'ьлинєїци (Болгари, 1441 О В Ас 34—35). 
ФОРМИ: наз. Миросльвєщи (1441 ОВАс 34); знах. Миро- 

славєщи (1429 Созі. І, 290). 
МИРРЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): а мьі такождєрє ... єсмьі дали и потврьдили слоугам 
нашим Жоуржи и Крь(мвти и бр>атоу єго... тоє... село... 
на имв Миррєщїи, гдє бьіл Йван Мїєриоул (б. м. н., 1495 
ВИ II, 87). 
ФОРМИ: наз. Миррєщїи (1495 ВИ II, 87). 
*МИРСКИИ прикм. (1) (цсл. мирьскьш) (у знач, імен¬ 

ника) мирянин: и своимь тьівуномь приказуемь судовь 
церковьньїхь не судити, ибо мирскимь не просчено оть за¬ 
кон а Божьія доступоватьіся вь тьіе радьі (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1№, 3)/ 
ФОРМИ: дав. мн. мирскимь (1322 АрхЮЗР іЛД, 3). 
МИРЧА, МИРЧА ч. (83) (особова назва, молд., серб. Мир- 

че, болг. Мирча, пор. слов. Мирослав): Иоань Мирча Воє¬ 

вода милостия Божїа Господарь (Чжюрзев, 1403 ДГАЇ); 
И оу том також прїидоша прАд нами... братаничи Настини 
Мирча н сестра єго Стана... и продали свою правоую от- 
ниноу (Сучава, 1499 ВО II, 135). 
ФОРМИ: наз. одн. Мирча, мирча 11 (1403 ДГМ; 1434 

Созі. II, 666; 1464 ВИ І, 84; 1480 ВО І, 238; 1483 ВО І, 269; 
1491 ВО І, 445; 1492 ВО І, 509; 1495 ВО II, 53; 1499 ВО 
II, 134, 135); мирчА 2 (1433 Созі. II, 650; 1448 Созі. II, 737); 
зам. род. в. п. мирча 6 (1434 ОІр«А» 463; 1443 Созі. 
II, 149; 1490 ВО І, 391; 1491 ВО І, 445, 447); род. одн. 
Мирчи 53 (1434 Созі. І, 386; 1437 Созі. І, 536; 1438 ОВАс 
27—28; 1439 Созі. II, 32; 1440 Созі. II, 65; 1442 Созі. II, 
88; 1443 ВАМ 41; 1448 ОІР № 10а; 1449 Созі. II, 380; 1495 
ВО II, 53 і т. ін.); Мирч-ь 7 (1435 Созі. І, 403; МЗФ; 1436 
ОІЯ«А» 469; 1438 Созі. II, 15, 27; 1441 ОВАс 35, 37); дав. 
одн. Мьірчи 2 (1499 ВО II, 135); Мирчи 1 (1480 ВО І, 239); 
ор. одн. мирчомь (1436 Созі. І, 444). 
МИРЧЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): али да єсть Мьрини и Фєдки село Мирчєщїи (Сучава, 
1490 ВО І, 392). 
ФОРМИ: наз. Мирчєщїи (1490 ВО І, 392). 
*МИРЧИНЬ прикм. (2): Тв(м) мьі... дали и потврьдили 

єсми ємоу... село на имв Пьшканїи... що жє он коупил тоє 
село от оуноуки Трифа Гьлкьви на имв сьіновє Мирчинїи, 
на им£ Фьтоул и Йван (Сучава, 1480 ВБ І, 237); Чьтврь- 
тоє село єсми имь дали... на имв Нвгомирєщи... що смо 
коупили тоє село от филиппа и от Тоудорана и от сестри 
их от (...М.—Прим, вид.) ирчини, оуноуковє Микоула Ор- 
гоає (Гирлов, 1499 ВО II, 162). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. Мирчииїи 1 (1480 ВО І, 237); <М>ир¬ 

чини 1 (1499 ВО II, 162). 
Пор. МИРЧА. 
МИРЧА див. МИРЧА. 
МИРЬ1, МИР ч. (75) 1. (мирні, дружні відносини) мир, 

злагода (21): а они ти (ж) бьі имьли засв остєрєгати панове 
наши и опасовати, ка(к) сами себе, абьіхо(м)... могли ти(ж) 
дву зє(м) держати с обу(х) стро(н) за єдно в мирв, в ла(с)ци 
и справє(д)ли(во>сти (Сучава, 1457 Созі. II, 810); Того 
радї мьі видввши мєжє ними добрїи токмєж и лагодоу и 
ввчньї мир, а мьі такождєрє єсми дали и потвердили... паноу 
Пєтроу... село имєнємь Брьтїєщїи на (Сє)рєтв (Сучава, 
1473 ВО І, 187); а па(к) привилїє, що имали слоуга на(ш), 
(моуша и) калина, о(т) наши(х) оуиковє, о(т) илїяша и 
о(т) стєфана воєводовє, коли били оу миру... а они дали 
оуру(к)слузв нашєму,глигорови (Сучава, 1500Созі. 3. 234). 
на мироу стоати (1) підтримувати добрі, друж¬ 

ні відносини: даємь вашєи мл(с)ти виданїє, ажє мьі и с 
иашимь братомь, стєфано(м) воєводою, исьєднали сЬ и по¬ 
мирили св єсми и маємь на томь мироу стоати, иа бвкьі 
ввчньї (Сучава, 1435 Созі. II, 682); имати мир (1), 
иматимиру (1), м и р ь и м а т и (2) див. ИМАТИ2. 

2. (відсутність війни) мир (4): а єго, бжє не дай, аж 
бьі сА що стало над нами самьіми, алибо над нашими паньї, 
а зємлАмь мирь правьі держати и ввчньї (Ясси, 1445 Созі. 
II, 726); Такь иж межи нами и межи прєрєчєньїм наияснви- 
шим паном Яном Олбрахтом, кралєм полскьім... из обохь 
сторон, имаєт бьіти покоуи и мир ввчнїи (Гирлов, 1499 ВО 
II, 419); 
мирний час (1): да єст имь слободно и доброволно и бєзь 

забавв прїєхати до нашєи зємли сь оусим вашим торгов- 
лєю и товаром, торговати и коуповати слободно и добро¬ 
волно и бєзь забавв и пагоубв, хотв оу мироу хотв оу раз- 
мирицоу (Сучава, 1475 ВО II, 329); 
имвти (мети) мирь (3), мирь мети (1) див. 

ИМ'БТИ. 
3, (спокій) мир (2): такєжь и посло(м) вашє(и) мл(с)ти 

и купцо(м) да є(ст) земля г(с)дра нашого воєводьі о(т)тво 
рєна (1) ходити слобо(д)но и доброво(л)но и в миру и бє(з) 
погоубьі бу(д) на котороую сторону коудьі имь боудє(т) 
надобє (б. м. н., 1496 ПСВВ 192 зв.). 
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4. мирний договір, мир (7): а которьш бьі нє хотиль на 
томь изьєднанїю стоати и мирь пороушити, а ваша мл(ст)ь 
и каждьш добрьш иа того стояти и к аз нити, яко виноватого 
и яко прБстоупника (Сучава, 1435 Созі. II, 682); вь томь 
нашьі записи и нашьі прьісБги да нє боудєть нашомоу стар- 
шомоу противь вь измьиоу, вь томь нашь мирь да нє роу- 
шьіт сА (Сучава, 1442 Созі, II, 716); ажь нє станєть ся ппо- 
мєжьі вами зь вєликимь князємь Алєксаньдромь мирь, 
тьі и до нась прьісьілаєшь (б. м. н., 1498 ВО II, 409); 
мироудєлати (І), мир вдєлати (1), мир 

оудилати (1) укладати (укласти) мир, забезпечувати 
(забезпечити) мир: о(т) си(х) часо(в) имає(т) єго мл(с)ть 
на(с) ласкаво миловати и оборонити и опасти и ми(р) и по- 
кой оудилати о(т) нашихь нєприАтєлєвь посльї своими и 
мєчє(м) своимь (Серет, 1453 Созі. II, 766); Што твоя мл(с)ть 
присла(л) єси свои(х) пословь... межи нами мироу вєчного 
дєлати и записи чинити и межи нашими зємлАми якосА 
и годи(т) межи двєма г(с)дрєма хрє(с)тия(н)скима... и єстли 
похочєтє ваша мл(с)ть ми(р) и запись к намь вдєлати намь 
г(с)дрь нашь вєлє(л) до себе о томь вєдати дати (б. м. н., 
1496 ПДВКА 60—61); взяти мирь (2), мирь взяти 
(8) див. ОУЗАТИ; просити мироу (3), просити 
м и р ь (1) див. ПРОСИТИ 1; с т а т и на м и р (1) див. 
СТАТИг; оучинити (вчинити) мирь (5) див. 
ОУЧИНИТИ 2; ч и н и т и м и р ь (1) див. ЧИНИТИ 1. 

5. перемир’я (7): а мирь о(т) покрова 6цб до иванА днє 

до купаль а о(т) иванА днє за -в* лб(т) (б. м. н., 1352 Р 6). 
ФОРМИ: наз. одн. мирь, мир (1352 Р 6; 1437 Созі. II, 

709; 1442 Созі. II, 716, 719; 1445 Созі. II, 726; 1498 ВИ 
II, 409; 1499 ВИ II, 419); род. одн. мироу, миру 10 (1352 Р 
6; 1447 Созі. II, 732; 1457 Созі. II, 810; 1496 ОПВВД; 
ПДВКА 60; ПДСВВ; 1499 ВИ II, 421, 443); мнроу 1 (1499 
ВО II, 421); дав. одн. миру (1352 Р 6); знах. одн. мирь, 
ми(р), мир 15 (1352 Р 5; 1435 Созі. II, 682; 1445 Созі. II, 726; 
1453 Созі. II, 766; 1456 ЗСФ; 1457 Созі. II, 809; 1461 ВО 
I, 45; 1473 ВО І, 187; 1496 ВО II, 402; 1499 ВО II, 420 
І т. ін.); зам. місц. бьіли оу мирь, бьіли оу мирь 2 (1480 ВО 
і, 239; 1497 ВО II, 116); місц. одн. оу (вь, на, по) мироу, 
миру 20 (1352 Р 6; 1435 Созі. II, 682; 1464 0/#«А» 517; 
1475 ВО II, 329; 1488 ВО І, 323; 1490 ВО І, 390; 1494 ВО 
II, 35; 1496 ОПВВД; ПДСВВ; 1500 Созі. 8. 234 і т. ін.); 
в мир* 1 (1457 Созі. II, 810). 

*МИРЬ2ч. (2) (цсл. мирь) світ: Писань вь великомь 
Луцку, лета оть создания мира 6830, индикта семого, ме- 
сеца декабря 8 дня (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1 /V1, 3); П(и>- 

сан оу Вилни, м<ь)с(А>ца април(А> а д(є)нь, от созданА 

мироу <5Ц)П0 (Вільна, 1482 АЗ І, 80). 

ФОРМИ: род. одн. мира 1 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); мироу 
І (1482 АЗ І, 80). 
МИРЬНО див. МИРНО. 
*МИРЬ див. МИРЬ1. 
*МИСА^с. (3) миска: от коси, и от серпи, циновии рьч(и), 

миси, конвици... мєчи, и от иншии рвчи дробних щож ко 
крамоу слоухают, а от того от оусєго гцобьі платили оу 
Сєрєти мьіто от гривноу три гроши (Сучава, 1460 ВО II, 
273); а вь той клбти скарбу не бьіло ничого, толко зброй 
бьіли и мисьі зламаньш (Вільна, 1498 АЛМ 163). 

ФОРМИ: наз. мн. мисьі 2 (1498 АЛМ 163); зам. род. мн. 
гг... миси 1 (1460 ВО II, 273). 

! МИСАИМЬ див. *МИСАИЛЬ. 
*МИСАИЛЬ ч. (1) (особова назва, цсл. Мисаиль, гр. 

Міда^А,, гебр. Мізаеі): мьі Стєфа(н) воєво(д)а... чини(м) 
знаменито... ожє... дає(м) и дали єсми сє(с)на(ш) листь 
нашєму манастирюо(т) воронєц идєжє є(ст)... иєгумє(н) 
по(п) мисаи(м) (!) (Сучава, 1472 ДГСВМ). 

ФОРМИ: наз. одн. ! мисаи(м) (1472 ДГСВМ). 
І МИСИ НА (МАКСИНА) див. МАКСИНЬ. 

МИСКО ч. (3) (особова назва, пор. Михаиль або Мисаиль): 
А то свбдци: пань Андрьяшь староста Рускои зємлв... 
пань Миско Тяптуковичь (Львів, 1378 ЗНТЦ] ІЛ, 5); А при 
томь бьіли сведьки... пан Миско Гулевичь, пан Дениско 
Мокосвевичь (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/1V, 8); а на то свбд- 

ковє... пан каспарь, пан миско писарь (Сучава, 1456 Созі. 
II, 791). 
ФОРМИ: наз. одн. Миско, миско (1378 ЗНТШ ІЛ, 

5; 1430 АрхЮЗР 8/ЇУ, 8; 1456 Созі. II, 791). 
*МИСКОВЬ діі«*МЬ!СКОВЬ. 
*мискьіи прикм. (1) міський: А на то свбдковє... панове 

брьгарє и радци Ливовскьш... на имб: пан Климєнть... 
пан Ниманть, мищ'кьіи) писарь (Сучава, 1460 ВО II, 276). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. мис(кьіи> (1460 БО II, 276). 
*МИСЛЬ див. *МЬІСЛЬ, 
! МИСТАТОУ (МАЄСТАТОУ) див. *МАЄСТАТЬ. 
МІ5Т1С7КЛ прикм. (1) міський: А різа! І\уап Иіак Міз- 

іісгк] різзаг V ичеку Ашіп (Галич, 1413 ОБ 48). 
ФОРМИ: наз. одн. Мізіісгк] (1413 СЬ 48). 
*МИСТИЧЬ див. М^СТИЧЬ. 
*МИСТО див. М'БСГО1. 
*МИСТРОВЬ прикм. (6) (стч. тізігоуу) магістрів: 

ПорозоумБти можете в той мБре какь много правдьі тьшто 
мистрсвьі листьі в соб Б мБли (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. мистровьі (1447—1492 ЛКБВ); знах. 

мн. ч. мистровьі (1447—1492 ЛКБВ). 
МИСТРЬ1 ч. (10) (стч. тізіг/тізЦ, стп. тізіг/тізігг, 

лат. та^ізіег) (голова ордену хрестоносців) магістр: мБли 
єсмо о(т) вась листьі мистра крижєвницкого послбднє ва(м) 
посланьш. Которьіми(ж) напрє(д) оузновлАєть и оуспоми- 
наєть свои пєрвБишии листьі (Брест Куявський, 1447— 
1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: наз. одн. мистрь (1447—1492 ЛКБВ); род. одн. 

мистра (1447—1492 ЛКБВ); дав. одн. мистрови (1447— 
1492 ЛКБВ); знах. одн. мистра (1447—1492 ЛКБВ); 
ор. одн. мистро(м) (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще МЄЩЄРЬ. 
МИСТРЬ2, МИСТРЬ ч. (4) (стч. шізіг/тізіг, стп. тізіг/ 

ШІ5ЇГ2, лат. та£ізіег) (ремісник) майстер: на то да имаю(т) 
слободу... ни на горо(д) на(ш) да нє робА(т) или боу(д) 
мис(т)рь какьі боудє(т) оу тьі(х) вьіщєписанньі(х) сє(л) и 
кожокарь или кузнєць или боу(д) какьі мистрь никто да 
нє имаєть ни єдно дбло до ни(х) (Побрат, 1448 ДГПР); 
си(х) гробьі чини(л) мистрь Іа(н) (б. м. н., 1480 ОС 8). 
ФОРМИ: наз. одн. мистрь, мис(т)рь, мистрь (1448 

ДГПР; 1480 ОС 8). 
Див. ще МАСТЄРЬ. 
*МИСТРЬ3 див.*КОЗИЙ МИСТРЬ. 
МИСТРЬ див. МИСТРЬ2. 
*МИСТЦЄ див. МЄСЦО. 
*МИСЦЄ див. МЄСЦО. 
МИСІ; ч. (14) (особова назва, пор. Мисаиль): а на то є(ст)... 

вБра пана миси (Сучава, 1435 Созі. І, 424); Пан Триколич 
дворник пишєт... оуноукоу моємоу Михоуци, и Миси також- 
дєрє оуноукоу моємоу ... и вьсАм моим милим братїямь 
и прїатєлєм (Торговище, 1481 ВО II, 358). 
ФОРМИ: наз. одн. мис* (1436 Созі. II, 701); род. одн. 

миси 8 (1435 £/#«А» 465; Созі. І, 424; 1437 Созі. І, 530; 
1438 ОВАс 28; 1439 Созі. II, 35, 42, 46; 1440 Созі. II, 66); 
мис*, ми<с*> 4 (1436 Созі. І, 455, 482, 484; 1448 Созі. II, 
306); дав. одн. Миси (1481 ВО II, 358). 

*МИСЮТИЧЬ ч. (1) (особова назва): жалова(л) иа(м)... 
курило иванови(ч) ... на стєпана є(р)молича а на старого 
мисютича... што(ж) они нє хотА(т) ему у во(т)чинє дблє- 

ницьі дати (Вільна, 1495 БСКИ). 
ФОРМИ: знах. одн. мисютича (1495 БСКИ). 

МИСЯЦЬ д*ив. * МИСАЦЬ. 
*МИСАЦЬ див. *М-£САЦЬ. 
*МИСАЦЬ див. *М’£САЦЬ. 



*МИТЕЛЬНО — 597 — *МИТРОПОЛЇЯ 

*МИТЕЛЬНО див. *МЬ1ТЄЛЬН0. 
МИТЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): а ми, тако(ж) єсми и(м) дали и потвердили... о(т) 
на(с) оури(к) тоє прЬ(д)рє(ч)ноє село, на имв митєщїи (Су¬ 
чава, 1483 Со&і. В. ЗО). 
ФОРМИ: наз. митєщїи (1483 Со&і. В. ЗО); знах. митєщїи 

(1483 Со&і. В. ЗО). 
*МИТИН прикм. (1): Ино тьіми рази... єщє єсмо в кнАзА 

Басил А... взАли сємдєсАт коп грошей широких... и за тоую 
сто коп грошей широких продали єсмо... землю пашноую... 
оу гранєх, почонши: по Митин роубєж Чирчинский, а по 
Торокан и Полонкоу (Друцьк, 1492 АЗ І її, 23). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. Митии (1492 АЗ III, 23). 

МИТКО ч. (7) (особова назва, пор. Дмитрии): А при томь 
били могоричници: на имя Войтко, конюшій Волковис- 
кій... Пашко и Митко Ошєменци (Вільна, 1451 АкЮЗР 
II, 106); А при том били люди добрьш: Пан Михайло Олєк- 
сандрович Загоровский... а пан Митко Кривцєвь (Хвали- 
мичі, 1475 АЗ III, 14); Биль намь чоломь... князь Олехно 
Василевичь Глазьіна и просиль вь нась... села, на имя 
Давьідкова Сковородина и братаничовь его... а Демень- 
тисова Ковалева на селищохь и брата его Митька... и ихь 
товарьішовь... (Вільна, 1499 РИБ 776). 
ФОРМИ: наз. одн. Митко (1451 АкЮЗР II, 106; 1458 

ОЖДМ; 1475 АЗ III, 14; XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 29; 1485— 
1500 АЗ І. 121): оод. одн. Митка (1451 Р 158): Митька (1499 
РИБ 776). 

МИТКОВИЧ ч. (2) (особова назва): а при том бьіл вели¬ 
кого королА зємАнин пан Мишко Глоускій, а пан Пашко 
Миткович воєвода острозкїй (Острог, 1463 А5 І, 56); 
а тьіи пінАзи брали єсмо чєрєс роуки боАрина Єго Милос- 
ти Рамана (!) Митковича (Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 
ФОРМИ: наз. одн. Миткович (1463 АЗ І, 56); род. одн. 

Митковича (1492 АЗ III, 23). 
МИТКОВЬ прикм. (1): пєрвьш поручни(к) кнА(з) Ми¬ 

хайло євнутєви(ч)... ОНДрБИ митковь пасьіно(к) (б. м. н., 
бл. 1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. митковь (бл. 1392 Р 47). 
Пор. митко. 
МИТНИК див. МЬІТНИКЬ. 
МИТО див. МЬІТО. 
! МИТРИПОЛИТОВЬІМЬ (МИТРОПОЛИТОВЬІМЬ) 

див' ^МИТРОПОЛИТОВЬ. 
*МИТРОПОЛИИ див. ^МИТРОПОЛІЙ. 
*МИТРОПОЛИИНЬ прикм. (1) належний до митрополії: 

Сє азь раб владьїкьі моєго ісу христа Іо Стєфан воєвода... 
Знаменито чиним... ожє прїидоша прАд нами... Мьрєна... 
и дроугаа Марена... и дали они господствоу ми... єдино 
село на имв Трекове... що же коупил тоє село отець их 
Тоадєр Продай от нашєго митрополита бєоктиста Соучавс- 
кога (!), от оурика митрополиина (Сучава, 1488 ВИ І, 347). 
ФОРМИ: род. одн. ч. митрополиина (1488 ВИ І, 347). 
Див. ще *МИТРОПОЛСКИИ. 
МИТРОПОЛИТ див. МИТРОПОЛИТЬ. 
МИТРОПОЛИТА ч. (1) (цсл. митрополить, гр. ргріроло- 

ДЛтгід) митрополит: А писань листь вь Хольмь, месеца 
июлия во 27 день, вь льто 6948, иньдикта во 3. Исидорь 
митрополита (Холм, 1440 АрхЮЗР І/VI, 5). 
ФОРМИ: наз. одн. митрополита (1440 АрхЮЗР І/У'І, 5). 
Див. ще МИТРОПОЛИТЬ. 
*МИТРОПОЛИТОВЬ прикм. (2) митрополитів, митро¬ 

поличий: Я ларио(н) игоумє(н) пєрєсопницки(и) вьізнаваю 
си(м) мои(м) листо(м)... што(ж) ог(с)дрь (!) коро(Д) єго 
мл(с)ть пожалова(л) мєнь... тьі(м) имє(н)ємь, котороє(ж) 

придано к цркви бо(ж)єи... з дозволє(н)єм ог(с)дрА (!) ко¬ 
ролА єго мл(с)ти и с митрополитовьі(м), и вл(д)ки лоуцкого 
никифоровьі(м) (Луцьк, 1467 СП № 13); с господар А ко¬ 
ролА єго мл(с)ти дозволе(и)є(м) из митриполитовьі(м) (!)... 
мєнА(л) єсми с ьігумєно(м) пєрєсопницки(м), з ларионо(м) 

тьі(м) всє(м) своимь имє(н)є(м) иа имА дА(д)ковичи... на є(г) 

имє(н)є на црквноє, на имА на чємєри(и) (Луцьк, 1490 Пам.) 
ФОРМИ: ор. одн. ч. митрополитовьі(м) 1 (1467 СП № 13); 

!митриполитовьі(м) 1 (1490 Пам.). 
Див. ше МІТК0Р0ШС7. 
МИТРОПОЛИТЬ, МИТРОПОЛИТЬ, МИТРОПОЛИТ ч. 

(87) (гр. ртітрояоАдттід) митрополит: а коли бь дасть 
стану митрополитомь я за то слюбоую и хочю дати... моєму 

милому г(с)дрю королю дв-Ь ст^ гривень рускихь а три* 
дцАть кониї (Опатів, 1398 ЗЛЕІК)'. Благословенне Ісидора, 
митрополита Киевского и всея Руси... старостамь холмь- 
скимь и воєводамь... такь-же и заказникомь и всимь пра- 
вославньїмь (Холм, 1440 АрхЮЗР 1АЧ, 5); а хто учнє(т) 
устоупатися и пакастити (!) митрополить алибо хто инньї 
да боуди иа нємь о(т) на(с) кля(т)ва в се(и) в'Ь(к) и вбоудоу- 
щєй (б. м. н., 1481 ГПМ)\ а... дворници боуд от которого 
митрополита или єпискоупа, а они да иє имают ни жадноє 
дило до тих попов (Сучава, 1490 ВИ І, 420). 
ФОРМИ: наз. одн. митрополить, митрополить, митро¬ 

полит, митрополи(т), митропол(ит) 19 (1449 Со&і. II, 392; 
1455 Со&і. II, 562; 1456 Сові. II, 583; 1460 ВИ І, 41; 1464 
ВВ І, 83; 1466 ВВ І, 95; 1470 ВВ І, 141; 1473 ВВ І, 187; 
1488 ВВ І, 347 і т. ін.); туігороіуі 1 (1465 ОБ 176); род. 
одн. митрополита (1408 Со&і. І, 61; 1438 ВІД«Ау> 472; 1440 
АрхЮЗР 1 /VI, 5; 1455 Со&і. II, 540; 1459 ВВ І, 27; 1462 
ВВ І, 67; 1467 ВВ І, 123; 1470 ВВ II, 310; 1488 ВВ І, 347; 
1490 ВВ І, 419 і т. ін.); дав. одн. митрополитоу 3 (1445 Со&і. 
II, 236; 1461 ВВ І, 45; 1490 ВВ І, 420); туігороїуіи 1 
(1465 ОБ 176); знах. одн. митрополита (1458 ВІД&А» 512; 
1481 ГПМ)\ ор. одн. митрополитомь, митрополитомь, мит- 
рополито(м), митрополитом (1398 ЗЛЕІК; 1456 ВСФ; 1466 
ВВ І, 105; 1467 ВВ І, 122; 1468 ВВ II, ЗОЇ; 1470 ВВ І, 147; 
1471 ДГСМПБ; 1472 ВВ І, 169; 1473 ВВ І, 186; 1490 ВС 
146 і т. ін.); місц. одн. при митрополить (1408 Со&і. І, 61); 
наз. мн. митрополити (1471 ДГСМПБ); род. мн. митро- 
политовь, митрополитов, митрополито(в) (1468 ВВ II, 305; 
1471 ДГСМПБ; 1490 ВС 148); дав. мн. митрополито(м) 
(1449 Со&і. II, 392; 1481 ГПМ); ор. мн. митрополити (1471 
ДГСМПБ). 
Див. ще МИТРОПОЛИТА. 
М1ТК0Р0БІС7 прикм. (1) (цсл. митрополищь) митро¬ 

поличий, митрополитів: А па іо зичсісгу... \Уаз2ко_НоІо- 
шепсгісг, ІЬпаі кгесЬошІсг МІігороІісг пашізгпїк (Галич, 
1413 01 48). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. МІігороІісг (1413 ОБ 48). 
Див. ще *МИТРОПОЛИТОВЬ. 
* МИТРОПОЛІЙ ч. (12) (гр. ратутрблоие) (церковна ок¬ 

руга, підпорядкована митрополитові) митрополія: тако(ж) 
даємь и потвєржаємь нашємоу митрополію млиньї що соу(т) 
на мо(л)давь ни(ж) романова трьга ись валилами (Сучава, 
1458 ВІЯ«А» 512); Тоє вьсє вишєписанноє да єст от нас 
оурик нашємоу митрополию от Радовцєх (Сучава, 1481 ВВ 
І, 257). 
ФОРМИ: род. одн. от митрополію, митрополию (1479 

ВС 140, 141; 1481 ВВ І, 256, 257); дав. одн. митрополію, 
митрополию (1458 ВІР«Ау> 512; 14790С141; 1481 ВШ, 257). 
Див. ще * МИТРО ПОЛІ Я- 
* МИТРО ПОЛІ Я ж. (25) (гр. р,тг|Тр6л;оЯі£) (церковна ок¬ 

руга, підпорядкована митрополитові) митрополія (24): та- 
ко(ж) оуси оубоги да слоухаю(т) нашєи митрополій и ино(г) 
су(д)цА да нє имае(т) ихь соудити развв митрополита или 
єго протопопа (Сучава, 1458 ВІР«А» 512); а митрополит 
наш 0ЄОКТИСТ коупил па(к> на тих пиньзи нашєи митро¬ 
полій от Соучаві от Ротимпана дроугоє село (Сучава, 1488 
ВВ І, 347); 
дати митрополью (1) див. ДАТИ 5. 
ФОРМИ: род. одн. митрополій 3 (1458 ВІР«А» 512; 1473 

[ ВВ І, 186); митрополи 1 (1465 ВІП«А» 518); туігороіуі 
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1 (1465 СЬ 176); мьіитрог.олїи 1 (1473 £Ю І, 187); дав. одн. 
митрополїи, мїтрополїи (1464 Вб І, 84; 1465 ВІД«А» 518; 
1488 ВО І, 342, 343, 347, 356, 357); знах одн. митрополію, 
митрополию 3 (1481 БО І, 256, 257; 1488 ВО І, 355); Імитро- 
полєю 1 (1479 ОС 140); митрополью 1 (1398 ЗЛЕІК)\ місц. 
одн. оу митрополїи (1479 ОС 140; 1488 50 І, 342, 356). 
Див. ще *МИТРОПОЛЇИ. 
*МИТРОПОЛСКИИ прикм. (2) (цсл. митропольскьш) 

належний до митрополії: мьі Стєфань воєвода... чиним 
знаменито... ожє прїидє... наш митрополит сочавскїи... и 
сь вьсвми своими калоугєри и црьковники митрополскими, 
и продал... паноу Тадороу Проданоу... одно село митро- 
полскоє, на имв Трикове (Сучава, 1464 ВО І, 83). 
ФОРМИ: знах. одн. с. митрополскоє (1464 ВО І, 83); 

ор. мн. митрополскими (1464 ВО І, 83). 
Див. ще *МИТР0П0ЛИИНЬ. 
*МИТР0П0ЛЬЯ див. * МИТРОПОЛІЯ- 
*МИТРОШЬ ч. (1) (особова назва, пор. Митрофань або 

Дмитрии): а тьш люди о(т)чичи мои, на имА микоула... 
митро(ш), пє(т)ко мають ему потому служити ка(к) єсть 
в той зємли обьічаи (Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: наз. одн. митро(ш) (1490 Пам.). 
*МИТ0УТЄЛ0УЛЬ ч. (1) (особова назва): мьі Стєфа(н) 

воєво(д)а... знаменито чини(м)... ожє тоти истинньш слоуга 
на(ш), михоу(л) пожар (зіс.— Прим. вид.)... и бра(т) єго, 
митоутєлоу(л)... жал овали єсми и(х), особною нашєю 
мл(с)тїю (Сучава, 1491 Соз^. О. 36—37). 
ФОРМИ: наз. одн. митоутєлоу(л) (1491 Сові. О. 37). 
Див. ще *МИТОУТЄЛЬ. 
*МИТОУТЄЛЬ ч. (1) (особова назва, молд. мититзл «ма¬ 

лий»): а слоузв нашємоу, фрьчи, и братоу єго, митоутє- 
лоу... да є(ст) роусчорїи и доумбрьвица, гдє би(л) жоудє 
жоуржоу (Сучава, 1491 Сові. б. 37). 
ФОРМИ: дав. одн. митоутєлоу (1491 Сові. И. 37). 
Див. ще *МИТОУТЄЛОУЛЬ. 
*МИТЬК0 див. МИТКО. 
МИТЮКОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьі алєксандрь воєвода... чинимь знаменито... 
ожє дали єсмьі монастирєви... два села на имА митюковци 
и брашовци (Сучава, 1411 МІН. АІЬ.). 
ФОРМИ: наз. митюковци (1411 МіН. АІЬ.). 
МИХАЄЩИ, МІСНАЛЕЗХСХУІ мн. (3) (назва села у Мол¬ 

давському князівстві): А митрополит наш... коупил за тотьі 
пинВзи... дроугоє село... на имв Михаєщи (Сучава, 1464 
ВО І, 83—84); а ту іакохе ]*езті баїу оі паз іо]Є шузге ру- 
заппоіе зеїо МусЬа)ез2С2уі (Сучава, 1465 СЬ 176). 
ФОРМИ: наз. Михаєщи 1 (1464 ВО І, 84); МісЬаіезхсгуі 

1 (1465 СЬ 176); знах. МусЬа)е52сгуі (1465 СЬ 176). 
*МИХАИЛАШЄВИЧЬ ч. (1) (особова назва): а на то 

є(ст)... ввра пана юрша михаилашєвича (Сучава, 1453 
Сові. II, 472—473). 
ФОРМИ: род. одн. михаилашєвича (1453 Сові. II, 473). 
*МИХАИЛАШЄВЬ1 прикм. (5): а на то... вВра пана 

михаилашєва и дВтєи єго (Сучава, 1407 Сові. І, 56); твм 
мьі... дали и потврьдили єсми ему о.(т)ниноу жони є(г), оноу- 
ка михаилашєва, села на имБ шизкоуци... и мали(н)ци (Су¬ 
чава, 1456 Сові, її, 577). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. михаилашєва (1407 Сові. І, 56; 

1408 Сові. І, 61; 1409 ОІД«А» 437; 1411 0//?«А» 439; 1456 
Сові. II, 577). 
Див. ще *МИХАИЛАШОВЬ. 
Пор. МИХЬИЛАШ. 
МИХАИЛАШЄВЬ2 ч. (1) (особова назва): мьі панове гос- 

подарв нашєго, илїи воєводьі, иа имА... пань іоаньшь о(т) 
шимоуза и пань сима михаилашєвь о(т) изгврць... вьізна- 
ваємь... ижє повьінни єсмьі єго воли пристати и заоуждьіи 
вирнв послоушни бьіти (Львів, 1436 Сові. II, 701). 
ФОРМИ: наз. одн. михаилашєвь (1436 Сові. II, 701). 
*МИХАИЛАШОВЬ прикм. (1): а на то ввра пана ми- 

лашова (!) (Сучава, 1409 Сові. І, 65). 

ФОРМИ: наз. одн. ж. ! милашова (1409 Сові. І, 65). 
Див. ще. ^МИХАИЛАШЄВЬ1. 
Пор. МИХЬИЛАШ. 
*МИХАИЛАШЬ див. МИХЬИЛАШ. 
МИХАЙЛО див. МИХАИЛЬ. 
МИХАЙЛОВАА ж. (7) (особова назва): Жаловала сА па¬ 

ни ВасилєваА Копачєвича на пани Михайловоую Нацє- 
вича, мовєчи, ижь она з ьімєнА своєго Зєлви за мост пєрє- 
ходєчи, сєножати косит и попасю пасет (Лукониця, 1478 
А5 III, 17); Дали есмо монастьірь Пречистое Богома- 
тери на Пересопницьі кнегини Михайловои Василевича 
Чорторьіскои, кнегини Марій (Краків, 1499 АЛМ 
вип. 2,36). 
ФОРМИ: наз. одн. МихайловаА (1478 АЗ III, 17; 1494 

АЗ І, 101); род. одн. Михайловьі 1 (1494 АЗ І, 101); Ми- 
хайловоє 1 (1478 АЗ III, 17); дав. одн. Михайловои (1499 
АЛМ вип. 2,36); знах. одн. Михайловоую (1478 АЗ III, 
17). 
МИХАЙЛОВИЧЬ, МИХАЙЛОВИЧЬ, МИХАЙЛО¬ 

ВИЧ ч. (11) (особова назва): пєрвьш поручни(к) кнА(з) 
михаило євнутєви(ч) кнА(з) василии михаилови(ч) 
(б. м. н., бл. 1392 Р 46); ино князь Федорь его милость 
Михайловичь Чорторьіскій, староста Луцкій, тое моє имБ- 
ніе вь пана Василя вьїкупиль зь моее воли (Луцьк, 1449 
АЛМ 8); А при мив бмль... княз Петрь Михайловичь Ме- 
жиносовичь (Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ГУ, 120); а ргу 
Іош Ьуіу... зІигеЬпусі патізпука ЬегезіеузкаЬо рапа зіа- 
пузіахго^ МусЬау1о\¥усга Ресіка (Тришин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: наз. одн. Михайловичь, Михайловичь, Михай¬ 

лович, михаилови(ч) (бл. 1392 Р 46; 1449 АЛМ 8; 1451 Р 
157; 1452 Р 161; 1461 АЗ І, 54; 1463 АЗ І, 55; 1491 АЗ І, 
94; 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 120); род. одн. МусЬауІотсусга 
(1500 ДПЖН)\ дав. одн. Михайловичу (1449 АЛМ 8). 
МИХАИЛОВЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): тБмь мьі... дали єсмьі ємоу... землю о(т) пустини 
осадити сєбь села иа имА козарєвци и ползаловци и вЕдин- 
ци... и на чоухри михаиловци оу камєниого бродоу (Су¬ 
чава, 1431 Сові. І, 317). 
ФОРМИ: наз. михаиловци (1431 Со$^. І, 317). 
*МИХАИЛОВЬг прикм. (8): а на то... вБра пана стани- 

слава ротомпана ввра пана михаилова (Сучава, 1411 МіН. 
АІЬ.); а хотарь томоу сєлоу... о(т) пана михайловьіхь 
сель и о(т) лвса по старомоу хотарю о(т) вьсвхь сторонь 
(Сучава, 1427 Сові, І. 196); а по ее животе ближним моимь 
всв тьіе именя, сестренцомь моим, князя Михайловьім де- 
темь (б. м. н,, ХУ ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28); И мьі пну Стани- 
славу старосте жомои(т)скомоу прьівилє(и) дя(д)ка своєго 
пана миха(и)ловь казали пєрє(д) нами положити (Вільна, 
1499 ВФ); 
михаиловь день (2) (назва церковного свята, та¬ 

кож календарна дата) день святого Михайла, Михайлів 
день: на то жь дали єсмьі грамоту (с)... оу суботу по ми- 
хаиловє дни на завьтриє (б. м. н., 1387 СП № 12); хто 
имаєть ста(д) конная алюбо жєрєбАчья имаєть по(д) сторо¬ 
же паствить о(т) юрьєва диА до мїхаилова днА (XV ст. ВС 
37 зв.). 
ФОРМИ: род. одн. ч. мїхаилова (ХУ ст. ВС 37 зв.); знах. 

одн. ч. миха(и)ловь (1499 ВФ); місц. одн. ч. по михаиловє 
(1387 СП № 12); наз. одн. ж. михаилова (1411 МіН. АІЬ.; 
бл. 1458 Р 169); род. мн. михайловьіхь (1427 Сові. І, 196); 
дав. мн. Михайловьім (ХУ ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28). 
Пор. МИХАИЛЬ. 
МИХАИЛОВЬ2 ч. (1) (особова назва): пєрвьш поручни(к) 

кнА(з) михаило євнутєви(ч)... матфБи оусови(ч) сємєникь 
кнА(з) михаиловь онципорь с брато(м) (б. м- н,, бл. 1392 
Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. михаиловь (бл. 1392 Р 47). 
*МИХАЙЛОВЬСКИИ прикм. (1): Ино мьі ...дали єсмо 

ему, со всими ихь землями пашньїми... и з бортною земь- 
лею церьковною Михайловьскою (Вільна, 1499 РИБ 777). 
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ФОРМИ: ор. одн. ж. Михайловьскою (1499 РИБ 777). 
МИХАИЛЬ, МИХАЙЛО, МИХАИЛЬ, МИХЬИЛЬ, 

МИХЬИЛО, МИХЬИЛ ч. (373) (особова назва, гр. Мі- 

%агебр. МікЬаеІ) Михайло (369): А повєліньємь блго- 
вірнаго ї хр(с)толюбпваго кнДзА великого михаїла кєди- 
миновича (б. м. н., бл. 1350 Р 8); а при томь оуздаваньі 
бьіли боярє землАнє... пані михаило потрутовичь пань 

гавриліко дробьішєвьічь со двіма снма сеньковича два 
михаило а ивашко (Перемишль, 1378 Р 26); їо роман воє¬ 
вода землі молдавскої... ис нашими боАрьі чинимь то ві¬ 
домо... ожє тоті слуга наш тодорі исі своєю братиєю, 
сьіновє білого драгомира, Дмитро, пєтрь, михаило, жюржь 
слоужилн намь ис правою вірою и слоужать (Сучава, 1393 
Сові. І, 13); а слоузє нашомоу Михаилоу с того имєня 
слоужити нам вєрно бєзо льсти и хитрости до своєго жи¬ 
вота (Луцьк, 1444 АЗ І, 40); А на тоє єсми сєло ПьАн кн(А>- 
зєм их м<и>л(о)сти кн(А)зю Михайлу и кн(А)зю КостАн- 
тину Ивановичомь листі мой дала (Острог, 1481 АЗ І, 77); 
ино в прьівильи о(т)ца нашого стоить што(ж) далі дя(д)ку 
его паноу миха(и)лу тоє имєньє любчо (Вільна, 1499 ВФ)\ 
мьі князь Михайло Ивановичь Юрьевичь прьідалисмо на 
храмі Пречистой Богоматерьі землю бортную Измаловскую 
(Мстиславль 1500 АСД II, № 4); 
святьіи м и х а и л ь (4) див. СВАТЬІИ 1. 

ФОРМИ: наз. одн. Михайло, михаило 99 (1368 Р 16; 
1386 Р 31; ! 393 Сові. І, 13; 1404 Р 70; 1418 Сові. І, 127; 
1433 Сові. II, 650; 1451 Р 159; 1466 АЗ І, 61; 1482 АЗ І, 
79; 1500 АСД II, № 3, 4 і т. ін.); Михаиль, Михаиль, Ми- 
хаи(л) 25 (1407 Сові. І, 56; 1433 Сові. І, 364; 1439 Сові. II, 
41; 1445 0/р«А» 483; 1446 Сові. II, 238; 1448 Сові. II, 313; 
1452 Сові. II, 422; 1453 Сові. II, 472; 1455 Сові. II, 562; 
1500 АЛМ вип. 2, 59 і т. ін.); Михьил, Михіилі 2 (1494 
БО II, 34; 1495 БО II, 40); Михьило 1 (1478 ББ І, 218); 
ск. н. мих., ми(х) 2 (1429 ОІД«А» 455; 1498 ГВКОО)\ зам. 
рсд. от... оуика их Михьиль граматика, дочки Михьиль 
Тоудора 3 (1490 БО І, 400; 1495 БО II, 57, 64); зам. дав. 
веліли єсми жупану михаиль логофєт(оу); слоузі нашє- 
(моу) михаи(л) логофє(т); ємоу и братмоу (!) михаиль З 
(1400 ОІД«А» 433; 1453 Сові. II, 492, 496); слоугам Вас- 
кови... и Михьиль 3 (1494 БО II, 34; 1495 БО II, 40, 41); 
род. одн. михаила, михаїла 107 (бл.1350 Р 8; 1398 ДГПМ; 
1414 0/р«А» 111; 1420 Сові. І, 136; 1435 ШР«А» 465; 1451 
Р 159; 1458 ОЖДМ; 1487 АМЛ; 1492 АЗ І її, 23; 1500 5Л 
7 і т. ін.); Михьила 4 (1483 БО І, 275; 1495 БО II, 55); дав. 
одн. Михайлу, Михаилоу 98 (1404 ГМ; 1425 Сові. І, 169; 
1436 ОІР«Ау> 469; 1447 Сові. II, 274; 1456 ЗСФ; 1457 БО 
II, 257; 1466 ОБРН 128; 1475 АЗ І, 70; 1487 АЗ І, 85; 1499 
РИБ 777 і т. ін.); Михьилоу 1 (1494 БО II, 34); Михаилови 
1 (1403 Р5 338); знах. одн. Михаила, МісЬаПа (1413 ОБ 
48; 1415 Р 87; 1454 Р 162; 1456 ЗСФ; 1458 Сові. II, 815; 
1468 БО II, 305; 1475 А$ І, 70; 1482 АЗ І, 80; 1494 БО II, 
386; 1497 А5 І, 112 і т. ін.); ор. одн. Михаиломь, Михай¬ 
лом (бл. 1386 Р ЗО; 1459 Р 174; 1459—1460 ЗНТШ СПИ, 
фотокоп.; 1463 АЗ І, 54; 1478 АЗ І, 76; 1487 А$ І, 85; 
1497 АЗ І, 112); місц. одн. по михаилі (1398 Р 58). 
Див. ще МИХАЛЬ, МИХОУЛЬ. 

*МИХАЇЛЬ див. МИХАИЛЬ. 
МИХАЛ див. МИХАЛЬ. 

МИХАЛЄВЬ ч. (1) (назва присілка у Галицькій землі) 
Михайлевичі: о(т)міну єсмо єму дали... джюрові со трими 
присілки колоколині михалєві черемхово (Краків, 1394 
Р 54). 
ФОРМИ: наз. одн. михалєвь (1394 Р 54). 

МИХАЛЄТСКЬІИ ч. (1) (особова назва): мьі панове гос¬ 
подарі нашєго илїи взєводьі, на имА... пань богоуші миха- 
летскьш и пань хотко мамоуринскьщ... вьізнаваємь тьімі 

то наши(м) листомь... колижь... илїаші всєвода... кролю 
пд(л)скомоу... голдь вьірности и присігьі... оучини(л)... 

мьі такожє повьінни єсмьі єго воли пристати (Львів, 1436 
Сові. II, 701). 

ФОРМИ: наз. одн. михалєтскьіи (1436 Сові. II, 701). 
МИХАЛКО ч. (8) (особова назва, пор. Михаиль): а при 

томь бьіли и свідьци пань ходько бьібєльскии... воиті пє- 
рємьішльскии михалко и вели било добрьіхь при томі (Пе¬ 
ремишль, 1390 Р 176); 2 їігатоіаті шазгуті МісЬаІко 
шазг ргуіесЬаІ к пат (Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
139); Здє нам жалоуєт слоуга наш Михалко, ажє єстє єго 
промьітили без виноу, та єстє ємоу оузАли дзла(т)и оугрь- 
скїи (Сучава, 1480—1484 БО II. 369). 
ФОРМИ: наз. одн. Михалко, михалко, МісЬа*ко (1390 Р 

176; 1401 Р 66; 1409 Р 74; 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 139; 1467 
Сові. 3. 68; 1480—1484 БО II, 369); дав. одн. михалкови 
(1467 Сові. 3. 69). 

*МИХАЛКОВИЧИ мн. (1) (назва села у Волинській зем¬ 
лі): мьі великій князь Швитригайло... чинимь знаменито... 
Ижь даемь и дали есьмо... вь Луцкомь повіті Михалкови- 
чи а Прусьі (Луцьк, 1446 АкЮЗР І, 18). 
ФОРМИ: знах. Михалковичи (1446 АкЮЗР І, 18). 
*МИХАЛКОВЩИНА ж. (1) (назва земельного володіння 

у Київській землі): из... миха(л)ковщиньі харьковщиньї 
пА(т)дєсА(т) грошей на пєчєрьскии домь (б. м. н., бл. 1458 
Р 167), 
ФОРМИ: род. одн. миха(л)ковщИиьі (бл. 1458 Р 167). 
*МИХАЛКОВЬ прикм. (1) О М и х а л к о в а нивь- 

к а (1) (назва ділянки землі у Волинській землі): а поля 
есмь ему дали и уехали своей земьлі... от могильї к Стьі- 
рову болонью конец Михалковьі нивьки (Луцьк, 1447 
АрхЮЗР 8/ІУ, 10). 
ФОРМИ: род. одн. ж. Михалковм (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 

10). 
Пор. МИХАЛКО. 
*МИХАЛОВЬ ч. (1) (назва села у Польщі): Мьі воицєхь 

з бжиєи мл(с)ти ярцибискупь гніздєискии... миколаи з 
михалова пань и староста краковский судивой з остророга 
познянский... слюбуємьі и слюбили ЄСМЬІ словомь И рукою 
вшитци (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: род. одн. михалова (1433 Р 122). 
* МИХАЛ ЧЕ1 с. (2) (назва потоку у Молдавському кня¬ 

зівстві): и заплативше господство мьі оусє исполна, а гос- 
подство мьі... дали єсми томоу свАтомоу мо(нас)тироу то- 
тоу вьшієписанноую пасикоу... на край боуковини, на но¬ 
ток на Михалчі (Ясси, 1497 ВБ II, 99—100). 
ФОРМИ: місц. одн. на Михалчі (1497 БО II, 99, 100). 
Див. ще ЛЇ ИХАЛЧЄВ (Михалчєв п о т о к). 
*МИХАЛЧЕ2 с. (2) (назва села на Буковині) Михальча: 

Сє азь... їо стєфа(н) воєвода... знаменито чиии(м)... ожє... 

дали и потврьдили єсми стои нашєи єпискоупїи о(т) радь- 

вцє(х) ... н црко(в) ис попи... щожє били дани тоти... 

цркви... о(т) деда нашєго... а црковь о(т) миха(л)ча (Су¬ 
чава, 1490 ОС 146—147). 
ФОРМИ: род. однт миха(л)ча (1490 ДС 147); місц. одн. оу 

Михалчю (1490 ББ І, 420). 
*МИХАЛЧЄВ прикм. (1) О Михалчєв поток 

(1) (назва потоку у Молдавському князівстві): А хотар 
той пасици... долоу дорогою до Михалчєв поток на єдин 
берест знамєнан (Ясси, 1497 ВБ II, 100). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Михалчєв (1497 БО II, 100). 
Див. ще *МИХАЛЧЕ1. 
МИХАЛЬ, МИХАЛЬ, МИХАЛ ч. (26) (особова назва, 

стч. МісЬаІ, стп. МісЬаІ): А при томь бьіли зємлАнє исвідь- 
ци пань ходько бьібєльскии ... пані михалі оугринь вапо- 
вєцкии (Перемишль, 1391 Р 45); мьт панове бо Аре, пань 
брату(л)... и пань михалі... слюбуємь и слюби(л) єсми за 
нашє(г) г(с)дрА, стєфана воєводу зємли молдавсков 
(б. м. н., 1395 Сові. II, 609—610); а на ть сввдци... михаль 
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жильховскьш воїть (і)лвовскьш кундрать (Львів, 1400 Р 
61); а А па(н) михаль бучачєкии (!) староста галицєки (!) 
даю сии свои листь пани марєкорятя росовои на свядоцє- 
ство подь своєю пєчатью (Галич, 1418 Р 89); А на то свяд- 
ковє... панове брьгарє и радци Ливовскьіи... на имЯ: пан 
Клименть, пан Михал (Сучава, 1460 ВО II, 276); Я кн(А>зь 
Семен Васильєвичь Збаразкий и я кн(А>г(и>ни ВасильєваА 
ЗбаразкаА со кн(А>зємь Михаломь изгодила сА о кн(А>- 
зА Солтановоу дєльницю (Манів, 1478 АЗ І, 75—76). 
ФОРМИ: наз. одн. Михаль, михаль, Михаль, михаль, 

Михал, Миха(л), МісЬаІ (1391 Р45; 1400 Р 61; 1408 АкЮЗР 
I, 6; 1413 01 48; 1418 Р 88, 89; 1433 Р 122, 123; 1434 Р 130; 
1435 Р 132, 134; 1452 АкЮЗР І, 21; 1460 БО II, 276 і т. ін.); 
дав. одн. михалови (1433—1443 АРМ); знах. одн. Михаль 
(1475 ВИ II, 336); ор. одн. Михаломь, михаломь (1433 Р 123; 
1478 АЗ І, 76). 
Див. ще МИХАИЛЬ, МИХОУЛЬ. 
МИХАЮ ч. (3) {особова назва, молд., цсл. Михаиль, гр. Мі- 

уач\к, гебр. МікЬаеІ): тя(м) мьі... потвердили єсми ємоу... 
села на имя боучюмяни... и на вєр(х) стражницЯ, гдє є(ст) 
жоудє михаю (Сучава, 1434 Сові. І, 386); И по сєм прошоу 
твоА милость, яко иашєго прїАтєля, аби єсми лишил слоуга 
Наш Михаю мєштєр, аби пришол до нас сь мєчи и сь орь- 
жїє (Васлуй, 1476 ВО II, 337). 
ФОРМИ: наз. одн. михаю 1 (1434 Сові. І, 386); зам. 

знах. Михаю 1 (1476 ВИ II, 337); дав. одн. михаєви (1437 
ОІП № 8). 
Див. ще МИХЬОУ. 
*МИХЕЕВИЧЬ ч. (І) (особова назва): Биль намь чоломь 

бояринь нашь Ивашко Полозович и поведиль передь нами, 
штожь кнехиня (зіс. — Прим. вид.)... Маря Пинская и... 
князь Василей Семеновичь... дали ему имен<ь)ице на имя 
Теребенское и кь тому придали ему Кривичи сьтрема ч(о>- 
л<о)в(е>ки, на имя Заспичи а Носовичи а Михеевичи (Го- 
родно, 1497 РИБ 683). 
ФОРМИ: наз. мн. Михеевичи (1497 РИБ 683). 
*МИХИЛТ> ч. (1) (особова назва, молд., пор. Михаиль): 

прїидє кь г(с)во ми посо(л) о(т) брашєва и о(т) брься, на 
имА па(н) дє(к)хано(с) и па(н) боургоурь михи(л) (Васлуй, 
1437 Сові. II, 709). 
ФОРМИ: наз. одн. михи(л) (1437 Сові. II, 709). 
! МИХИО див. МИХНО. 
*МИХЛИЛАШТ> ч. (1) (особова назва): а на то є(ст) ввра 

г(с)ва ми вьішєписаннаго алєкса(н)дра воєводьі и...вира 
пана михлилаша и двти є(г) (б. м. н., 1425 Сові. І, 169). 
ФОРМИ: род. одн. михлилаша (1425 Сові. І, 169). 
*МИХЛИНЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі) Мих- 

лин: мьі великим кнзь швидрикгаиль литовьскии... чи- 
ни(м) знакомито... ижє... даємь и дали єсмо тому прє(д)- 
речєному пану андрвю за єго вярную службу село михлинь 
оу луцкомь повите (Київ, 1433 Р 118). 
ФОРМИ: знах. одн. михлинь (1433 Р 118). 
МИХНЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві): тЯ(м) мьі... дали єсмьі ємоу... чєтири села... на имА 
попєщїи гдє є(ст) домь єго и фьінтьінялє и михнєщи... и по¬ 
лин а от боуковиньї (Сучава, 1426 Сові. І, 178). 
ФОРМИ: наз. михнєщи (1426 Сові. І, 178). 
МИХНИН прикм. (3): мьі Стєфан воєвода... знаменито 

чиним... ожє тот истиннїи слоуга наш Тома, сьінь Мих- 
нин... жаловали єсмьі єго особною нашєю милостїю (Су¬ 
чава, 1492 ВИ І, 504); А пак оу том також прїидє прАд на¬ 
ми... слоуга наш Тома, сьінь Михнин... и продал свою пра- 
воую отниноу от своєго пак праваго оурика (Ясси, 1497 
ВО II, 99). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Михнин (1492 ВО І, 504; 1497 ВО 

II, 99). 
Пор. МИХН'Б. 
МИХНО ч. (9) (особова назва, пор. Михаиль): а то свяд- 

ци мястичи пань кнєфль михно воить ярославскии (Львів, 
1370 Р 18); тоє оусє вьішєписаноє да є(ст) марушци и плє- 

мєню єи михнови и двтє(м) их (Васлуй, 1474 РГС); Ино я 
после пана своєго живота при том остала Мєжирєчи, што 
пан мой мєнАл со кн<А>зєм Йваном Острозким, подлуг 
оурАду пана моєго и зь зАтєм своим с паном Михном Омє- 
лАнским и з дочкою своєю Марєю (Луцьк, 1487 АЗ І, 85). 
ФОРМИ: наз. одн. михно 2 (1370 Р 18; 1475 АЗ І, 72); 

! михио 1 (1464 АЗ І, 57); зам. знах. тягали... на ми(х)но снь 
грози(н) ку(п)чича 2 (1474 РГС ); дав. одн. ми(х)иови, мих- 
иови (1474 РГС); ор. одн. Михном (1487 АЗ І, 85). 

*МИХНОВЬ прикм. (2): того ра(д) ива(н) ись своими 
братїами... сЯ о(т)пустили на марушку... аби она... присяг¬ 

нула рєкучи та(к) ажє ива(н) снь васко(в) о(т) хородни(к), 
ись своими братїами ня(ст) оуиуки ку(п)чичєви ани єи 
марушкьш ани михнови (Васлуй, 1474 РГС). 
ФОРМИ: наз. мн. ч. михиови (1474 РГС). 
Пор. МИХНО. 
МИХН1* ч. (2) (особова назва, молд., пор. Михаиль): 

тям (зіс.— Прим. вид.) мьі... дали єсми и(м)... єдно място 
на имА стрьминоаса и гдє є(ст) балань и михнЯ о(т) бахиЯ 
(Сучава, 1439 Сові. II, 41); т£м ми... дали и потвердили 
єсми ємоу... отчиноу жєня єго, марини, половиноу сє(л), 
що о(т) топоровцє, що она коупила ис михнєю, за свои пи- 
нязи (Сучава, 1464 Сові. 3. 59). 
ФОРМИ: наз. одн. михнв (1439 Сові. II, 41); ор. одн. 

михиєю (1464 Со5^. 5. 59). 
*МИХОДРИЧЄВЬ прикм. (1): А хотар томоу вьішєпи- 

санному сєлоу... да єст... право чєрєс поле... що єст оузли 
Миходричєва дома (Гирлов, 1499 ВО II, 148). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Миходричєва (1499 ВО II, 148). 
*МИХОДРЯ ж. (1) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві): тямь мьі... дали єсмьі имь... двя сєля на имА лоукавєць 
и панковци и сь оусими полянами и сь лясьі... и миходрєю 
(Сучава, 1428 Сові. І, 202). 
ФОРМИ: ор. одн. миходрєю (1428 Сові. 1, 202). 
*МИХОНОВЩИНА ж. (1) (назва земельного володіння 

у Київській землі): в томь же присєлькоу зємлА поустаА 
Михоно(в)щина полазомь еє лазять (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
93 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. Михоно(в)щина (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
МИХОУЛ див. МИХОУЛЬ. 
*МИХОУЛОВ прикм. (2): И дворь пана Михоулов, що 

єст на Сєрєти... єсми им... вєрноули (Сучава, 1468 ВО II, 
306); мьі Стєфан воєвода знаменито чиним... ожє прїидоша... 
Магда, дочка Михоулова... и оуноуковє єи... и дали... єдно 
село на Виннои... слоугам нашим Работь и сестри єго Сорь 
(Сучава, 1493 ВО її, 14). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. Михоулов (1468 ВО II, 306); наз. 

одн. ж. Михоулова (1493 ВО II, 14). 
Пор. МИХОУЛЬ. 
МИХОУЛЬ, МИХОУЛЬ, МИХОУЛ ч. (84) (особова 

назва, цсл. Михаиль, гр. Мі%ак^, гебр. МікЬаеІ): єщє єсмьі 
дали имь... села, на имА гдє бьіль лацко, дроугоє гдє єс(т) 
михоуль и паничь (Сучава, 1426 Сові. І, 182); михуль гра- 

матикь писа оу васлуй вля(т) 5ЦМЗ (Васлуй, 1439 Сові. 
II, 52); а иа болшєє потвєрьждєниє сємоу нашємоу листоу 
вєляли єсми нашємоу вярномоу паноу, михоулоу логофє- 
тоу, на той пєча(т) иашоу привясити (Ясси, 1449 Созг. II, 
392); и за тьім єшчє до нас прислал пан нашь кроль єго 
милость свои посли... такьіж нас просАчи... абьтхом прос¬ 
тили пана Михоула и бра(та) єго пана Доумоу (Сучава, 
1468 ВО II, 305); И оуставшє слоуга наш, михоул чокан, 
та заплатил оуси тоти пинязи (Сучава, 1489 Сові. 3. 133); 
И оу том також прїидоша прАд намьі... слоуга наш Гоур- 
бан... и... Настя, попадїА попа Михоула от Бани... и про¬ 
дали свою правоую отниноу... паноу Жоуржоу гоумєнии- 
коу за сто злат татарскьіх (Сучава, 1499 ВО II, 135). 
ФОРМИ: наз. одн. Михоуль, михоуль, михуль, Михоуль, 

Михоу(л), михоул, михьу(л) 27 (1426 Сові. І, 182; 1427 
Сові. І, 193; 1438 Сові. II, 15; 1455 Соя?. II, 562; 1470 
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£>/#«А» 522; 1475 Сові. 3; 1487 ВИ І, 308; 1489 Сові. 5. 
133; 1495 ВП II, 40; 1497 Сові. 3. 223 і т. ін.); зам. род. за 
доушА... чєдо любимоє Михоуль, Михоу(л> 2 (1476 ВИ І, 
211, 215); зам. дав. дали оу роуки братоу єго, Михоул 6 
(1487 ВИ І, 308; 1488 ВИ І, 354; 1489 Сові. 3. 133; 1495 ВИ 
II, 40); зам. ор. сь Михоул 1 (1488 ВО І, 317); род. одн, 
Михула, Михоула (1443 Сові. II, 131; 1455 Сові. II, 540; 
1456 Сові. II, 569; Мік. 213; 1462 ВО І, 52; 1478 ВИ І, 219; 
1490 Сові. 3. 141; 1491 ВИ І, 458; 1494 ВИ II, 34; 1499 Вй 
II, 135 і т. ін.); дав. одн. Михоулоу, михоулоу, Михулу 12 
(1443 Сові. II, 129; 1449 Сові. II, 392; 1470 ВО II, 309; 
1475 Сові. О. 3; 1481 ВО І, 258; 1488 ВО І, 317; 1491 Сові. О. 
37; 1493 50 II, 14; 1495 ВО II, 41; 1497 Сові. 3. 223 і т. ін.); 
Михоулови 7 (1436 ОІД«Ау> 469; 1443 Сові. II, 120, 131; 
1497 Сові. 3. 223); змах. одн. Михоула 2 (1462 ВО І, 70; 
1468 ВО II, 305); Михул 1 (1476 ВО І, 217). 
Див. ще МИХАИЛЬ, МИХАЛЬ. 
МИХОУЦА ч. (3) (особова назва, молд., пор. Михаиль): 

Пан Триколич дворник пишєт... оуноукоу моємоу Михоуди 
(Торговище, 1481 ВО 11,358); И оуставшє слоуга иаш Жоу- 
ржа ПоуцВноул та заплатил оуси тоти пинбзи... оу роу¬ 
ки... Тоадєроу Тоуркоулоу и братоу єго Михоуци (Васлуй, 
1497 ВО II, 107). 
ФОРМИ: наз. одн. Михоуца (1497 ВО II, 107); дав. одн. 

Михоуци (1481 ВО II, 358; 1497 ВО II, 107). 
михьєщїи мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): А митрополит наш бєоктист коупил... дроугоє 
село на имБ Михьєщїи на Брьдьцєл (Сучава, 1488 ВО 
І, 347). 
Ф Л^МИ: наз. Михьєщїи (1488 ВО І, 347). 
МИХЬИЛ див. МИХАИЛЬ. 
МИХЬИЛАШ ч. (5) (особова назва, молд., пор. Михаиль): 

а на то... вьра пана михаилаша (Сучава, 1412 ЬіР«Ау> 440); 
И оуставшє наши слоуги пан Поурєчє спьтар и Михьилаш 

и Копач, та заплатили оуси тоти ри злат оу роуки Станчю- 
лоу Стьростєскоул (Сучава, 1491 ВО І, 458). 
ФОРМИ: наз. одн. Михьилаш 1 (1491 ВО І, 458); зам. 

дав. слоугам нашим и... сестри их... и Михьилаш І (1491 
ВО 1, 459); род. одн. михаилаша 1 (14120/Я«тЬ 440); Михь- 
илаша 1 (1491 ВО І, 459); дав. одн. Михьилашоу (1491 ВО 
1, 458). 
МИХЬИЛО див. МИХАИЛЬ. 
МИХЬИЛЬ див. МИХАИЛЬ. 
МИХЬОУ ч., невідм. (7) (особова назва, пор. Михаиль): 

мьі Стєфань воєвода... чиним знаменито... ожє тот истиньш 
слоуга нашь пан Тьмпа и сьіновє єго... Анкоул и Михьоу, 
слоужили намь правою и вБрною (в ориг. слоужили намь 
правою и вБриою повторюється.— Прим, вид.) слоужбою 
(Сучава, 1443 ВАМ 41); А на то єст... в. п. Михьоу спатарв 
(Сучава, 1473 ВО І, 182); А на то вєликаА марториє... пан 
Михьоу спатарь, пан Юга вистїарник... и иньш вьси иаши 
молдавскьш бо Аре (Ясси, 1476 ВО І, 209). 
Див. ще МИХАЮ. 
*МИХЬОУЛЬ див. МИХОУЛЬ. 
МИЧЕКЬ ч. (1) (особова назва, стч. Місек, пор. Мико- 

лаи): А при томь бьіли свБдци: пань Янь Краковскій сь 
Тарнова... пань Мичекь Штань, подсудокь Судомирскій 
(Судомир, 1408 АкЮЗР І, 6). 
ФОРМИ: наз. одн. Мичекь (1408 АкЮЗР І, 6). 
Див. ще МИЧКО. 
МИЧЄЩИИ, МИЧЄЩЇИ мн. (2) (назва села у Молдав¬ 

ському князівстві): а господство ми... дали єсмо томо(у>... 
монастиро(у) от ВБликїи Тазлов... тотоу вишєписанною 
полЬноу... гдє било село на имВ Мичєщии (Сучава, 1491 
ВО І, 452). 
ФОРМИ: наз. Мичєщии, Мичєщїи (1491 ВО І, 451, 452). 
МИЧКО, МЬЇЧКО ч. (6) (особова назва, стч. Місек, пор. 

Миколаи): а при томь бьіли и свбдьци пань ходько бьібєль- 
скии пань мичко мжюрувьскии (Перемишль, 1390 Р 176); 

а свБдковє на то пань хрщєиь судомирски(и)... пань 
мичко кухмистрь вожикь (Львів, 1399 Р 59); а єщє при томь 
бьіли посли сь Львова, што сь нами сєсє дБло доконали, 
мичко куликовьскни и зимирьстамь (Сучава, 1408 Сові. 
II, 633). 
ФОРМИ: наз, одн, мичко 5 (1390 Р 176; 1391 Р 45; 1399 

Р 59; 1400 Р 61; 1404 Р 70); мичко 1 (1408 Сові. II, 633). 
Див. ще МИЧЕКЬ. 
МИЧКОВА ж. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

тбмь ми... дали єсмьі ємоу... землю о(т) пустини осадити 
сєбБ села на имА козарєвци и ползаловци и вбдинци и мич- 
кова (Сучава, 1431 Сові. І, 317). 
ФОРМИ: наз. одн. мичкова (1431 Сові. І, 317). 
*МИШИНЬ прикм. (1): тБмь ми... дали єсми ємоу... вас- 

ковдїи, мишино село, аже мишб загубиль своє имбнїє оу 
хитлвиьствн (Хотин, 1435 465). 
ФОРМИ: знах. одн. с. мишино (М35 0/Я«Д» 465). 
Пор. МИШІ? 
МИШКО ч. (12) (особова назва, пор. Михаиль): а при 

том бьіл... пан Мишко Глуский (Берестя, 1448 АЗ І, 44); 
А при том били... мєщанє бєрєстєйскии: Марко Гаврило¬ 
вич а Мишко Товдикинович (Берестя, 1466 АЗ І, 62—63); 
а тьш люди о(т)чичи мои, на имА микоула... ива(н) з бра- 
то(м), мишко(м)... мають ему потому служити ка(к) єсть 
в той зємли обьічаи (Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: наз. одн. Мишко (1448 АЗ І, 44; 1458 ОЖДМ; 

1463 АЗ І, 56; 1465 АЗ І, 57; 1466 АЗ І, 61, 63; 1482 АЗ І, 
81); род. одн. Мишка (1475 А5 І, 70); ор. одн. мишко(м) 
(1490 Пам.). 

МИШКОВИЧ ч. (4) (особова назва): А при том бьіли... 
пан Єско Мишкович, а пан Ромєйко (Київ, 1437 АЗ І, 34); 
А при том моємь записном листу бьіл... ловчій королеви 
пан Янь Мишкович (Добучини, 1487 АЗ І, 239). 
ФОРМИ: наз. одн. Мишкович (1437 АЗ І, 34; 1451 АЗ 1, 

44; 1487 АЗ І, 239); род. одн. Мишковича (1437 .45 І, 33) 
*МИШКОВЩИНА ж. (2) назва земельної ділянки у Во¬ 

линській землі): И мьі, того досмотревшьі... тьіе есмо два 
слБДьі, Мишковщину к Петровщину, Ганци есмо прису¬ 
дили (Троки, 1494 РИБ 560—561). 
ФОРМИ: род. одн. Мишковщиньї (1494 РИБ 560); знах. 

одн. Мишковщину (1494 РИБ 560). 
*МИШКОВЬ прикм. (1): а прито(м) бьіли... горностай 

ключни(к) киє(в)ский а пана мишко(в) снь котовича бог- 
да(н) (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. мишко(в) (2-а пол. XV ст. СПС). 
Пор. мишко. 
*МИШУТИНИЧЬ ч. (1) (особова назва): жаловаль на(м) 

бояринь смолєнски(и), коурило ивано(в) сьі(н) семєнова иа 
дА(д)ковичо(в) свои(х) на о(р)тюха... а на фє(д)ца Мишу- 
тинича... што(ж) не хотА(т) дати єму ровного дєлу оу во(т)- 
чинб (Вільна, 1495 ВК). 
ФОРМИ: знах, одн. Мишутинича (1495 ВК). 
*МИ11ІЧИЧЬ див. МЬІШЧИЧЬ. 
МИШЬ ч. (4) (особова назва, пор. Михаиль): а имать мишь 

служити кролєви стрБльцємь на каждую воину (Пере¬ 
мишль, 1390 Р 176). 
ФОРМИ: наз. одн. мишь (1390 Р 175, 176); дав. одн. мишє- 

ви (1390 Р 175, 176). 
Див. ще МИШІ?. 
МИШІ» ч. (1) (особова назва, пор. Михаиль): тБмь мьі... 

дали єсми ємоу... васковцїи, мишино село, ажє мишь загу¬ 
биль своє имвнїє оу хитлбньствьі (Хотин, 1435 ОІР«А» 
465). 
ФОРМИ: наз. одн. миш£ (1435 ОІр«А» 465). 
Див. ще МИШЬ. 
МИШЮТИНЬ ч. (1) (особова назва): пєрвьіи поручни(к) 

кнА(з) михаило євнутєви(ч)... озарьА мишютинь (б. м. н., 
бл. 1392 Р 46—47). 
ФОРМИ: наз. одн. мишютинь (бл. 1392 Р 47). 
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МЇЄРИОУЛ. МЇЄРЇОУЛ ч. (2) (особова назва): а ми та- 
кождєрє и от нас єсмьг дали и потврьдили слоугам нашим... 
тоє... село... на имв Миррещїи, гдє бил Йван Мїерїоул 
(б. м. н., 1495 ВО II, 87). 
ФОРМИ: наз. одн. Мїериоул, Мїерїоул (1495 ВІ) II, 87). 
МЇЄРЛЬ див. МИЄРЛЬ. 
МІЕТ див. ИМ-ЙТИ. 
МІ КШУ82 див. МИКЛОУШЬ. 

«МЇКОЛАИ див. МИКОЛАЙ. 
МЇКОУЛА див. МИКОУЛА. 
«МЇТРОПОЛЇЯ див. «МИТРОПОЛІЯ- 
МІСНА.ІЕ$2С2УІ див. МИХАЄЩИ. 

«МЇХАИЛОВЬ див. «МИХАЙЛОВІ» К 
«МІХЬІЛОВТ» прикм. (І): пєчАт кнАзА міхилово (!) єв- 

нютєвича (Краків, 1386 СЕУ 9). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. ! міхилово (1386 СЕУ 9). 
Пор. «МИХИЛТ». 
МЛИН див, МЛИНЬ. 
«МЛИНОВНЬІЙ прикм. (3) (про місце на річці) при¬ 

датний для спорудження водяного млина: а мьг такождєрє 
єсми дали и потвердили слоузЕ нашємоу Станчюлоу аоура- 
рю тоє прАдрєчєноє мисто м<л>иновноє на Брьдьцел (Су¬ 
чава, 1484 ВО І, 286). 
ФОРМИ: наз. одн. с. зам. рад. коупил того миста мли- 

новноє 1 (1484 ВО І, 286); знах. одн. с. млиновноє, м<л)и- 
новное 2 (1484 ВО І, 286). 
МЛИНОВЦИ мн. (1) (назва села у Волинській землі) 

Млинівді: Кн<А>зюСємвну Избаразкому... достал сА Ива- 
новь... а Млиновци (Вишнівець, 1482 Л5 І, 80). 
ФОРМИ: наз. Млиновци (1482 Л8 І, 80). 
МЛИНЬ, МЛИНЬ, МЛИН, МЛЬІНЬч. (231) млин (208): 

ана продала пєтрашкови радьцЕовьскому свою двднину 
и вотнину оу в£ки и двтємь єго поль става и со млиномь 
и сь корьчмою (Перемишль, 1359 Р 10); а кого коли ись- 
пр^чіоть людии к собв оу томь мвств оу млина тьів люди 
даль єсмь имь со всбмь правомь (Смотрич, 1375 Р 20); 
Про то я... записала есми, подлугь слова мужа моего, кня¬ 
зя небощика умовні: десятину кь светому Спасу кь Кобрьг- 
ню, и зь мльїна, што на рвцБ на Кобринць (Кобринь, 1401 
ЛкВЛК ПІ, 2); Сє азь пань радоуль вицашпань марамоу- 
рє(ш)скьі(м) (!) и жоупань ба(н)ко... даємо ввдомо... ажє 
балица воєвода и драгь мєщєрь... дадошє о(т) своєго оури- 
ка три села манастирю и єдинь млинь (Сігет, 1404 ГМ)\ 
И оу томь же хотар<є да оучинит>ь себе млинь гдє оузмо- 
гоуть (Сучава, 1438 ОВАс 27); А к томоу оу мозьіри при¬ 
дали єсмо ємоу село смолиговичи... з лбсьі с пасєками... 
со мльіньі... И со всвми пожитки (Луцьк, 1452 Р 161); А тамь 
є(з)ди(л) єсми до коузмина ставовь глАдєти ино вь ку(з)- 
минє ставь со мльїномь але споущать єго нє(ль)за (б. м. н., 
XV ст. ИК)\ и мьі... ємоу имбнє н<а>шє имєнємь ЗвАгол... 
... даємь и записуємь... из борьг, из борьтАми, ис сино- 
жатми... из млиньг и их вьгмилки (Вільна, 1499 >1*5 1, 117); 

(назви млинів у Молдавському князівстві): млин Б є - 
ц и н (2): Ино ми... єсми дали и потврьдили слоузв нашє¬ 
моу Борчи... тоє... село... на йме Бєцєщїи, гдє бил млин 
Бєцин (Васлуй, 1497 ВО II, 111); м л и н ь В о у л па¬ 
ні є в ь (1): ТАм мьі... далї... єсми ємоу... сєла... и... млин 
гдє бьіл млин Дєлцаг Петра... межи млином Воулпашє- 
ввмь и межи Жоуржа Плєшана (Сучава, 1468 ВО І, 130); 
млинь Косицинь (1): А хотар да єст... почьнши от 
пискоу Бахлоуи... до млина Косицина (Сучава, 1468 ВО 
І, 127); млин оничковь (1): ино мьг видввши мєжє 
ними доброє их воли... а ми... и от нас єсми ємоу дали и 
потврьдили и тоє половина село, от батьрєіци... и тиж єсми 
ємоу дали и потврьдили она сєлишчє... на бахлоуєцв, гдє 
бил млин оничковь (Сучава, 1493 Сох^. 5, 176); млинь 
Плєшаноуловь (1): ТАм мьі... далї... єсми ємоу... 
сєла... и... млин... межи млина Щєфоулова и межи млина 
Плєшаноулова (Сучава, 1468 ВО І, 130); млинь Щ є - 
ф о у л о в ь (1): ТАм мьг... далї... єсми ємоу... сєла,.. и... 

млин... межи млина Щєфоулова и межи млина Плєшаноу¬ 
лова (Сучава, 1468 ВО І, 130); млинь сновидов- 
с к и и (і) (назва млина у Галицькій землі): и мьг тако 
жь... паноу михаилоу придає(м) нашьі двб сєлв... ись 
млиномь сновидовски(м) (Снятин, 1454 Р 163); б р а - 
тановь млинь (і) див. БРАТАНОВЬ; 

доход від млина (14): мьі алєксандрь воєвода... чиньі(м) 
знаменито... ожє тоть истинньг слоуга на(ш) крачунь пур- 
чєлєску(л)... дали єсмьг ємоу... село єго поурчєлєщи... и 
половина млина... вь томь сєлв и ащє би инньї млинь 
оучинилсА оу томь потоце такожь да боудєть половина 
отнина, <а половина) особою (!) млина да будєть дьщє- 
рємь микоулови (Сучава, 1429 Сові. І, 239); па(к) ли (бьі) 
хоти(л) оу коломьги мешкати ино придали єсми по(л) млина 
и мьіта ло(л) коломьгско(г) (Снятин, 1454 Р 163); я боулга(к) 
лисичи(н) сьі(н) а михаило во(л)чкови(ч) чини(м) знаме¬ 

нито... што(ж) нєбожчикь оць мои па(н) лисица записа(л) 

бьі(л) стому николє поустьі(н)скомоу манастьірю половиноу 
селища ивани(н)цо(в) и половиноу пашни и сєножатєи и 
половиноу мльгна со вси(м) половиноу што к томоу сєли- 
щоу издавна слоухало (Пустинька, 1499 ПИ № 3). 
ФОРМИ: наз. одн. млинь, млинь, млин, мли(н) 12 (1429 

Сові. І, 239; 1437 Сові. І, 541; 1447 Сові. II, 273; 1453 Сові. 
II, 445; 1455 Сові. II, 549; 1468 ВО І, 130; 1469 ВО І, 134; 
1492 Сові. 8. 162; 1493 Сові. 5. 176; 1497 ВО II, 111 і т. ін.); 
мльїнь 1 (XV ст. ИК)\ зам. род. от млинь, мли(н), млинь, 
млин 9 (1442 Сові. II, 101; 1451 Сові. П, 403; 1453 Сові. II, 
445; 1456 Сові. II, 569; 1479—1480 Сові. 8. 105; 1484 ВО 
I, 285; 1495 ВО II, 44; 1497 ВО II, 112); род. одн. млииа 
20 (1375 Р 20; 1429 Сові. І, 239; 1431 Сові. І, 317; 1448 Сові. 
II, 355; 1454 Р 163; 1458 П/Р«А» 512; 1468 ВО І, 127; 1493 
Со5^. 5. 176; 1495 ВО II, 43; 1497 ВО II, 118 і т. ін.); мльїна 
4 (1401 АкВАК ПІ, 2; XV ст. ИД; 1499 ПИ № 3); дав. одн. 
млину 5 (1375 Р 20, 28; 1448 Сові. И, 359; 1458 ОЩ«А> 
512; 1469 ВО І, 134); млиновьі 1 (1453 Сові. II, 445); мли- 
нови 1 (1445 Сові. II, 212); знах. одн. млинь,млинь, мли(и), 
млин 39 (1375 Р 20; 1404 ГМ: 1429 Сові. І, 269; 1438 ОВАс 
27; 1448 Сові. II, 342; 1457 ВО І, 4; 1468 ВО І, 130; 1479 
Сові. 8. 98; 1490 ВО І, 394; 1499 ВО II, 135 і т. ін.); млина 
І (1437 Сові. І, 54IV. оо. одн. млиномь, млиномь, млино(м). 
млином 36 (1359 Р І6; 1378 Р 26; 1408 Сові. І, 61; 1436 Сові. 
І, 459; 1449 Сові. II, 385; 1458 ШР«А» 512; 1473 АрхЮЗР 
81IV, 102; 1480 ВО І, 246; 1490 ВО І, 442; 1497 ВО II, 117 
і т. ін.); мльїномь, шїупош 5 (1459 АрхЮЗР 8/ГУ, 18; XV ст. 
#/(; 1465 СЬ 176); наз. мн. млиньї 3 (1446 ПГСПМР; 1448 
Сові. II, 313); млинове 1 (1462 Сові. О. 11); заді. род. от 
млиньї 3 (1446 ПГСПМР; 1472 ВО І, 169, 170); от млини 
1 (1488 ВИ І, 355); род. мн. млиновь, млино(в), млинов 
(1445 Р 148; 1448 Сові. II, 313, 314, 324; 1468 ВО І, 130); 
дав. мн. млиномь, млиномь, млино(м), млином 7 (1446 
ПГСПМР; 1448 Сові. II, 313, 314; 1462 Соз^. О. 10; 1468 
ВО І, 130; 1473 ВО І, 181); млина(м) 1 (1458 ШР«А» 512); 
знах. мн. млиньї 20 (1429 Сові. І, 258; 1435 Сові. II, 682; 
1443 Сові. II, 120; 1445 Сові. II, 211; 1446 Сові. II, 251; 
1452 Сові. II, 422; 1457 ВО І, 4; 1458 П/Р«А» 512; 1479 ОС 
141; 1481 ВО І, 257 і т. ін.); млини 4 (1466 ВО І, 95; 1473 
ВО І, 181; 1475 ВО І, 200; 1488 ДГСПМ); ор. мн. млииьі 
17 (1421 Сові. І, 142; 1424 Р 100; 1433 Р 119; 1437 Р 136; 
1445 Р 148; 1447 Сові. II, 288; 1452 АрхЮЗР 8/14, 61; 1462 
Сові. О. 10; 1492 АЛМ ЗО; 1499 А8 І, 117 і т. ін.); млини 
10 (1468 ВО І, 126; 1479 ВО І, 221; 1488 ВО І, 356; 1489 ВИ 
І, 376, 377; 1491 ВО І, 464; 1499 ВО II, 153, 154); мльіньі, 
мьльїньг 14 (1430 АрхЮЗР 8/14, 8; 1434 Р 128; 1437 А8 І, 
34; 1445 АкЮЗР І, 17; 1445—1452 АрхЮЗР 8/14, 12; 1446 
АкЮЗР І, 18; 1451 АрхЮЗР 8/14, 17; 1452 Р 161; 1466 А8 
I, 62; 1468 ВО І, 125 і т. ін.); мльїнами 1 (1498 ГВДОО); 
місц. мн. на млино(х) (1453 Сові. II, 461, 492; 1454 Сові. 
II, 517; ПГПММ; 1456 ГПХМ; 1458 ШР«А» 512; 
ПГСММЦ). 



*МЛЬІНАРЬ — 603 — мовити 

*МЛЬІНАРЬ ч. (2) мельник, млинар: 0ра(н)ци(к) а 0а- 
(л)ко индри(х) три(и) братенїкьг держали одно(г) млинарА... 
0а(л)ко жаловаль на индриха и(ж)бьг ємоу млинарА иє- 
исправєдливє вьгда(л) (XV ст. ВС 23—23 зв.). 
ФОРМИ: знах. одн. мльїнарА (XV ст. ВС 23, 23 зв.). 
*МЛЬІНИСЧЕ див. *МЛЬІНИЩЕ. 
*МЛЬІНИЩЕ с. (2) місце біля млина: узривьши есмо 

знаменитую намь служьбу... пана Петра Ланевича кирде- 
евича Мнлского... мьі... дали есмо ему... село Вербяев... 
с полми, з ролями, з гай... з ловьг, з ловищи, з ловиска- 
ми, з реками, з речищами, с озерьі, с озерищи, со млиньї, со 
мльїнищи (Луцьк, 1445—1452 ЛрхЮЗР 8/IV, 12); будуть 
воньї тое село... держати... и зь лесами изь борами, и зь ду¬ 
бровами... и зь ставами и зь ставищами зь мльїнами з мльг- 
нисчами и зь ихь вьімелками (Троки, 1498 ГВКОО). 
ФОРМИ: ор. мн. мльгнищи 1 (1445—1452 ЛрхЮЗР 8/ГУ, 

12); мльїнисчами 1 (1498 ГВКОО). 
МЛЬІНЬ див. МЛИНЬ. 
*МЛЬДОВСКИИ див. МОЛДАВСКЇИ. 
МЛ'ЙЧКО ч. (2) (особова назва): пан Млбчко пєчат при- 

ложил (Добучини, 1487 ЛЗ І, 240). 
ФОРМИ: паз. одн. МлЬчко (1487 ЛЗ 1, 239, 240). 
*МНИХЬ ч. (3) (цсл. мьнихь) монах: дали есмо на ввки 

той млинь и мвсто оу млина кь цркви и тьімь мнихомь ка- 
затєлєвого закону (Смотрич, 1375 Р 20); а по сємоу записа- 
ню нєнадобь вступати сА свєтским попом в тот клАштур, 
лише мнихом (б. м. н., 1443 — 1452 ЛЗ 1, 39). 
ФОРМИ: дав. одн. мниху (1443 — 1452 Л5 І, 39); дав. мн. 

мнихомь, мнихом (1375 Р 20; 1443 — 1452 ЛЗ І, 39). 
Див. ще *МОНАХ. 
*МНОГЛг£ТНЬІ прикм. (1) довголітній: Бьдага (зіс.— 

Прим, вид.) прости и дамоу дароує жнвот ввчньг издє мног- 
лвтньг живот (б. м. н., 1464—1496 ОН. 5). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. многлітньї (1464—1496 ОН. 5). 
МНОГО присл. (53) багато (52): а притом бьіли свБдци... 

много бьгло доброи дружини при том (Судомир, 1361 ЛОТ, 
6); иньїхь много било при томь добрьіхь люди полАнь и ру- 
си (Львів, 1399 Р 59); жалують намь брашєвльнє, ажє 
по ти(х) сторонь много ишкодьі чинАть людємь и(х) (Устя 
Баші я, 1435 Сові. II, 677—678); Пишемь вашей милости, 
ижь биль намь чоломь попь Бавила оть светого Спаса оть 
Стольпа, а сказьгваеть, что же дей обидь чиниться ему 
вельми много (Холм, 1440 ЛрхЮЗР ЇЛИ, 5); але коли боу- 
дєть намь надобьі или соукно или инаА торговлв, или много 
или мало, а ми алибо наши мьгтници аби торговали и за- 
платоу дилавши и надобноє оузАти (Сучава, 1460 ВО II, 
275); ино та А земля много залєгла поуста ничого с нєє не 
хоживало (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 93); Але видимо оу томь 
листу твоеє милости много речей ппьгложєно, яко ми не 
жєдали такового листоу оть твоеє милости и имєли есмо 
о томь много речей ись посли твоєй милости (б. м. н.. 
1496 ВИ II, 401); 
дуже (1): коїігЬу піпесгу іоі \¥а$2 розої іесЬаІ сгегег па- 

8211Ї11 гешііи к піети, Іибіет Ьу гсііезіе тпоко зегсісіа ираіо 
то!\¥ІПЬу: коті га піт зіоіі а иге паз іети ^ігїаіеі (Лип- 
нишки, 1433 ЗНТШ ^XXVI, 140). 
МНОГОГР'йШНЬІИ прикм. (2) (цсл. многогрішьнь) дуже 

грішний, многогрішний: а пана самашко(в) (так.— Прим,, 
вид.) приказь писа(л) многогрвшньш сна(к)сарь великого 

кнзА писарь (Острог, 1437 Р 137); а прика(з) кнзА бори- 
со(в)... многогрвшньш снакьсарь писа(л) (Луцьк, 1438 
Р139). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. многогрішний (1437 Р 137; 1438 

Р 139). 
*МНОГЬІИ прикм. (44) численний (42): Се Азь Фєдорь 

данильєвичь ись братомь своимь михаиломь дала єсва 
правду... королю польскому л(и)товскому двди(ч) и ру(с)- 
кому (так.— Прим, вид.) иньі(х) многихь зємль господарє- 
ви (б. м. н., бл. 1386 Р ЗО); пекоіогуге пазгу иге и ісЬ гешії 

а сІаппу)е шоіозіу шпокуіе ргузіаїїзіа к пат, сіасЬіа (Лип- 
нишки, 1433 ЗНТШ БХХУ1, 141); почонь здавна идосюлА, 
сь вашими прєдьки наши прєдьки отьцьг и дАди наши, коли 
били оу приАзьни и вь братьствє ино межи ними тогдьі 
многиє доброти били (б. м. н., 1484 ЯЩ\ а кь нєдругомь 
єго кь Охьматовнмь дєтємь поснлаєшь... да и вь иньїхь 
дєлєхь во многихь по докончанью и по крестьному цєло- 
ванью ему не исправляєшь (б, м. н., 1499 ВО II, 448); 

(у знач, іменника) багато хто (1): и м но гни нєисправнє 
бралї а людємь крнвьдн чинїлї (XV ст. ВС 22); 
О н а м и о з Е (1) за високу ціну, дорого: никто да ні 

волєнь продаті Жни на мнозв ни на малі (б. м. н., 1401 
ЗКЄ). 
ФОРМИ: знах. одн. с. миого (1448 Со&і. її, 305; 1480— 

1484 ВО II, 369); місц. одн. с. на мнозй (1401 ЗКЄ)\ наз. 
мн. ч.многии 1 (XV ст. ВС 22); наз. мн. ок. многнє, тпоКуіе 
2(1433 ЗНТШ ^XXVЇ, 141; 1484 ЯМ); мно(г) 1 (1449 Сові. 
ГІ, 385); род. мн. многихь, многьі(х) 10 (1388 Р 36; ЗЬ 678; 
1404 Сові. II, 625; 1407 Р 72; 1411 Р 76; 1422 Р 97; 1433 
Сові. II, 650, 652; /436 Сові. II, 697; XV ст. ВС 12 зв.; 1467 
ВИ II, 297 і т. ін.); многихь, многих,многи(х), тпоНісН, 
тпо(Ь)ісН, (многи)хь 18 (бл. 1386 Р ЗО; 1389 РЕЛ І, 28; 
1394 Р 53; 1399 Р 59; 1403 ДГМ; 1408 АкЮЗР 1,6; 1413 
ОБРИ 115; 1433 Р 120; 1439 Сові. II, 712; 1478 ОБРН 130 
і т. ін.); многь(х) 1 (1407 Р 72); зам. дав. Мн. и ини(х) мно- 
ги(х) зємлймь господарь 1 (1435 Сові. II, 681); дав. мн. 
многимь 1 (1435 Сові. II, 687); многимь, многим, многи(м) 
З (1435 Сові. II, 678; 1468 ВО II, ЗОЇ; 1479 II, 351); 
знах. мн. ч. многих (1478 ЛЗ III, 17); місц. мн. на(во) мно¬ 
гихь, многи(х) (1404 Р 70; 1499 ВО П, 448). 

* МНОЖИТИ СА діесл. недок. (1) збільшуватися, мно¬ 
житися: а пєнезї даваю(т) на запїсьг а лїхвьі не дають два 
годи штобьі сА и(м ли(х)ва множила (XV ст. ВС 29 зв.). 
ФОРМИ: баж.-ум . сп. З ос. одн. ж. штоби сА... множила 

(XV ст. ВС 28 зв.).) 
МН1Ї присл. в. ст, (1) (цсл. мьне) менше: а ми сказоуємь 

штоби то било очїщєнїє двєиа(д)цє(т)ма свє(т)кома добрьі- 
ма а не мне (XV ст. ВС 32). 
Див. ще МЄНШИ. 
Пор. МАЛО, НАМНЄ. 
*МНАТИН ч. (1) (назва села у Волинській землі) М’ятии: 

Се я кн<А)зь Юри Василєвич Острозского продал есми... 
пєрвое село МнАтин, дроугоє село Головчичи... со всєм 
с тим, што к тим селам здавна тАгнєт вбчно и непорушно 
(Берестя, 1448 ЛЗ І, 44). 
ФОРМИ: знах. одн. МиАтин (1448 ЛЗ І, 44). 
МНАТИНЬСКИИ ч. (І) (особова назва): а при томь били 

сввтки добрьш люде кнзь глйбь ивановичь пань михаило 
нАкєвичь пань нєлюбь пань игнатко мнАтииьскии слоуги 
королеви (б. м. н., 1463 ГГЯ)- 
ФОРМИ: наз. одн. мнАтииьскии (1463 ГГД). 

! МОВЖДЬІ <ЗАВЖДЬІ> (1): а ми мовждн (І) би есмо 
били хотбли коу досвєтьчвнью и(х) правди алюбо хитрости 
о(т)сю(л) с короунн нБкоторьги паиьг радньїи коу покоушБ- 

нью таковн(х) тадннковь к ва(м) до кнзьства великого 
послати кдьгжь с короунн до проусь тАгнє(м) з божьею 
помочью (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ЗАВЖДЬЇ. 
*МОВИЛА ж. (1) (молд. мовила «пагорб») могила, пагорб: 

тБ(м) ми... дали есми ему два села оу нашєю землю оу мол- 
давско(м) (1) подли мови(л) юка(ш), на имв жидєщїє и авє- 
рєщиє (Сучава, 1438 Сові. II, 7). 
ФОРМИ: род. одн. мови(л) (1438 Сові. II, 7). 
Див. ще МОГИЛА1. 

МОВИТИ, МОВИТЬ діесл. недок. і док. (40) (що кому) 
говорити, казати, сказати, мовити (29): Тег їезіІіЬу... па- 
ІтаЬаІ... шо\¥Їас2І, ігЬу ]ети 5\¥0]и газіа^и газіал^Ц (Луцьк, 
1388 ТРБ 103); ведже оньї не хотилн, мовячи: «не поБдемь 
тамь (!)» (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7); а мовили перед 
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нами и рукоу дали собв с того нє вьіступити, твєрьдо дер- ! 
жати (Луцьк, 1463 АЗ І, 56); И Нагорка и Шпица... висту¬ 
пили сь нимь у еднан(ь)е... и мовили намь, абьіхмо имь 
того еднанья допустили (Краків, 1489 РИБ 433); Борись 
мовиль: тьг ми первей примовиль; а Костянтинь мовиль: 
тьі мя первей назваль татемь (Вільна, 1495 АЛМ 83); и 0є- 
(д)ко мови(л) пєре(д) нами штожь тьіи люди зьдавна осоч- 
ники бьівали того двора любєцького звєрь сочьгвали на 
тьі(х) пано(в) котории перє(д) тьімь тоть дворь любечь дєрь- 
жьівали (Вільна, 1499 ВФ)\ 

(о що) говорити, казати (про що) (3): я маю зо всими 
тьгми о отчизнє своєй мовити и оправовати єи (Луцьк, 1494 
А$ І, 101); тогдьг они хотА(т) сами с ни(м) о то мовити а 
сво(и) су(д) очистити (Вільна, 1495 ВМЗД)\ 

(на кого) наговорювати, обвинувачувати (кого) (7): А што 
есми на брата своего мовиль, штобьгнез делного платиль 
за Микуличьг, ино ся есми доведаль, што и з дельного пла¬ 
тиль (б. м. н., 1459 АркЮЗР 8/ІУ, 18); И мьі Бориса спьі- 
тали: мовиль ли еси на него тьге слова, жебьг онь семь во¬ 
лостей нашихь закраль (Вільна, 1495 АЛМ 83); 

(проти чого) заперечувати, оскаржувати (що) (2): а мне 
хвє(д)цє па(ш)ко(в)ои дохновича напроти(в)коу то(г) ничо(г) 
нє мови(ти) ани двтє(м) мои(м) и ни бли(ж)ньі(м) мои(м) 
з родоу мое(г) (Луцьк, 1490 ЗХП); И Борись передь 
нами рекь: мовиль деи ему противь его словь, што мя онь 
назваль лихого батька сьгномь зрадчичомь (Вільна, 1495 
АЛМ 83). 
ФОРМИ: інф. мовити, мови(ти) 7 (1490 ЗХП; 1492—1493 

ПВФЧ; 1494 АЗ І, 10І; 1495 АЛМ 84; ВМЗД); мовить 1 
(1495 АЛМ 83); теп. 1 ос. одн. мовлю (1495 АЛМ 83); 3 ос. 
одн. мовить 2 (XV ст. РИБ 609, 610); мовить 1 (1498 АЛМ 
169); перф. 1 ос. одн. ч. мовиль 3 (1495 АЛМ 83; 1498 АЛМ 
163); есми... мовиль 1 (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18); 2 ос. одн. ч. 
мовиль 1 (1495 АЛМ 83); мовиль... еси 1 (1495 АЛМ 83); 
З ос. одн. ч. мовиль, мови(л), мовил (1475 АЗ 1, 70; 1495 
АЛМ 83, 84; 1498 АЛМ 159; 1499 ВФ); 3 ос. одн. ж. мо¬ 
вила (1495 ВМБС); І ос. мн. єсмо... мовили (1496 ВО II, 
405); 3 ос. мн. мовили (1463 АЗ І, 56; 1489 РИБ 433; 1495 
АЛМ 83, 88); майб. 1 ос. одн. буду мовити (1495 АЛМ 
84); 3 ос. мн. хотА(т)... мовити (1495ВМЗД); баж.-ум. сп. 
З ос. мн. абьг... мовили (1494 ВО її, 387); нак. сп. 2 ос. одн. 
мовь (1495 АЛМ 84); дієприсл. одноч. мовичи, мовАчи, гпо- 
«часгі 3 (1388 гРІ 103; 1430 ГВКЛ 7; 1499 АЗ І, 117); мо- 
вєчи 1 (1478 АЗ III, 17); предик. пас. дієприкм. мовєно 
(1462 ВО II, 284). 
Див. ще МОЛВИТИ. 

МОГИЛА1, МОГЬІЛА, МОТИЛЬ ж. (173) могила, пагорб 
(108): а хотарь имь нижни о(т) марьішєвьци... на ту сто¬ 
рону сєрєта оу нижнимь коньци полАньг могьіла (Роман, 
1392 Собі, і, 7); а ту исьгпали могилу межи дубо(м)ь а межи 
буко(м)ь на полку (Галич, 1404 Р 68); А потол завхали 
имь колтовєцкоє пєрєхрєстьє а по великую могилу (Зуде- 
чів, 1411 Р 79); тамь же одь той могнльг у гору рички Вьіш- 
ни, где пришлисмо и пришедши тамь где впадаеть ричка 
Дидовка и тамь застальїсмо пана Данила (Новоселиця, 
1430 ГВКЛ 8); питали єсмо Старьіхь боярь... што бьіла 
зємлА о(т)шла о(т) склена кь блудову оу дєсАтину ино то 
єсмо опАть привернули кь Склиню по високую могилу 
Едучи к пустомьіту (Луцьк, 1445 Р 150); ми стєфа(н) воєво¬ 
да)... знаменито чини(м)... о(ж) прїидо(ш) прь(д) нами... 

млбннкь наши (!)... а(р)хїма(н)дри(т) Бистрьїчєского мо¬ 
настирі... и испроси(л) о(т) на(с) себе потврьжденїє сь оу- 
ри(к) на и(х) староє бранищє хота(р)... о(т) доуба... просто 
черєсь полі на могїлоу а толе (!) могїлоу прості на роуп- 
тоуроу (Корочин Камінь, 1458 МіН. Бос. 121); А хотар 
томоу... сєлоу... да єст... от новою могилоу що ест вьгше 
Вїєксоурїи (Гирлор, 1499 ВО II, 148); 

(назви могил у Молдавському князівстві): могила 
Домнєва(І): А хотарь тоє село... до могила До(м)нєва 

(Сучава, 1479 ВО І, 221); могила доупната (1): 
а хота(р) той половина село... най (зіс.— Прим, вид.) край 
рвдю моги(л) доу(п)ната (Сучава, 1488 Сові. 3. 127); мо¬ 
гила роусова (1): а хотарь... двломь проутовв(м) 
на могилу роу(с)овоу та темь двломь на... могилоу малоую 
(б. м. н., 1415 Со5І. І. 121 —122); ворловая моги- 
л а (2) див. *ВОРЛОВЬІИ; Грицева могила (1) 
див. *ГРИЦЄВЬ; додова могила (1) див. *ДО- 
ДОВЬ; д у п є л н а я могила (2),могила доуп- 
л ь н а я (1) див. *ДУПЄЛНЬІИ; доурная могила 
(2) див. ^ДОУРНЬІИ1; 2 Ь о г п у і М о й у 1 у (1) див. 
*ЗБОРНЬІИ; могила копана (22),копана мо¬ 
гила (26) див. КОПАТИ; Медвижа могила (1) 
див. *МЕДВИЖИИ; Роскопаница-могила (1) 
див. *РОСКОПАНИЦА ; ротьімпанова могила 
(1) див. *РОТОМПАНОВ'Ь; чудова могила (1) див. 
ЧУДОВЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. могила, моги(л) 16 (1392 Сові. І, 7; 

1400 Сові. І, 37; 1414 Сові. ї, 111; 1446 Сові. II, 270; 1488 
ДГСиМ; Сові. 3. 127; 1492 Сові. 3. 162 і т. ін.); могила 2 
(1392 Сові. І, 7); зам. род. одн. оу єдна могила, до могила 
До<м)нєва 2 (1479 ВО І, 221); зам. знах. о у єдна могиль 
копана 2 (1479 ВО І, 221); род. одн. могили 10 (1322 
АрхЮЗР І/УІ, 2, 3; бл. 1400 Сові. І, 27, 37; 1404 Р 68; 1423 
ОіР«А» 447; 1429 Сові. І, 280; 1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10); 
могили 8 (1491 Сові. О. 37; 1492 ВО І, 510; Сові. 3. 162; 
1493 ВО II, 27; 1497 ВО II, 100); могили 3 (1415 Сові. І, 
121; 1424 Сові. І, 162; 1425 Сові. І, 173); могили 4 (1400 
ОІК«А» 433; 1430 ГВКЛ 8); мохили, мохил(и) 2 (1466 Ви 
I, 110; 1468 ВО І, 128); мохи(л) 1 (1456 Сові. II, 882); зам. 
знах. хотарь... є(ст)... поутємь на дроугои могили 2 (1400 
ОІркА» 433); дав. одн. могили і (1447 АрхЮЗР 8/ІУ, 10); 
могили 1 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2); знах. одн. могилоу, моги¬ 
лу, могїлоу 80 (1393 Сові. І, 13; бл, 1400 Сові. 1,27; 1411 
Р 79; 1425 Сові. І, 168; 1428 Сові. 1,209; 1445 Р 150; 1472 
АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 1490 ДГСХМ; 1493 ВО II, 15; 1499 ВО 
II, 148 і т. їн.); могилоу, мог(илоу) 6 (1400 ОІД«Ау> 433; 
1415 Сові. І, 121; 1424 Сові. І, 162); мохилоу 1 (1468 ВО 
І, 128); мохи(л) 1 (1425 Сові. І, 168); ! мигилу 1 (1425 Сові. 
І, 168); зам. род. от (до) той могилоу, могїлоу 16 (1425 СозА 
І, 168; 1428 Сові. І, 209, 224; 1446 Сові. II, 270; 1458 МіН. 
Оос. 121; 1488 ВО І, 356; ДГСПМ; 1492 ВО І, 510; Сові. 3. 
162; 1495 ВО II, 63; 1499 ВО II, 148); от... мог<ьг)лоу 1 
(1456 Со5^. II, 569); до мохилоу 1 (1425 Сові. І, 168); місц. 
одн. на могили 1 (1400 ОІП«А» 433); на могили 4 (1400 
0ІР«А» 433; 1411 ОІД«А» 439); наз. мн. могили (1425 Соя/. 
I, 169); род. мн. тоКуІ 1 (1420 Л$ І, 25); моги(...) 
1 (1446 ПГСПМР); знах. мн. могили 1 (1446 ПГСПМР); 
могили 1 (1493 ВО II, 15); ор. мн. могилами (1438 
ОВАс 27). 
Див. ще *МОВИЛА. 

МОГИЛА2, МОГЬІЛА, МОХИЛА ч. (86) (особова назва): 
А на то єсг ... в. п. Мохила чашника (Сучава, 1490 ВО І, 
437); И оустал пань Могила чашник та заплатил оуси тоти 

пинвзи рл злат оу роуки Стани (Сучава, 1491 ВО І, 447); 
А на то єст... в. п. Могила чашника (Гирлов, 1499 ВО 11,155). 
ФОРМИ: яаз. одн. Могила 3 (1491 ВО І, 447; 1499 ВО II, 

425, 444); Мохила 1 (1491 ВО І, 464); зам. род. в. п. 
Могила 38 (1491 Сові. 3. 153; 1493 ПГВСП; 1494 ВО II, 
37; 1495 ВАМ 71; 1496 ВО II, 93; 1497 ВО II, 96; 1499 ВО 
II, 144; ХУ ст. НРРГ; 1500 ВО II, 173; Сові. 3. 231 і т. ін.); 
Мохила, мохила 41 (1490 ВО І, 437; 1491 ВО І, 449; Сові. 5. 
157; 1492 ВО 1* 505; 1493 ВО II, 33; 1494 ВО II, 38; 1495 
ВО II, 39; Сові. 3. 194; 1497 Сові. 3. 209; 1500 Сові. 3. 234 
і т. ін.); Могила 1 (1499 ВО II, 155); зам. дав. одн. нашємоу 

, вЕрномоу паноу Могила 2 (1491 ВИ І, 447). 

, *МОГИЛИЦА ж. (3) пагорбок, могилка, невелика мо- 
| гила: а хотарь... є(ст) ... чєрє(сї великою долиноу та дБ- 
ломь на вєликоую могилоу на столпь... а о(т) толе обєрнеть 
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попереки чєрє(с) долиноу по(д)ли могилици попєрєкь на 
липоу що є(ст) поспо(л) с тополею (Сучава, 1446 ПГСПМР); 
а хота(р) той поустини на вєрхь долини... до оусти сто(л)пь, 
ниже могилицоу, та прости на дв(л), на малои могилици, 
та чєрє(с) долини, на могилоу великою (Сучава, 1453 Созі. 
її, 445). 
ФОРМИ: род. одн. могилици (1446 ПГСПМР); знах. 

одн. зам. род. ниже могилицоу (1453 Созі. II, 445); місц. 
одн. на могилици (1453 Созі. II, 445). 
Див. ще *№ОГЬІЛКА. 
*могилки мн. (1) (назва урочища у Волинській землі): 

а обрубь земленьїй тому именицу моєму... межою конець 
нивь подворищннхь Хренницкихь до Могилокь и Язви- 
нокь (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3). 
ФОРМИ: род. Могилою» (1472 АрхЮЗР 8/1II, 3). 
МОТИЛЬ див. МОГИЛА К 
*МОГЇЛА див. МОГИЛА 
МОГОВИЩЄ с. (1) <^> Моговище малое (1), 

(Моговищє) вєликоє (1) (назва луки в Перемишль¬ 
ській землі): И кь тьімь дворищомь, што суть поля того 
зобопуль лвса Стручина, лука Моговищє малое и вєликоє, 
што кь тому городищу слушало, даємь (Судомир, 1408 
АкЮЗР І, 6). 
ФОРМИ: наз. одн. Моговищє (1408 АкЮЗР І, 6). 
*МОГОРИЧНИКЬ ч. (1) свідок при угоді, якого часту¬ 

ють учасники угоди: А при томь бьіли могоричници: на 
имя Войтко, конюшій Волковискій, и сь сьгномь Мико- 
лаємь, Пашко и Митко (Вільна, 1451 АкЮЗР II, 106). 
ФОРМИ: наз. мн. могоричници (1451 АкЮЗР II, 106). 
МОГОРИЧЬ ч. (3) (ар. шасЬагібг «витрати») (почастунок 

для свідків якоїсь угоди) могорич: А пить могоричь оу бьі- 
бицкого оу дому за копу грошин (Перемишль, 1359 Р 10); 
А пить моричь (!) в олєша оу дому за поль гривни грошо- 
вь (Перемишль, 1378 Р 26). 
ФОРМИ: наз. одн. могоричь 2 (1359 Р 10; 1366 Р 12); 

! моричь 1 (1378 Р 26). 
*МОГОШЄВЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): твмжє ми... даємь и дали есми панїи нвги... (село 
на) имА првдрєчєнннА половина села могошєва (Васлуй, 
1438 Созі. II, 14—15). 
ФОРМИ: род. одн. могошєва (1438 Со5/. II, 15). 
Див. ще МОГОШЄЩИ. 
МОГОШЄЛОВЬ прикм. (1): И такожь прїиде прв(д) на¬ 

ми и прь(д) нашими боАрє грозавь снь могошєловь о(т) 
виннь... и продаль своА чА(ст), половина села оу (мого¬ 
шєва) (Васлуй, 1438 Созі. II, 14). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. могошєловь (1438 Созі. II, 14). 
МОГОШЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві) прото(ж) ми... дали есми на(ш) ли(ст)... на то... 
щоби ходили доброволно... и щоби нєплатили мито... ни 
оу васлую, ни у цоцори(н) бро(д), а ни оу могошєщи, а 
ни оу романовоу трьгоу (Котнари, 1454 Созі. II, 508). 
ФОРМИ: наз. зам. місц. оу могошєщи (1454 Со5^. II, 508). 
Див. ще *МОГОШЄВ'Ь, 
МОГЬІЛА 1 див. МОГИЛА С 
МОГЬІЛА 2 див. МОГИЛА 2. 
*МОГЬІЛКА ж. (2) пагорбок, могилка, невелика моги¬ 

ла: о(т) бортного доубьА попєрє(к) доубровьі к могьілка(м) 
о(т) могьіло(к) попєрє(к) рвки соукилА к дорозі; (Зудечів, 
1413 Р 83). 
ФОРМИ: род. мн. могьіло(к) (1413 Р 83); дав. мн. 

могьглка(м) (1413 Р 83), 
Див. ще *МОГИЛИЦА. 
*МОГЬЇЛ НО Є с. (1) (назва села у Віленському воєводстві): 

Сє азь... ан(д)рє(и) владимирови(ч)... о(т)писаль єсмь своєи 

жєнв Кнгни марїи и свои(м) двтє(м) и єє двтє(м) свою очи- 
ноу, и свою вьіслоугоу... имВнїє прьвоє, а иноу (!) словє- 
нєскь могьілноє... камєнєць. логожєскь (Київ, 1446 Р 154). 
ФОРМИ: знах. одн. могьілноє (1446 Р 154). 

*МОДРОУЗЬ ч. (4) (особова назва молд., пор. болг. Мод- 
ро): А на то єст... в. п. Илїаша Модроуза (Сучава, 1458 
ВО І, 6); А на то єст ввра... Иляша Модроуза (Сучава. 
1460 ВГ) II, 270). 
ФОРМИ: род. одн. Модроуза (1458 ВО І, 6; ВИ II, 262; 
ШР«А» 512; 1460 ВО II, 270). 
МОЄНЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): и ми дали єсми ємоу... двв сєлв иа имА моєнєщи и 
тьтєщи (Сучава, 1439 МіН. 205). 
ФОРМИ: наз. моєнєщи (1439 МіН. 205). 
*МОЖЕЙКОВИЧТ> ч. (1) (особова назва): и тая Танка 

мешкала на той двльницн мужа своего на вдов(ь)емь 
стол(ь)цьг до тьгхь часовь, поки пошла замужь за Юшка 
Можейковича (Троки, 1494 РИБ 560). 
ФОРМИ: знах. одн. Можейковича (1494 РИБ 560). 
*МОЗЬІРЬ ч. (2) (назва міста у Київській землі): А к то- 

моу оу Мозьгри придали єсмо ємоу село смолиговичи дань- 
ники Из данью И со всвми тьгми дохо(д) И приходи што 
к тьгмь сєломь Исьстародавна слоушало и тАгло (Луцьк, 
1452 Р 161); Писань вь Мознри, октоврія тринадцятого 
дня (Мозир, 1498 ГВКЛ 23). 
ФОРМИ: місц. одн. оу (вь) Мозьіри (1452 Р 161; 1498 

ГВКЛ 23). 
МОИ займ. (658) (вказує на те, що належить особі опові¬ 

дача або має відношення до нього) мій: А по семь ненадобе 
вступоватись ни детемь моимь, ни внучатомь, ни всему 
роду моєму до века, ни вь люди церковьния, ни во вся 

суди ихь (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); Сє жє коли сна 
моєго изьмльтсА (так.— Прим, вид.) валфромвя а по єго 

животе кого бь избьрєть (так.— Прим, вид.) и стьіи никола 
тому все (то) што к цр(к)ви прєдаль єсмь и своєю братиєю 
(б. м. н., бл. 1350 Р 8); Я Семень с колковь по повелвнію 
господина цтя моєго уписаль есми вь домь Пречистой Бо- 
гоматери Печерскому монастир у родители наши (Київ, 
1398 ДГПМ); (а на) то ввра моА вншєписаннаго алєксанд- 
ра воєводи и ввра детєи моихь и ввра брата моєго жюпана 
богдана (Сучава, 1407 Созі. І, 56); а вонь нє досмотривши 
моєб вврнов служибн (!) и вєлвль мА имить бє(з) МОЄЕ 
вини и бє(з) права чєрє(с) намольвоу моихь (нє)приАтюль 
и вєлвль мА бьіль избавить горла моєго и жони моєв и дв- 
тии моихь имвниА моєго и чти МОЄБ (Кременець, 1434 Р 
129—130); И на то даваль зятю моєму и дочце моей сесь 
лист под моєю печатью (Хрінники, 1472 АрхЮЗР 8/1II, 
3); и Их Милость на мою прозбоу то вчинили и пвчати 
свои приложили к сємоу моємоу листоу (Друцьк, 1492 
Л5 III, 24); А па іхуєгсіозі ІоЬо сіііа у ресгаі їезгпо зльгоуи 
ргуїогуі к зети тоіети Іузіи (Тришин, 1500 ДПЖИ). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. мои, мой, мо(и) 73 (1366 Р 14; 1398 

ЗЛЕІК; 1424 Р 104; 1454 А8 III, 10; 1461 АЗ І, 54; 1471 
АрхЮЗР 8/1II, 627; 1478 АЗ III, 17; 1489 РИБ 431; 1496 
ВО II, 401; 1499 В О 11,449 і т.ін.);!мо 1 (бл. 1386 Р ЗО )\род. 
одн. ч., с. моєго, моєго, моє(г) 80 (бл. 1350 Р 8; 1376 Р 22; 
1398 ДГПМ: 1407 Созі, І, 56; 1434 Созі. II, 667; 1443— 
1452 АЗ І, 39; 1448 Созі. II, 305; 1453 Созі. II, 453; 1466 
АЗ І, 60; 1499 АСД VI, 3 і т. ін.); мойго 1 (1490 ЗХП); 
дав. одн. ч., с. моєму, моємоу, <мо)ємоу, тоіети 84 (1322 
АрхЮЗР 1/УІ,3; бл. 1386Р30; 1398 ЗЛЕІК; 1434 Р 130; 1448 
Созі. II, 305; 1465 АЗ І, 57; 1475 АЗ І, 72; 1485—1500 АЗ 
І, 121; 1498 АрхЮЗР 8./ІУ, 120; 1500 ДПЖИ і т. ін.); мои- 
моу 2 (1490 ЗХП); дав. зам. род. ч. владики моємоу 1 (1491 
ВИ І, 451); знах. одн. ч. мои 12 (1434 Р 130; п. 1450 ПИ 
№ 9; 1466 АЗ І, 63; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 1481 АЗ І, 77; 
1491 АрхЮЗР 8/IV, 158; 1492 АЗ III, 24; 1495 АЛМ 89; 
XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29; 1496 ВО II, 402); моєго 3 (1475— 
1480 АрхЮЗР 8/IV, 21: 1484 ЯМ); оп. одн. ч„ с. моимь. 
моимь, моим, мои(м) (бл. 1386 Р ЗО; 1401 Р 64; 1415 Со5/. І, 
116; 1440—1492 АкЮЗР II, 105; 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18; 
1461 АЗ І, 53; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 2; 1481 АЗ І, 77; 1488 
АЗ І, 88; бл. 1500 ПИ № 2 і т. їн.); зам. ор. мн. ис моимь 
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сьгньми 1 (1392 Собі. 1,7); місц. одн. ч., с. в*ь (оу, на, по, 
при) моемь, моємь,моєм, моє(м) 27 (1386 Р 33; 1398 ДГПМ: 
1427 Р 108; 1435 Р 133; 1449 АЛМ 8; 1466 АЗ І, 61; 1472 
АрхЮЗР 8/III, 3; 1481 АЗ І, 77; 1489 АЗ І, 89; 1499 АСД 
VI, 2 і т. ін.); по моюмь 2 (1434 Р 130, 131); зам. ж. 
оу моємь зємли 1 (1437 ОІР № 8); кл. ф. мои (п. 1444 
АкЮЗР І, 17); наз. одн. с. моє (1428 РІП; 1449 АЛМ 8; 
1489 АЗ І, 89); знах. одн. с. моє (1385 Р 28; 1427 Р 108; 
1443—1446 Р 147; 1466 АЗ І, 61; 1472 АрхЮЗР 8/ІЇІ, 2; 
1484 ЯМ; XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29; поч. XV от. ВОРСР 
177; Р 76; бл. 1500 ПИ № 2 і т. ін.); наз. одн. ж. моя, моА 
32 (1392 Собі, і, 8; бл. 1400 Собі. І, 27; 1407 Собі. І, 56; 1440— 
1492 АкЮЗР II 105; 1449 АЛМ 8; 1454 АЗ III, 10; 1465 
АЗ І, 57; 1476 АрхЮЗР 8/IV, 154; 1492 АЗ III, 23; 1498 
АЛМ 169 і т. ін.); моа 3 (1400 0/Р«А» 433; 1401 Р/Р; 
1411 Собі, і, 84); род. одн. ж. моєЕ 14 (1385 Р 28; 1434 Р 
129, 130, 131; 1466 АЗ І, 60, 61; 1467 СП № 13; 1487 АЗ І, 
239); моєє 10 (1449 АЛМ 8; 1454 АЗ III, 9, 10; XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 27, 29; 1495 ВМБС); моеи, моєй, моеи, шо- 
іеу 11 (1448 Собі. II, 305; 1454 А$ III, 10; 1455 Собі. II, 
774; 1470 АЗ І, 67; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 1482 АЗ І, 79; 
XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29; 1500 ДПЖН); моЕ 3 (1435 Р 132); 
дав. одн. ж. моєи, моеи 28 (1400 Собі. II, 619; 1435 Р 132; 
1454 АЗ III, 10; 1470 АЗ І, 67; 1481 ВО II, 358; 1490 АЗ 
1,92; 1496 АЗ І, 244; 1498 АрхЮЗР 8/IV, 141; XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 29; бл. 1500 ПИ №2 і т. ін.); ! моєєй 1 (1488 
АЗ І, 242); моюи 1 (1434 Р 130); знах. одн. ж. мою 24 (1322 
АрхЮЗР ІДИ, 3; 1398 ДГПМ; 1402 Собі. II, 623; 1434 Р 
130; 1440—1492 АкЮЗР II, 105; 1471 АрхЮЗР 8/ІИ, 627; 
1478 ЗРМ; 1488 АЗ І, 242; 1494 АЗ І, 101; 1495 ВМБС 
і т. ін.); ! моу 1 (1498 АЛМ 163); ор. одн. ж. моєю 19 (1385 
Р 28; 1392—1393 РФВ 171; 1400 Собі. II, 619; 1440 Р 142; 
1454 АЗ III, 9; 1470 АЗ І, 67; 1482 АЗ І, 79; 1491 АрхЮЗР 
8/IV, 158; 1492 А$ III, 23; 1495 АЛМ 89 і т. ін.); зам. знах. 
за моєю имєнїю 1 (1481 ВИ II, 358); місц. одн. ж. на (по, 
у) моєи, моєй 14 (1411 Собі. II, 638; 1444 АЗ І, 41; 1472 
АрхЮЗР 8/ІІІ, 2, 3; 1489 АЗ І, 89; XV ст. АрхЮЗР 8/Г7, 
27, 28, 29; 1498 АрхЮЗР 8/IV, 119); при моюи 3 (1434 Р 
130, 131); наз. мн. мои, шоуі 15 (1454 АЗ III, 10; 1466 АЗ 
1, 62; 1470 АЗ І, 65; 1475—1480 АрхЮЗР 8/IV, 21; 1478 
АЗ І, 76; 1486 АкЮЗР І, 295; 1487 АЗ І, 85, 1490 Пам.; 
1498 АрхЮЗР 8/IV, 119; 1500 ДПЖН і т. ін.); мое 4 (1466 
АЗ І, 60); моє 1 (XV ст. АрхЮЗР 8/ІУ, 28); наз. мн. ч. мои 
17 (п. 1349 Р 3; 1392—1393 РФВ 170; 1440—1492 АкЮЗР 
її, 105; 1466 АЗ І, 62; 1467 СП № 13; 1470 АЗ І, 65; 1475 
АЗ І, 72; 1476 АрхЮЗР 8/IV, 154; 1487 АЗ І, 85; 1494 АЗ 
І, 101 і т. ін.); моЕ 2 (1466 Л5 І, 61; 1487 АЗ І, 239); наз. мн. 
ж. мои (1487 АЗ І, 85; 1494 АЗ І, 101); род. мн. моихь, 
моихь, моих, мои(х) 24 (1392 Собі, і, 8; 1398 ДГПМ; 1407 
Собі, і, 56; 1427 Р 108; 1459 Р 171; 1466 АЗ І, 62; 1475 АЗ 
І, 72; 1484 ЯМ; 1487 АЗ І, 85; 1492 АЗ III, 23 і т. ін.); ! мои 
1 (1484 ЯМ)\ зам. знах. мн. єси да(л) оу мои(х) роу(к) 1 
(1449 Собі. II, 385); дав. мн. моимь, моимь, моим, мои(м), 
тоіт, тоуіт (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1427 ШР«Л» 450; 
1446 Р 154; п. 1450 ПИ № 9; 1461 АЗ І, 54; 1470 АЗ І, 67; 
1481 АЗ І, 77; 1482 АЗ І, 81; 1488 АЗ І, 242; 1500 ДПЖН 
і т. ін.); знах. мн. мои 5 (1388 ІРЬ 108; 1435 Р 132; 1449 
Собі. II, 385; 1479 ВИ І, 222; 1498 АЛМ 169); моЕ 2 (1434 
Р 130); знах. мн. ч. мои 5 (1449 Собі. II, 385; 1467 СП № 13; 
1481 ВИ II, 365; 1490 Пам.); моЕ 1 (1366 Р 14); моє 1 (XV ст. 
АрхЮЗР 8/IV, 28); моихь 1 (1495 АЛМ 84); знах. мн. ж. 
мои 3 (1481 ВО II, 365; 1487 АЗ І, 239; 1498 АЛМ 163); ор. 
мн. моими (1400 Собі. II, 619; 1401 Р 64, 1436 Собі. II, 698; 
1440 Р 142; 1454 АЗ III, 10; 1470 АЗ І, 67; 1490 Пам.); 
місц. мн. при моих (1472 АрхЮЗР 8/1II, 3); кл. ф. мн. с. 
!мое стада (XV ст. ОБРН 141). 

*МОИЖ'ЯК'Ь ч. (1) {особова назва., лит. Магеіка, Ма- 
2еікі$): А сє А кнА(з) лєвь вьізвали єсмьг с литовьсков зємлв 
два братьньцА тутєниА а моижвка ('Львів, 1443—1446 Р 
146). ‘ 

ФОРМИ: знах. одн. моижЕка (1443—1446 Р 147). 
МОИКА ч. (15) (особова назва, молд., пор. Моисии): мьг 

илїа воєвода и брать господства ми стефань воєвода... чи- 
нимь знаменито... ожє тотьі истинньї слоуги наши пань 
мо(и)ка дворникь глотньїи и брать єго пань тадорь спьтарь 
слоужили намь право и вврно (Васлуй, 1436 Собі. І, 449); 
мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє тотьі истиньї 
слоугьі наши вврньї Моика и брат его Косте слоужили намь 
право и вврно (Сучава, 1467 ВО І, 117). 
ФОРМИ: наз. одн. Моика, мо(и)ка (1436 Собі, і, 449; 

1443 Собі. її, 179; 1449 Со5^. II, 386; 1456 ЗСФ; 1467 ВО 
I, 117); род. одн. Моики, моик(и) 7 (1452 Со5/. II, 426, 
432; 1453 Собі. II, 454, 468, 473, 496; 1454 Со5/. II, 501); 
моикьі, мо<и>кьі 3 (1442 Собі. II, 93; 1443 ДГСПМН; Собі. 
II, 149). 
Див. ще *МОИКО. 
*МОИКО ч. (3) (іособова назва, молд., пор. Моисии): а на 

то є(ст)... (ввра) пана м(ои)ка и (брата єго тадора) (Су¬ 
чава, 1442 Собі. II, 97); мьг Стєфан воєвода... знаменито чи¬ 
ним... ожє прїидоша првд нами... Попьічка и нєпот єго 
Микоул... и продали слоугам нашим Моико(ви и) братоу 
єго... одно мес(то) на поустини на Крьлигьтоурв (Доль- 
ний Торг, 1466 ВО І, 114). 
ФОРМИ: род. одн. моика, м(ои)ка (1442 Сох^. II, 97; 

1453 Собі. II, 446); дав. одн. Моико(ви) (1466 ВО І, 114). 
Див. ще МОИКА. 
! МОИЛОНИ (МОИ УЛАНИ?) (1): Му(р)тазино слово 

королю братоу моємоу Моилони (!) ску(р)мань Шикомь ула- 
номь без нашєи воли на (и)мА тємєшовь сьінь Євачь і і доб¬ 
рій слуга мой тамь упаль (б. м. н., 1484 ЯМ — РИБ 351). 
Див. МОИ, *ОУЛАНЬ. 
МОИМЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): твм ми... дали и потвердили єсми єму у нашєи 
зємли мо(л)давскои правую о(т)нину жєньї єго магдьі села 
на йме моимєщи и ерьби (Сучава, 1472 £)/Р«А» 528). 
ФОРМИ: наз. моимєщи (1472 ОіР«А» 528). 
*МОЛ$ЕЛЕШ див. *МОИС'БЄВЬ. 
*МОИСИЄ с. (3) (назва потоку в Молдавському князів¬ 

стві): И такождєрє (прїи)дє (прАд нами) Сорь, дочка 
Лацка от МоисїА... и продала... єдино еєло на МоисїА, на 
йме Воултоурєщїи, тиж слоузв нашємоу паноу Лоупє 
(Сучава, 1487 ВО І, 516). 
ФОРМИ: род. одн. МоисїА (1487 ВО І, 516, 517); місц. 

одн. на МоисїА (1487 І, 516). 
Див. ще *МОИСИЯ. 
*МОЙСИКОВИЧИ мн. (1) (назва села у Київській землі): 

Я Семень с колковь... записаль есми на своемь именіи 

вь домь Пречистой вь годь же вь годь, копу гроши взять 
вь Мойсиковичахь а вь лвсникахь при моемь животе и о 
после моего животе (!) кто иметь тое имвнія держати 
(Київ, 1398 ДГПМ). 
ФОРМИ: місц. вь Мойсиковичахь (1398 ДГПМ). 
*моисия ж. (1) (назва потоку в Молдавському князів¬ 

стві): и дал Ивоул Богданоу... привилиє от старого Алєк- 
сандра воєвод(ї), що им пишєт на три села от Моисии и от 
Соикьі (Сучава, 1461 ВО І, 45). 
ФОРМИ: род. одн. Моисии (1461 ВО І, 45). 
Див. ще *МОИСИЄ. 
МОЙСІїЄВЦЬЇ мн. (1) (назва села у Волинській зем¬ 

лі): кн<А)зю Василью осталсА город Збараж, а к тому 
села: Янковцьг... Мойсвєвцьі, Волочища (Луцьк, 1463 А5 
І, 54). 
ФОРМИ: наз. МойсЕєвцьі (1463 АЗ І, 54). 
*МОИС'ЙЄВ'Ь прикм. (2) <^> моисЕєва долина 

(1) (назва сільськогосподарського угіддя у Перемишльській 
землі): сЕножать на моисеєве долине обьвздна и зємлА 
ролнаА (Казимир, п. 1349 Р 3); к п і Ь і М о і з е і е \у у 
(1) див. КНИГА 1. 
ФОРМИ: місц. одн. ж. на моисйєвЕ 1 (п. 1349 Р 3); 

знах. мн. ж. Мо}8е]е№у 1 (1388 ЇРЬ 106). 
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! МОИЧЄСВОУЛЬ див. *МОИЧЄСКОУЛТ>. 
*МОИЧЄСКОУЛ'Ь ч. (У) (особова назва): а на то є(ст)... 

вера бол'Б(р'ь) наши(х)... ввра пана тадора моичєскоула, 
ВБра пана хринв спатарв (Сучава, 1448 Сові. II, 317); а на 
то є(ст) вБра... тадора моичєскоула (Сучава, 1453 Собі. II, 
494). 
ФОРМИ: род. одн. моичєскоула 6 (1448 Собі. II, 317, 

324, 343, 355; 1453П/Я«А» 503; Собі. II, 494); ! моичєсвоу- 
ла (1448 Собі. II, 314). 

*МОИЧИНТ>ч. (1) (особова назва): мибоАровє... на имА 
па(н) нбгои... и пане тадорь моичи(н)... и иншїи панове... 
Авно чини(м)... гдьі(ж) ... пєтре воєво(д)... королеви пол- 
ском(у)... повинною слоужбою вечнє записа(л) сА и обовА- 
зале про тожь мьі... и целовали єсмьі и оучинили, иже 
хочєме вшитки слоужбьі и оуставично(с)ти... и... слюбьі... 
пилнєю (!) смотрити, и стєрєчи и верне... держати (Хотин, 
1448 Сох*. II, 737—738). 

ФОРМИ: наз. одн. моичи(н) (1448 Собі. II, 737). 
МОИШ ч. (3) (особова назва, молд., пор. Моисеи): тбмь 

мьі... дали єсмьі ему... два села... щобьі ему бьгло оурике 
се оусимь доходомь и брату єго моишу философу (Сучава, 
1423 Собі, і, 156); Тбмь ми видбвшьі єго правоую и вирь- 
ноую слоужбоу д(о> нас... дали и потвердили єсмьі ємоу... 
села єго права А отнина, на имв селам на Рєбричв: где бил 
дворе Доуми Мореного... и где бил Моиш философь на Рєб- 
ричи (Сучава, 1462 ВО І, 64—65); А пак привилїє дАдов их 
Оана Попши и Моиша философа, що имали они от деда на- 
шего от Александра воєводи на тоє село, а она ест оу 
роукьі Сима Гоурєшоу (Сучава, 1495 В О II, 80). 

ФОРМИ: наз. одн. Моиш (1462 Вй І, 65); род. одн. Мои¬ 
ша (1495 ВО II, 80); дав. одн. моишу (1423 Собі. І, 156). 
МОИША ч. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

Тбм мьі видбвшє его правою и вврною слоужбоу до нас... 
дали и потврьдили есми ємоу... єдна селища... на имв где 
бил Сама от Моиша (Сучава, 1488 ВО І, 345). 

ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от Моиша (1488 ВО !,345). 
*МОИШЄВ'Ь прикм. (1): тбмь мьг... дали єсмьі ему... село 

моишево.щобьі ему бьіло оурикь се оусимь доходомь и 
брату єго моишу философу (Сучава, 1423 Собі, і, 156). 
ФОРМИ: знах. одн. с. моишево (1423 Собі, і, 156). 
Див. ще *МОИШОВ'Ь. 
Пор. МОИШ. 

*МОИШЄГАЛЬ ч. (1) (особова назва, лит. Маізіа^аіа,): 
Мьі кнА(з) двде дмитриєви(ч)... озарьичи двде и Акове 
моишєга(л)... тьім то листоме чинимьі знамєни(т)... како 
кєдьі... кнА(з) вєлєбньїи дмитрии инбмє имєнє(м) кори- 
бу(т)... королеви польскому... вврность права... слюби(л) 
а мьі имєнєме и моча вши(х) зємлАне єго повєлвниєме єго 
ислюбуємьг за нєго (Лучиця, 1388 Р 38—39). 
ФОРМИ: наз. одн. моишєга(л) (1388 Р 38). 

моишєщи мн. (1) (назва села у Молдавському князів- 
стві): тв(м) мьі... дали и потврьдили єсми ємоу... сєла, 
на имв гдє дворе єго, бранищври... и моишєщи (Сучава, 
1455 Сові. II, 553). 
ФОРМИ: наз. моишєщи (1455 Собі. II, 553). 

*МОИШИНЦИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 
зівстві): твмь мьі... дали єсмьі йме... селище добрїиново... 
и моишинци на юкашоу гдє бьгле виногра(д) (Сучава, 1429 
Собі, і, 269). 
ФОРМИ: знах. моишинци (1429 Собі, і, 269). 

*МОИШОВТ> прикм. (1): Твме ми видввшьі єго правоую 
и виреноую слоужбоу д<о) нас... дали и потвердили єсми 
ємоу... сєла єго права А отнина... що коупил Никоар<ь от 
Ил)кьі, и от сини Моишова (Сучава, 1462 ВО І, 64—65). 

ФОРМИ: род. одн. зам. род. мн. ч. Моишова (1462 
ВО І, 64—65). 
Див. ще *МОИШЄВЬ. 
Пор. МОИШ. 

*МОКВИНТ> ч. (1) (назва села у Волинській землі) Мок- 
вин: великій князь Швитригаило... чиниме знаменито... 
иже видвве наме службу вврную... пана Петрашка Ла- 
невича Мьільского, и мьі... даемь и дали есмо... Сенно село, 
данное со всиме, што ке нему слушаеть здавна ве гра- 
нвхе... Хобовщина оте Шупкова... оте Моквина Гурба... 
и во всихе его границахь (Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: род. одн. Моквина (1445 АкЮЗР І, 17). 
МОКОС'ЙЕВИЧ'Ь див. МУКОеЯЕВИЧЬ. 
*МОКРЕЦЬ див. *МОКРЕЦЬ. 
* МОКРЕЦЬ ч. (2) (назва села у Київській землі)- а о(т) 

дороги(н)ки волокою к мокрицю по тоу сторо(н)оу мокри- 
ца к тесновцє (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: род. одн. мокрица (бл. 1458 Р 167); дав. одн. 

мокрицю (бл. 1458 Р 167). 
МОКРОУЛ ч. (1) (особова назва, молд., пор. болг. Мокре): 

Пан Триколич дворник пишет моєи паней Нєгрити, и моєи 
дочци НАгши... и братоу ми Драготе Темьшаноул... и Коз- 
ма Мокроул, брат Солтанов, и весАм моим милим братїяме 
и прїатєлєм (Торговище, 1481 ВО II, 358). 
ФОРМИ: наз. одн. Мокроул (1481 ВО II, 358). 
*МОКРУЛ прикм. (1) мокрий: І іеі той Ьу... \^2іаіі 

ітепет га$іа\уу, лузіакііе гесгі, коіогуіе Ьу Ьуіі ]ети газіа- 
\уепу... о і іусй іо гесгеі гасіпойо ЬаЬапіа песгіпесгі, \уу- 
піашзгі обпоіе кгіша^оїе, токгоіе сйизіу з^іеіоіе, коіо- 
гусЬ гасіпут оЬусгаіет пі обіп ргі)то^аіі пе та]еі (Луцьк, 
1388 1РС 103—104). 
ФОРМИ: род. одн. ж. токго]е (1388 ІРЬ 103). 
*МОКРЬІЦКИИ прикм. (1): а што Мокрьіцкии пропа- 

ши <и) сеножати, теє есми казале Мокрьічанеме робити 
(Володимир, 1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 120). 
ФОРМИ: наз. мн. ж. Мокрьіцкии (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 

120). 
Пор. * МОКРЕЦЬ. 
*МОКРЬІЧАНЕ мн. (8) (назва людей за місцем прожи¬ 

вання, пор. Мокрець): И я есми з людми добрьіми поро- 
зумеле, ижбьі тьіе люди господарскии Мокрьгчане с паноме 
Янчииским ото болшей того тяжи не мели (Володимир, 
1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 
ФОРМИ: наз. мн. Мокрьічаие (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119); 

дав. мн. Мокрьічаиемь (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 120); знах. мн. 
Мокрьічаие (1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 120); ор. мн. Мокрьічаньї 
(1498 АрхЮЗР 8/ІУ, 119). 

*МОЛБА ж. (1) прохання, мольба: тбмь мьі видбвшє єго 

правою и в'Ьрною службою до на(с) и мо(л)бою жаловалї 
єсмьі єго особною нашею мл(с)тїю (Васлуй, 1436 ОІН«А?> 
469). 
ФОРМИ: ор. одн. зам. знах. видбвшє єго мо(л)бою (1436 
ШЯ«А» 469). 
Пор. МОЛИТИ 2. 
МОЛВИТИ дієсл. недок. і док. (10) (цсл. млевити) говори¬ 

ти, казати, сказати, мовити (що) (4): тогдьі они... оуздали 
пану вАтславу со всбми обьвздьі того дворища по своєи 
доброи воли и за иньіе молвили абьі в добромь покои 
в(ж)ити те хе вжкове (!) пану вАтславу (Львів, 1370 Р 18); 
Пзіузгаигзга іо \*гзі гаріакаїї і тої^ііі: «мюіеіі ЬусЬто, 
52*оЬ і паз когої зат кагпії» (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 140); а николи нє хочеми бьіти оу ради смо(л)вьі... 
гдє бьі коли... кролЕ полекого... лихоє оу волотство раже¬ 
но, а любо молвєно (Львів, 1436 Собі. II, 698); 

(проти кому, чому) заперечувати (проти чиїх вчинків, 
проти чого), виступати (проти кого, чого) (5): а коли бьі- 
хоме противе тому молеви(л) то бьіхомь молевили противе 
нашєи чти (Сучава, 1433—1443 АРМ); а возємши вольї 
имає(т) на на(с) свои пвнАзии прави(т) прєде королємь 
а мьг противе єм(у) нє имаєме ништо мо(л)ви(т) (Самбір, 
1459—1460 ЗНТШ СПИ, фотокоп.); 

(перед ким) виступати проти (кого), заперечувати (1): 
а мои мили отець и мьі такожд? щобихмьі нє могли молвити 
пєрєде нашєме мильїме королємь полскьіме... и пєрєде 
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оусєю полскою радою (Коломия, 1448 Собі. II. 305— ] 
306). 
ФОРМИ: інф. молвити 1 (1448 Сові. II, 305); мо(л)ви(т) 

1 (1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.); перф. З ос. мн. мол- 
вили, тоШІЇ (1370 Р 18; 1433 ЗНТШ ЬХХУЇ, 140); 
баж.-ум. сп. І ос. мн. бьіхми мо(л)вили 2 (1459—1460 ЗНТШ 
СЬІІІ, фотокоп.); бьіхомь мольвили 1 (1433—1443 АРМ); 
бьіхомь... мольви(л) 1 (1433—1443 АРМ); 3 ос. мн. гпоі- 
ичІіЬу (1433 ЗЯГШЬХХУІ, 140); предик. пас. дієприкм. 
молвєно (1436 Со$і. II, 698). 
Див. ще МОВИТИ. 
МОЛДАВА 11 МОЛДОВА ж. (46) (назва річки у Молдав¬ 

ському князівстві) Молдова: а хотарь ємоу є(ст) на могильї 
що на чоунго(х) о(т) поли проста на молдава (б. м. н., 1400 
ОіР«А» 433); а хотарь твмь сєломь почєнши о(т) молдави 
чєрє(с) лоугь на оусти Перекопа (Сучава, 1427 ОІЯчА» 
450); и єщє к томоу есми придали кь манастьірю посадоу 
що е(ст) на молдава сь вьсемь приходомь що приходить 
с той посадьг (Сучава, 1439 Со5^. II, 31); тако(ж) даємь и 
потвєржаємь нашємоу митрополію млиньї що соу(т) на 
мо(л)давь ни(ж) романова трьга и сь валилами (Сучава, 
1458 512); а хотарь монастироу о(т) воронє(ц) по¬ 
чєнши о(т) мо(л)довоу о(т) проти(в) воронєца гдє падає(т) 
оу мо(л)дови (Сучава, 1490 ДГСХМ); а хотар той части 
от село от Мьлинь, (що) за Молдовою, да ест також... по 
старомоу хотароу (Сучава, 1499 ВО II, 136). 
ФОРМИ: наз. одн. мо(л)дова 1 (1458 Оір«А» 512); зам. 

знах. через (на) Молдава 2 (1400 ОІП«А» 433; 1473 ВО І, 
184); род. одн. молдави 2 (1427 ОІД«А» 450; 1499 ВО II, 
136); молдавьі 1 (1408 Со5^. І, 61); Молдаві 2 (1499 ВО II, 
136); зам. ор. за Молдавії (1488 ВО І, 342); знах. одн. Мол- 
давоу, Мо(л)давоу 2 (1473 ВО І, 183; 1490 ДГСХМ); зам. 
род. о(т) Мо(л)довоу 1 (1490 ДГСХМ); ор. одн. Молдавою 
(1400 ШЯ«Л» 433; 1408 Сові. І, 61; 1427 450; 1499 
ВО II, 135, 136); місц. одн. на МолдавВ, на мо(л)дав£ 27 
(1427 ШЯ«А» 450; 1439 Сові. II, 31; 1446 Сові. II, 270; 
1453 Сові. II, 453; 1461 ВО І, 45; 1470 ОіР«А» 522; 1473 
ВО І, 183; 1482 ВО І, 263; 1487 ВО І, 294; 1493 ВО II, 
31); зам. знах. падає(т) оу мо(л)дови 1 (1490 ДГСХМ). 

* МОЛДАВА2 ж. (1) (Молдавське князівство) Молдав¬ 
ська земля: азь... іо алєксандрь воєвода... знаменито чи- 
ни(м)... ожє... дали и потвердили есми обро(к) нашємоу 
монастирю о(т) молдавицє... доколе дасть намь бь госвати 
вь молдавЕ (Сучава, 1453 Сові. II, 453). 
ФОРМИ: місц. одн. вь молдавЬ (1453 Сові. II, 453). 
Див. ще ЗЄМЛА (молдавская земля), *ЗЄМЯ 

(з ем А молдавскаА). 
*МОЛДАВИСКИИ див. МОЛДАВИЦКЇИ. 
МОЛДАВИЦА ж. (40) (назва річки у Молдавському кня¬ 

зівстві) Молдовиця (29): мьг алєксандрь воєвода... чинимь 
знаменито... ожє... дали єсмьі мьіто молдовицкоє монасти- 

рєви блговЬщєнїю прч(с)тои бци што на молдовиди оурикь 
со оусимь доходо(м) на векьг вечньіА (Сучава, 1409 ШЯ«А» 
437); мьі илїа воевод<а>... чини(м) знаменито... аже... дали 
есми монастьірю нашємоу що є(ст) на молдавици... да да- 
ваєми на каждни го(д) по дєсвть бочокь вина (Сучава, 1439 
Сові. II, 31); Тое вьсе вьішеписанное да ест<ь) от нас 
оурикь ись вьсемь доходомь с<вя)тому монастирю на- 
шєму от Молдавица (Сучава, 1473 ШКН 165); 

(назва монастиря на річці Молдовиці) (2): такжє и г(с)во 
ми даємь воскь о(т) оуси крьчма(х) о(т) бани да прислоуха- 

є(т) к той стои манастирь кь стои цркви о(т) молдавици 
всА(м) приходо(м) (б. м. н., 1458 ОіР«А» 513); 

(назва митниці на річці Молдовиці) (9): А кто имєть по¬ 
везти сукно, до бьістрици, до угорь, у сочавЕ, оть гривну 
по три гроши... а у молдавици оть гривну польвтора гроша 
(Сучава, 1408 Сові. її, 631); А коли^сА воротит ис Оугорь, 
оу Молдавици от каждцго тєрха по в гроши а оу Бани тиж 
от каждого терха по в гроши (Сучава, 1460 ВО II, 274). 

ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от Молдавица (1473 ШКН 
164, 165); род. одн. Молдавици, м(л)давици, ! м(л)давци 
15 (1434 ДГСММ; 1447 Сові. II, 281; 1451 Сові. II, 401; 
1453 Сові. II, 453—454; 1454 ПГПММ; 1456 Сові. її, 582; 
1458 ОІр«Ат> 513; ПГСММЦ; 1473 ШКН 165, 166 ї т. ін.); 
молдавицє 3 (1443 ПГСММ; 1453 Сові. II, 453, 454); мол- 
давицЬ 1 (1449 Сові. II, 379); молдавиць 1 (1454 СозА II, 
508); знах. одн. зам. род. о(т) молдавицоу, мо(л)давицоу, 
м(л)дав(и)цу (1449 Сові. II, 379; 1453 ПГОВ; 1458 
ПГСММЦ); місц. одн. на (оу) молдавици 12(1408 Сові. II, 
631; 1434 Сові. II, 668; І439 Сові. II, ЗІ; 1443 ПГСММ; 
1454 Сові. II, 508; 1456 Сові. II, 789; 1460 ВО II, 274; 1462 
ВО І, 70); иа Молдовици 1 (1409 ОІП«А» 437). 

МОЛДАВИЦКЇИ прикм. (3) який стосується митниці на 
річці Молдовиці (1): мьг алєксандрь воєвода... чинимь 
знаменито... ожє... дали єсмьі мьіто молдовицкоє монасти- 

рєви блгввщєнїю прч(с)тои бци што на молдовици (Сучава, 
1409 01Р«А» 437); 
який стосується монастиря на річці Молдовиці (2): Пн- 

с(ань) оу свАтом монастьіри Молдависком (Молдовиця, 1462 
ВО І, 70—71); А на то єст велика А марторїА... поп ©еодорь 
Бистрицкїи, поп Ясафь Нємєцкїи, поп Анастаеиє Мол- 
давицкїи (Сучава, 1464 ВО І, 84). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Молдавицкїи (1464 ВО І, 84); місц. 

одн. ч. оу Молдависком (1462 ВО І, 71); знах. одн. с. мол¬ 
довицкоє (1409 Оір«А» 437). 
Пор. МОЛДАВИЦА. 

МОЛДАВСКЇИ, МОЛДАВЬСКИИ, МОЛДАВСКИ, МОЛ- 
ДАВСКЬІ прикм. (1656) молдавський (583): Влодиславу... 
кролю польскому оусє сєрд(є)ч(н)є покланАниє о(т) пєтра 
воево(д) молдавьского (Сучава, 1388 ЗЬ 678); мьг пань алєк- 
сандрь воєвода молдавскьг и наши слугьг, панове вола- 
скьія, зємлАньї молдавьскьгя... и оуси боярє молдавсцїи 
чинимьі знаємо... владиславу... королю польскому... слю- 
буємьі и ислюбили єсмьі (Кам’янець, 1404 Сох^. II, 625); 
А на то ест вьра нашєго господства вьішєписанного Илїа 
воєводьг и Стєфань воєводи... и вьсвхь боАрь наших мол- 
давскьіх и великих и малих (Васлуй, 1436 ВАМ 33—34); 
А сєт ми Оеоктисть, митрополит молдавскїи, и сь оусими 
доуховннми и пак и сввцкими пани молдавскими... вьг- 
знавами... аже ми слюбоуємь... велебномоу Казимирови, 
королеви полскомоу (Сучава, 1462 ВО II, 288—289); И оу- 
стала Станка та заплатила оуси тоти вишєписаних пинвзи 
р злати татарских оу роуки Анни... перед нами и перед 
нашими оусими молдавскими болври (Сучава, 1480 ВО 
І, 244); А на то єсть... ввра вьсех боярь нашихь молдав- 
скьгхь, и великих и малихь (Ясси, 1500 ВО II, 173); 
молдавская земля (5), земля молдав¬ 

ская (1067) див, ЗЄМЛА 4; зємА мол ьдавьс* 
к а А (1) див. *ЗЄМЯ 2. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Молдавскїи, молдавьскии, мо(л)- 

давскїи 3 (1393 Сові. II, 607; 1456 ГПХМ; 1462 ВО II, 288); 
молдавскьі 2 (1402 Сові. II, 621; 1404 Со5^. II, 625); молдав- 
ски 1 (1448 Сові. II, 738); ! молдавь 1 (1388 Р 37); род. одн. 
ч. молдавского, молдавьского, молдавско(г) 3 (1388 678; 
1454 Р 162; 1462 ВО II, 283); дав. одн. ч. молдавьскому (1411 
Р 77); знах. одн. ч. молдавьско(г) 1 (1436 Сові. 11,706); мол- 
давскьш 1 (1401 Р/Р); місц. одн. ч. зам. знах. ж. оу нашею 
землю оу молдавско(м) (1438 Сові. II, 7); наз. одн. ж. мол- 
давскаД, молдавьская 6 (1435 Сові. II, 689; 1436 Сові. II, 
706; 1448 Сові. II 738; 1456 Сові. II, 791; 1460 ВО П, 276; 
1485 ВО II, 371); мо(л)давска 1 (1453 Со5^. II, 766); род. одн. 

І ж. молдавскои, молдавьскои, молдавьскои, мольдавскои, 
мольдавьскои, молдавської, мо(л)давскои, мо(л)да(в)скои 
754 (1393 Сові. І, 13; 1400 433; 1415 Сові. І, 
121; 1428 Сові. І, 233; 1439 Сові. II, 31; 1451 Сові. II, 401; 
1462 ВО II, 283; 1475 ВО І, 199; 1487 ВО І, 292; 1500 Сові. 5. 
231 і т. іи.); молидавскои 1 (1415 Сові. І, 116); молдав(с)кое, 
молдавьскоє, молдавьское, мольдавьскоє 6 (1395 Сові. II, 
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612; 1442 Собі. II, 719; 1493 ПОСВВ 151 зв.; 1498 ВО II, 
409; 1499 ВИ II, 449); молдавскоєи 4 (1454 Р 103); молдав- 
ско-Ь, молдав(с)ко:Ь 7 (1395 Собі. її, 612; 1442 Собі. її, 716, 
717; 1448 Собі. II, 737, 738); Молдавскьіє 1 (1430 РЕУ); 
молдавски 1 (1436 Собі. її, 697); мо(л)давсті»и 1 (1458 Мік. 
Оос. 123); молдов(ьскоє) 1 (1442 Собі. II, 719); мльдовскои 1 
(1464—1496 Ок.8); мо(д)вскои, м(л)дскои 2 (1444 0/#«А» 
481; 1453 ПГОВ);! м(олдав)скон 1 (1459 Собі. 8. 21);молд..., 
мо(л)да... 2 (1400 ОІРлАь 433; 1493 ПГВСП): зам. знах. 
одн. ж. землю молдавскои 1 (1485 ВО II, 371); дав. одн. ж. 
молдавскои (1499 ВО II. 419, 420, 422, 423); знах. одн. ж. 
молдавскоую, молдавьскоую 7 (1448 Собі. II, 366; 1481 
ВО II, 364; 1499 ВО її, 420, 422, 423); зам. рад. одн. ж. 
до нашєи зємли мо(л)давскую 1 (1457 Собі. II, 809); ор. 
одн. ж. молдавскою, мо(л)давскою, мо(л)да(в)скою, мо(л)- 
давьскою, молдавьскою 8 (1392 Собі, і, 7; 1455 Собі. II, 
774; 1456 дСФ; 1468 ВО II, ЗОЇ; 1496 ОПСВВ 61; 1499 ВО 
II, 420, 423); зам. род. одн. ж. г(с)п(да)рь зємли мольдавь- 
скою 1 (1400 Собі, і, 37); місц. одн. ж. в (оу, по, на) мол¬ 
давскои, мо(л)давскои, мо(л)да(в)скои, молдавьскои, тої- 
гіаи'зкоі 178 (1393 Собі, і, 13; 1407 Собі, і, 56; 1415 Собі, і, 
121, 1423 Собі. І, 154; 1432 Собі. 1,331; 1441 ОВАс 40; 1453 
Собі. II, 494; 1466 ВО 1, ПО; 1475 Собі. О 3; 1499 ВО II, 
424 і т. ін.); оу молдовскои І (1414 0//<«л» 44І); оу мол- 
давстки 1 (1445 Собі. II, 230); оу молдавски 1 (1456 Собі. 
II, 569); наз. мн. я. молдавскїи, мо(л)давскїи, м(олд)авс- 
кии 5 (1455 Собі. II, 774; 1462 ВО II, 289; 1466 ВО І, 115; 
1472 Собі. 8. 88; 1479 ВО І, 224); молдавски 2 (1472 ВО І, 
170; 1480 ВО І, 241); молдавскьі 1 (1434 Собі. II, 665); мол- 
давскьіи, молд(авскьі)и 3 (1472 ВО І, 172; 1473 ВО І, 187; 
1476 ВО І, 209); молдавьскьія 1 (1404 Собі, II, 625); мол¬ 
да есцїи 1 (1404 Собі. II, 625); молдавстїи 1 (1433 Собі. II, 
650); род. мн. молдавских, молдавскихь, молдавьских, 
молдавьскихь, молдавьскихь 197 (1392 Собі, і, 8; 1407 
Собі, і, 57; 1419 ОІЯ«А» 444; 1433 Р 121; 1443 Собі. II, 
126; 1454 Собі. II, 509; 1466 ВО І, 96; 1473 ШКН 165; 1483 
Собі. О. 31; 1500 Собі. 8. 234 і т. ін.); молдавскьіх, молдав- 
скьіхь, шоІсІаіучкусН, молдавскьіхь, молда вскьї(х), моль- 
давскьі(х) 165 (1401 РІР; 1409 Собі, і, 70; 1420 Собі, і, 
136; 1429 Собі. І, 270; 1439 Собі. II, 60; 1453 0/Я«А» 503; 
1465 ОІР^Ал 518; 1479 Собі. 8. 98; 1487 ВО І, 312; 1500 
Собі. 8. 231 і т. ін.); молдавскьіих, молдавскьіи(х) 2 (1441 
ОВАс 38; 1425 Собі, і, 173); мо(л)давск(х) 1 (1474 РГС)\ 
дав. мн. молдавскнм, мо(л)давскьї(м) (1462 ВО II, 285; 
1491 ВО І, 491; Собі. О. 37); знах. мн. ч. мо(л)давскии 
(1459—1460 ЗНТШ СІЛИ, фотокоп.); ор. мн. молдавскими, 
мо(л)давскими, мо(л)да(в)скими 126 (1455 Собі. її, 774; 
1462 ВО II, 289; 1470 ВО І, 150; 1476 ВО І, 208; 1481 ВО 
І, 248; 1487 ВО І, 291; 1489 ВО І, 376; 1491 ВО І, 472; 
1495 ВО II, 40; 1500 Собі. 8 . 234 і т. їн.); молдавскьіми, 
мо(л)давскьіми, молда(в)скьіми 35 (1407 Собі. II, 628; 1462 
ВО І, 52; 1479 Собі. 8. 98; 1486 ВО І, 289; 1493 СУО 6; 1494 
ВО II, 32; 1495 ВО II, 55; Собі. 8. 193; 1497 ВО II, 116; 
1500 ВО II, 173 і т. ін.); молдавскьімьі, тоїсіаи'вкуту 4 
(1465 СЕ 176; 1492 ВО І, 505; 1499 ВО II, 135); молдавски- 
мьі 2 (1491 ВО І, 448; 1495 ПГВСР). 
Пор. *МОЛДАВА з. 
*МОЛДАВЬСКИИ див. МОЛДАВСКЇИ. 
! МОЛДАВЬ див. МОЛДАВСКЇИ. 
МОЛДАВЬСКИИ див. МОЛДАВСКЇИ. 
*МОЛДАВЬСКЬІИ див. МОЛДАВСКЇИ. 
МОЛДОВА див. МОЛДАВА К 
* МОЛ ДО ВИДА див. МОЛДАВИЦА. 
*МОЛЛОВИІІКИИ див. МОЛЛАВИІ1КЇИ. 
*МОЛДОВЬСКИИ див. МОЛДАВСКЇИ. 
*МОЛДОВ’СКИИ див. МОЛДАВСКЇИ. 
МОЛЄБНИКЬ, МОЛЄБНИКЬ, МОЛЄБНИК, МОЛЄБЬ- 

НИКЬ, МОЛЄБТ>НИК ч. (55) (цсл. мольбьникь) (епітет 
духовної особи) богомолець, заступник перед богом: мьг стє- 
фань воєвода... знаємо чинимь... ожє то(т) истинньїи мо- 

лєбйикь нашь по(п) юга слоужи(л) прожде стопочившо- 

моу оцоу нашемоу право и вьрно (Сучава, 1434 Собі, і, 
386); А на то єст велика мартоурїа еамь гоеподства ми вьг- 
шеписанньг Стєфань воєвода... и молєбници наши, игоумє- 
ни от оусих наших монастирь (Сучава, 1470 ВО І, 150); мьі 
Стєфан воєвода... знаменито чинимь... ожє прїидоша првд 
нами... молєбникь нашь кир попь Григорїє... и сь вьсьми 
яжє о хрисгЬ братїами и дали господствоу мьі пєть... сель 
(Ясси, 1500 ВО її, 173). 
ФОРМИ: наз. одн. молєбникь, молєбникь, молєбник, 

молєбьникь, молєбьник, млєбиикь, млєбии(к), молєбни(к), 
молє(б)ни(к) 41 (1434 Собі, і, 386; 1443 Собі. II, 185; 1462 
Собі. О. 10; 1470 ВО І, 147; 1471 ОІД«А» 527; 1475 ВО І, 
203; 1481 ВО І, 256; 1486 ОС 144; 1488 ВО І, 342; 1500 

Собі. 8. 230 і т. ін.); млбньїкь 1 (1458 Мік. Оос. 121); ! ма- 
лє(б)ни(к) 1 (1490 ОС 148); ! молє(б)нн(м) 1 (1490 ОС 146); 
! молє(к) 1 (1479 ОС 140); род. одн. молєбника (1490 ВО 
І, 419, 420); дав. одн. молєбникоу (1443 Собі. II, 185; 1488 
ВО І, 348, 356; 1491 ВО І, 453); ор. одн. молєбником (1490 
ОС 146); яаз. мн. молєбници (І470 ВО І, 150); дав' мн. 
молєбником* мо(л)бнико(м) (1456 ГПХМ; 1467 ВО І, 121). 

! МОЛЄБНИМ дав. МОЛЄБНИКЬ. 
*МОЛЄБНЬІКЬ див. МОЛЄБНИКЬ. 
МОЛЄБЬНИК див. МОЛЄБНИКЬ. 
МОЛЄБЬНИКЬ див. МОЛЄБНИКЬ. 
! МОЛЄК див. МОЛЄБНИКЬ. 
*МОЛЄЩИ мн. (3) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): А хотар той половини села от Молєщи що соут под 
Орхєєм, нижнои части, да єст от оусєго хотара половина 
(Ясси, 1497 ВО II, 98). 
ФОРМИ: род. Молєщи (1497 ВО II, 98). 
! МОЛИДАВСКИИ див. МОЛДАВСКЇИ. 
*МОЛИНЬ ч. (1) (назва поселення у Волинській землі) 

Малин: А вь Молинь, вь Мительни не надобе, вь Жуковв 
одь воза по грошу, а одь коня не надобе ... мьгта давати 
(Степань, 2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: місц. одн. в'ь Молинв (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 

*МОЛИТВА ж. (2) молитва: Милостію Божіею и Пречи- 
стьія Єго Матере и молитвами святьгхь и преподобньгхь 
отець нашихь Печерскихь я Семень с колковь... уписаль 
есми вь домь Пречистой Богоматери Печерскому монасти- 
ру родители наши... и записаль есми на своемь имвнЛн 
в домь Пречистой вь годь же в годь, копу гроши взять вь 
Мойсиковичахь (Київ, 1398 ДГПМ); И того ради прийме¬ 
те оть вседерьжителя Бога благодать и милость, а оть на¬ 
шого смиреня благословенье и молитву (Холм, 1440 
АрхЮЗР ІДИ, 5). 
ФОРМИ: знах. одн. молитву (1440 АрхЮЗР 1/УІ 5); 

ор. мн. молитвами (1398 ДГПМ). 

МОЛИТИ діесл. недок. (5) 1. (за кого, за що) молити 
(бога), молитися (богові) (4): Тьге вси села, оть нась ку 
церкви Божой прьіданьге, маеть держати господинь бого¬ 
молець нашь Климентьгй, владика Луцкий и Острозский, 
и вси наступьники его вечьно и непорушоно, а за нась 
н чада наша Господа Бога молити (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
ЇЛИ, 3); И благословляю вашу милость, чтобьі есте о томь 
опьканье имьли... и что-бьг и ньінь... та богомолья стояла 
с покоемь, а тоть бьі попь оть нее прочь кь иной церкьви 
не шель, жиль бьі туго и молиль Бога, никимь не обижень 
(Холм, 1440 АрхЮЗР ІДИ, 5); и да є(ст) о(т) на(с) той 

бо(л)ници на каждоую годиноу фаспра обрєтаАщи(м) (!) сА 

в той бо(л)ници и да молв(т) ба за дшоу ро(д)тєлєи наши(х) 
и за наше здравиє и за здравиє дьтєи наши(х) (Сучава, 1471 
ОІЯ«А» 527). 

2. (кого) благати, молити (1): Того ради молимо вас яко 
наши прїАтєли добрїи, оучинитє за нашоу волю та вєрните 
тоти д злат(и) (Сучава, 1480—1484 ВО її, 369—370). 
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ФОРМИ: інф. молити (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3); теп. З ос. 
одн. молить (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); 1 ос. мн. молимо 
(1480—1484 ВО II, 370); баж.-уи. сп. З ос. одн. ч. бьі... мо- 
лиль (1440 АрхЮЗР 1/УІ, 5); нак. сп. З ос. мн. да молі(т) 
(1471 327). 
Див. ще *ПОМОЛИТИ СА. 
*МОЛНИЦА ж. (2) (назва села на Буковині) Мольниця: 

а на то ввра,,, мика о(т) молници (б. м. н., 1400 ОІР^чАл 
433). 
ФОРМИ: род. одн. молници (1400 ОІП«А» 433; Собі, і, 

37). 
МОЛОАТЄЦЬ, МОЛОВАТЄЦТ) ч. (4) (назва потоку в 

Молдавському князівстві): а хотар® томоу монастирєви 
почєнши на долоу гдє упадаєт® моул<о)ватєц® оу вьгш- 
нєвєц®, та горв вьішнєвцєм® (до в)єрха и полАньг (Сучава, 
1429 Собі, і, 248); а хотар®... є(ст).„ телицею долоу до оу- 
стїю молоатєц® (Сучава, 1446 ПГСПМР); А хотарь той па- 
сици: почєнши из долоу гдє оупад(а>єть Моловатєц® оу 
Вьгшнивєць, та гори Вишнивцєм до верха (Сучава, 1470 
ВО І, 148). 
ФОРМИ: яаз. одн. Моловатєц® 1 (1470 ВИ І, 148); моу- 

л(о)ватєц® 1 (1429 Собі, і, 248); зам. род. до оустїю моло- 
атєць 1 (1446 ПГСПМР); род. одн. моловатцу (1470 О/Р«Ау> 
522). 
МОЛОВАТИ мн, (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): а хотарьі твмь сєломь... на тєрновскоу полвноу, 
огь киприяновьг полвньї, моловати емоу на бьїковци, от® 
малого лоужка и кь поросвчои (Сучава, 1420 Собі, і, 135). 
ФОРМИ: наз. моловати (1420 Сох^. І, 135). 
*МОЛОДЄЧНО с. (1) (назва міста у Віленському воєвод¬ 

стві) Молодечно: а дана грамо(т) в молодечий в середу 

дєкабрА зі днь (Молодечно, 1388 Р 44). 
ФОРМИ: місц. одн. в молодечий (1388 Р44). 
*МОЛОДОСТЬ ж. (3) (малолітство) молодість (2): Єсть 

вь обьгчаи землі нашои колі и мтрь умре тогдьі дєти бвроуть 

половиноу о(т) оца оусєго имєнїя а прїгожаєтсА такьімь 
двтємь оу моло(до)стї частокро(т) свою дв(л)нїцю нстра- 
тїть (XV ст. ВС 28); 

изостати оу молодості (1) див. ЗОСТАТИ1. 
ФОРМИ: род. одн. молодости (XV ст. ВС 21 зв.); місц. одн. 

оу молодості, моло(до)стї (XV ст. ВС 28; СЯ 40 зв.). 
*МОЛОДЬ!И прикм. (14) !. (у сполуч. з особовою назвою) 

син (1): мьі великий кнзь швитрикаило олкердови(ч) чьі- 

ни(м) знаменито... порадившеє А єсмо с нашими кнзми и 
паньї... верноули есмо слоузв нашємоу хомвкови моло- 
домоу на имА сєнкови єго очьіноу смордовь (Луцьк, 1451 
ДГШХ). 
у^.2. малолітній (1): коли(ж) дєтї молодьіи ни(ж) двоуна(д)- 

цєтї лє(т) изостаноуть по мтри алюбо бє(з) оца на(м) (!) сА 
кривда кака А кри(в)да оучини(т) прїидоуть в розоумь и в 
лєта своя могоутьсА правова(т) о сво(и) кри(в)дьі (XV ст. 
ВС 26 зв.). 

3. нижчий рангом, молодший (4): мьі илїа воєвода, госпо- 
дарь земли молдавскои, ис нашими двтми и с нашеюбра- 
тиєю и с нацією радою, старою и молодою, знаємо чинимо... 
аже мьг... владиславоу, кролєви польскомоу... и слюбоу- 
ємь и слюбили єсми (Сучава, 1435 Собі. її, 686—687); мьі 
Стефань воєвода... вьізнавамьі и оузАвлАмьі... ажє мьі и 
слюбоуємь и слюбили єсмьі, сь оусими нашими паньї, и ста¬ 
рими и молодими... Казимировій... королев® полскомоу 
(Сучава, 1468 ВО II, ЗОЇ); 

(боярин®) молодий (8) див. БОЯРИНЬ. 
ФОРМИ: дав. одн. ч. молодому (1451 ДГШХ)\ наз. одн. ж. 

молодан (1435 Собі. II. 687); ор. одн. ж. молодою (1435 
Собі. II, 686; 1462 ВО II, 289); наз. мн. молодьіи 1 (XV ст, 
ВС 26 зв.); наз. мн. ч. молодий 1 (1435 Собі. II, 689); ор. мн. 
молодими 3 (1463 ВО І, 73: 1464 ОІРМ» 517: 1467 ВО І, 

122); молодими 3 (1464 ВО І, 83; 1468 ВО II, 301; 1470 ВО 
І, 147); молодими, тоїойуту 2 (1465 ОС 176; 1469 ВО І, 
138). 

*МОЛЧАНЇЄ с. (6) позбавлення кого права оскаржу¬ 
вати судовий вирок, заборона домагатися чого судовим 
шляхом (1): Юрєи питаль фра(н)цика ка(к) би давно емоу 
позичиль фра(н)ци(к) о(т)повєда(л) емоу болє нижьли че- 
тьіри лвта мн фра(н)цикови мо(л)чанїє на вєкьг колі сА оу 
чєтьіри лета не оупомїна(л) то страти(л) (XV ст. ВС 
22); 

<3> мол чані є творити (кому) (1) позбавляти кого 
права оскаржувати судовий вирок, забороняти домагатися 
чого судовим шляхом: коли би до(л)жник® рєкл® тое имєнїє 
што ти дрьжишь є(ст) мне бли(ж)шеє бо тот® што тобв про¬ 
дав) а мне бьі(л) до(л)жєн® пєрвїє ни(ж)ли ти коупил® а 
колижь такни боудв(т) колі... молчал® три лвта гі три 
м(с)ци тогдьі емоу мо(л)чаньі (!) твори(м) на вєкьі ввчньїи 
(XV ст. ВС 35); м о л ч а н і є чинити (1),мол ч а н ї є 
оучинити (кому) (1) позбавляти кого права оскаржу¬ 
вати судовий вирок, забороняти домагатися чого судовим 
шляхом: а ми то ему осужАє(м) а панАм® Адвизв и алжбвтє 
вєчное молчАние чинимьг (Медика, 1404 Р 70); фалко жало- 
ва(л) о дєди(ч)ство на индриха Индри(х) сА заложил® дав- 
ньімь записам® (!) и досвє(т)чиль сЖ(д)я єго оправил® а 
0а(л)кови мольчанїє оучинил® (XV ст. ВС 23); и м а т и 
молчАние (1) див. ИМАТИ 2; класти молча- 
н і є (1) див. * КЛАСТИ. 
ФОРМИ: знах. одн. мо(л)чанїє, молвчанїє З (XV ст. ВС 

22, 22 зв., 23); молчАние 2 (1404 Р 70; 1421 Р 94); ! мо(л)- 
чаиьі 1 (XV ст. ВС 35). 
Пор. *МОЛЧАТИ. 
і МО(Л)ЧАНЬІ див. *МОЛЧАНТ& 
* МОЛ ЧАТИ дієсл. недок. (4) (о чім і без додатка) не за¬ 

перечувати (проти чого, без додатка) (3): а ми имиє(м) о 
то(м) мо(л)чати (б. м. н., 1421 Собі. ї, 142); 

не домагатися судовим шляхом (чого) (1): коли(ж) тьі(и) 
три лвта и трї м(с)ца мо(л)ча(л) тогди имєє(т) веки вВчньїи 
мольча(т) (XV ст. ВС 34 зв.— 35). __ 
ФОРМИ: інф. мо(л)чати 1 (1421 Собі, і, 142); молвча(т) 

1 (XV ст. ВС 35); перф. З ос. одн. ч. молчаль, мо(л)ча(л) 
(XV ст. ВС 35). 

*МОЛЧАНИЄ див. *МОЛЧАНЇЄ. 
*МОЛЬВИТИ див. МОЛВИТИ. 
*МОЛ ЬДАВСКИИ див. МОЛДАВСКЇИ. 
*МОЛЬДАВЬСКИИ див. МОЛДАВСКЇИ. 
*МОЛЬДАВЬСКИИ див. МОЛДАВСКЇИ. 
*МОЛЬЧАНЇЄ див. *МОЛЧАНЇЄ. 
*МОЛЬЧАТИ див. ^МОЛЧАТИ. 
*МОЛЬДАВСКЬІИ див. МОЛДАВСКЇИ. 
*МОЛЬДАВЬСКИИ див. МОЛДАВСКЇИ. 
*МОЛЬДАВЬСКИИ див. МОЛДАВСКЇИ. 
*МОМОТЛИВЬЇИ ч. (2) (особова назва): продали єсмо 

мито лоуцькоє... ша(х)ноу пєгоховичоу а сєнькоу 
момо(т)ливомоу на три годи (Краків, 1487 АМЛ). 
ФОРМИ: дав. одн. момо(т)ливомоу (1487 АМЛ). 
МОМОУ ч., невідм. (1) (назва лісу у Молдавському 

князівстві): а по єго сьмрти гдє є(ст) єго до(м) на иєвирв 
половина того села оу ли(с) момоу (Сучава, 1432 Собі. 
І, 343). 
МОНАСТИР див. МОНАСТИРЬ. 
*МОНАСТИРСКИИ див. МОНАСТИРСКЇИ. 
МОНАСТИРСКЇИ прикм. (53) (цсл. маиастьірьскьіи) 1. 

(що належить монастиреві) монастирський (37): што би 
в® твхь пасвкахь дєсАтина не брана о(т) монастирскн(х) 
пчєл® (Бистриця, 1431 Собі, і, 325); атако(ж) тотилюди 
ис та(х) монастїрьскн(х) сель да не имає(т) иикто о(т) на- 

ши(х) пано(в) и оурАднико(в) соудити и(х), ни оу чє(м), 
ни оу которо(м) двлв (Ясси, 1449 Собі. II, 391); А хотарь 
тимь млиномь монастирьскимь от Сєрєтскаго трт>га да єст 
коуда нмь хотарил пан Ивашко. комис наш (Сучава, 1473 
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ВО І, 181); мьі Стєфаи воєвода... знаменито чииимь... ожє 
пп'їидоша... попь Григорїє, ігоумєнь и архимандрить Бист- 
ричьскаго монастира ... и измБнили сь господство мьі пра- 
воую монастирскоую отниноу от праваго монастирскаго 
оурика (Ясси, 1500 ВО !ї, 173); 

люди монастирскиє (2), монастирские 
люди (4) див. ЛЮДИ 2. 

2. (який стосується монастиря, має відношення до монас¬ 
тиря) монастирський (10): комоу имє(т) се видвти, ажє 
имаєть кривда о(т) тьг(х) людей ис тА(х) сєла(х), а о(н) 
да и(х) ишчє(т) прА(д) игоумєно(м) о(т) нЕмца и прА(д) оу- 
рАдникьг монастирьскьш, а иного соудцв да не имаюгь 
(Давидове Село, 1446 Сові. II, 251); мьі алєксандрь воєво¬ 
да... чини(м) знаменито... ожє... дали єсми монастьірю на- 
шємоу... да осади(т) село, оу монастьірскьг(х) хотарь, около 
монастирю, гдє имє(т) любити (Сучава, 1453 Сові. II, 461); а 
тоти... дєсЕтници... що би не имали жа(д)ного дила до хотарь 
монасти(р)ского (Сучава, 1463 Созі. 5. 45); и даєм и дали 
єсми сєс наш листь на то: варе кого он пошлєт от слоуг 
монастирских ... с потрвбами монастирскими до Кєлїи... 
а мито да нє имают платити (Путна, 147] ВО І, 158—159). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. монастирскїи (1463 Созі. 5. 45); 

род. одн. ч., с. монасти(р)ского 1 (1463 Созі. 5. 45); мана- 
стирского 1 (1471 ВБ І, 159); монастирскаго 1 (1500 ВО 
II, 173); близь винограда монастирьскаа 1 (1476 ВИ І, 215); 
дав. одн. чс. манастирскомоу, маиастир(с)кому 2 (1454 
ПГПММ; 1458 ПГСММЦ); монастирском(у) 1 (1456 
ОІД«А» 511); знах. одн. ч. монасти(р)скїи 1 (1488 ДГСПМ); 
монастирскьш 1 (1457 ВО І, 4); манастирскьі 1 (1456 Созі. 
II, 582); наз. одн. с. монастирскоє (1459 ОІВ «А» 514; 1463 
Созі. 8. 45; 1482 ВО І, 264); род. одн. ж. монастирскои 
(1455 Созі. її, 559); знах. одн. ж. монастирскоую 1 (1500 
ВО II, 173); монастирскою 2 (1470 ВО І, 158; 1482 ВО І, 
263); наз. мн. с. монастирска (1446 Созі. II, 253, 263); род. 
мн. монастирских, монастирски(х) 7 (1471 ВО І, 159; 
1472 ОІП«А» 530; 1490 ВО І, 120); манастирски(х) 2 
(1463 Соз^. 8. 45); монастирскьіх, моиастирскьі(х), 
монастїрьскьі(х) 3 (1431 Созі. І, 325; 1449 Сох^. II, 
391; 1457 ВО 1,4); монастьірскьі(х) 1 (1453 Созі. II, 461); 
зам. знах. одн. оу вє(с) хотарь монастирскьі(х) 1 (1456 
Созі. II, 582); дав. мн. моиастирскимь, монастирски(м), 
монастирьскимь 3 (1447 Созі. II, 288; 1448 ОІВ«А» 491; 
1473 ВО І, і81); зам. род. мн. о(т) монастирски(м)... 
сє(л) 1 (1490 ОС 148); знах. мн. монастирски(х) 3 (1459 
£>//?«Л» 514; 1467 Мій. Оос. 125); монастьгрскіе 1 (1500 
АСД II № 3); знах. мн. ч. монастирски 2 (1470 ОЇН«А» 522, 
523); моиастьірскьіи 1 (1454 Созі. 11,517); монастирьскьш 
1 (1446 Созі. П, 251); знах. мн. с. монастирска (1470ОІВ«А» 
522); ор. мн. монастирскими 1 (1471 ВО І, 159); манастьір- 
скьіми І (1435—1436 Созі. І, 495); місц. мн. оу монастир¬ 
ских, монастирски(х) 3 (1467 МіН. Оос. 125; 1472 ОІЯ«Аь 
530); монастирьскьі(х) 1 (1449 Сох*. II, 391). 

*МОНАСТИРСКЬШ див. МОНАСТИРСКЇИ. 

МОНАСТИРЬ, МОНАСТИРЬ, МАНАСТИРЬ, МОНА¬ 
СТИР, МОНАСТЬІРТ) ч. (508) (цсл. манастирь, монастирь, 
ер. роуаат^рюу) (релігійна община монахів або мона¬ 
хинь) монастир (424): и зходечи зь того свБта, князь Ивань 
небощикь, мужь мой, говориль намь и казаль записати 
по души своей кь манастьіру Светому Спасу вь Кобрьіни — 
село Корчичи (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); а тия села 
дадошє прв(д) нами и на наше ввданїє ис полємь и сь ле- 

сомь и сь водою и сь вьсБмь прижитко(м) да боудоуть ма- 
настироу (СІгет, 1404 ГМ); Се язь кнАзь олєксаньдро воло- 
димировичь и своию кнАгннєю московькою и своими ДЕТМИ 

даль єсмь дєсАтину с(с)тб (1) бци оу лаврошєвь манастьірь 
ис турцА оу вБки (Лаврашів, 1429 Р 113); и також тьі(х) 
людей и никто да не емвєть соудити николи, але да и(х) 
соудвть оурБдники о(т) того монастирЕ, а иного соудцоу 
да нє имаюгь николи на веки (Сучава, 1444 Созі. II, 208); 

я ларио(н) игоумє(н) пєрєсопиицки(и) вьізнаваю си(м) 

мои(м) листо(м)... што(ж) ог(с)дрь (!) коро(л) єго мл(с)ть 

пожалова(л) мєие бгомо(л)ца своє(г) тьі(м) манастирє(м) 

стоє прч(с)тоє оу пєрєсопннци, и тьі(м) нмє(н)ємь, кото- 

роє(ж) придано, к цркви бо(жи)єи, стомоу манастьгрю, иа 
имА чємєри(н) (Луцьк, 1467 СП № 13); маеть настоятель 
того моиастьгра Светое Пречьістое вь ПустьінцБ... тую зем¬ 
лю... какь здавна бьгло, по тому, завьдати, а за нась Бога 
просьгтьі (Мстиславль, 1500 АСД її, № 4); 

земельний наділ та господарські угіддя, що належали 
общині монахів або монахинь (54): грань... зь леса Лю- 
тьіцею... вь стависче бобровое... черезь пуечунашу и ловис- 
ча... за монастьірь Дубинский (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 1/УІ, 
2); пани хонька васковая дАдьковича жєна... продала єсть 

тоть мунастьірь за к гривень еєрєбра весною имєнємь ива- 

нови губцЕ протодьякоиови стго ивана... а ивань губька... 

купиль єсть тоть мунастьірь, имєнємь калєниковь црквь 

сто б бци оуспЕньє причистоЕ изь бл г(с)влбньємь пискупа 

ларивона... а тому мунастьірєви нє о(т)лучАтисА о(т) стго 
ивана оу веки (Перемишль, 1378 Р 25—26); а хота(р) томоу 
монастирєви о(т) стримтоурьі хотаромь горь до верха (Су¬ 
чава, 1423 Созі. І, 233); а вь гай даль єсми ему у пуль гаю 
за манастьіремь Помостича, потреб ему бчола водити 
(Луцьк, 1447 АрхЮЗР 8/IV, 10); а братаиичю их Томи и 
сестри єго Анни а они се дослали села оу их част половина 
от Гьлєшєщи и трєгЬА част от Пьнчєщи и половина от мо¬ 
настирь и сь половина полвни (Сучава, 1490 ВО І, 403); 
Дали есмо монастьірь Пречистое Богоматери на Пересоп- 
ницьі кнегини Михайловои Василевича Чорторьіскои кне- 
гини Марій, а увязати ее вь тоть монастьірь вельли есмо 
дворенину нашому Федку Гулневу (Краків, 1499 АЛМ 
вип. 2, 36); 

(місце, де розташована церква та житлові будівлі мо¬ 
нахів) монастир (5): а па кгірозіїї згети ІізіЬи пазети пази 
ресгаій ргішзіїііезто пазгот зеїу V/ НІупіепісЬ га 
\тот сгіігу туїу ргоіу\у тлапазіігііе Іїпуео^а (Глиняни, 

1395 СЬ 166); Пис(а) оу свАтомоу монастирю Поутєнско- 
моу... їєрмонах тах(а) Паисїє (Путна, 1476 ВО І, 212); 
монастьгрь калєниковь (1) (назва монасти¬ 

ря у Перемишльській землі): а про то та пани хонька... оуз- 
дала єсть тоть мунастьірь калєниковь иванови губцЕ... со 
всбмь обьБздомь и со всбми границАми и землею И СБНО- 

жатьми и зь гаими... и со всбми оужитки (Перемишль, 
1378 Р 26); монастирь красносельскии (1) 
(назва Спаського Красносельського монастиря під Луцьком 
у Волинській землі): Сє азь па(н) олиза(р) кирдвеви(ч) мар- 
ша(л)ко вольі(н)ско(и) зємле... записоуває(м)... село... до- 
росьі(н)... намастьі(р) (!) кра(с)носє(лс)ки(и) по(д) лоуц- 
ко(м) (б, м. н., 1483 ВОРСР 177—178); монастирь 
николекии поу стьг н с к и и (1) (назва монастиря 
святого Миколи Пустинського у Києві): а то(т) дє манас- 
тьі(р) пєчє(р)скїи з придєлами своими мн(с)тьірє(м) никол- 
ски(м) поустьі(н)ски(м) в кїєве и з ьінши(ми) трєма монастьг- 
ри... и то(т) мн(с)тьір пєчє(р)скїи бьїль звєко(в)... самь в 
сєбБ ставропигїя (б. м. н., 1481 ГПМ)\ Пєчєрскии 
монастирь (7), монастирь Пєчєрскии (8) 
(назва Києво-Печерського монастиря): а при томь били 
старци Печерского манастьіра Дублянски Іона Авраамь 
ключникь (Київ, 1398 ДГПМ); а пи(с)на вь кїєвб вь оби- 

тели црьстБИ вь пєчєрьско(м) монастьгри прБстьіА бца и 

при(д)бньі(х) (!) оць антонїа и 0ео(д)сїа (Київ, 1446 Р 155); 
а в то(т) манастьі(р) пєчє(р)скїи нивчє(м) нє встоупатися 
Митрополито(м) кїєвски(м) а нє Крилико(м) (!) СоВєискимь 

никаки(м) дбломь вєчно (б. м. н., 1481 ГПМ); Гноу и оцоу 

39і 
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нашємоу виларетоу архимандритоу пєчєрсьомоу єжє о хь 
из братиею старци пє(ч)рска(г) монастьірА (б. м. н., 1498 
41АФ); монастирь Поустьінскии (1), п о у - 
стннскии ма настьірь (2) (назва монастиря свя¬ 

того Миколи Пустинського у Києві): Сє /X кнзь долголдать 

долголдатовн(ч)... даю... стму николє поустиньскому ио- 
нину манастьірю тоую зє(м)лю на имА то(л)стольсьско(г) 
конона (Київ, 1427 Р 108); Я, Андрей Александровичь, 
намьстникь лидскій, державца Кіевскій на тот чась што 
гдрь нашь король его млсть даль игумену и старцом стого 
великого Никольт мнстря Пустьтнского двь ннвки город- 
ское земли... и я подлугь листу гдрского обедвь тьіе нив¬ 
ки отехаль к цркви Бжіей к стому Николє (Київ, 1491 
АрхЮЗР 8/ІУ, 158); Я боулга(к) лисичи(н) сьі(н) а михаило 

во(л)чкови(ч) чини(м) знаменито... што(ж) небожчикь оиь 

мои... записа(л) бьі(л) стому николє поустьі(н)скомоу ма- 
настьірю половиноу селища ивони(н)цо(в) (б. м. н., 1499 
ПИ № 3); м а н а с т ьі р ь С є р г и є в ь (1) (назва Трої- 
це-Сергієвського монастиря у Московському князівстві): 

мьі кнгиньї (!) олєкса(н)доваА (!) наста(с)я киє(в)скаА... 

придали єсмо оу до(м) стьія тр(о)ци к манастьірю Сєргиєвоу 
двь волости наших (Київ, 1459 Р 174); врьзарєвь 
м о н а с т ьт р ь (2) див. * ВРЬЗАРЄВЬ; Ацковь мо- 
н а с т ьі р ь (1) див. *ЯЦКОВЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. монастирь, монастир 5 (1428 Сові. І, 

233; 1429 Сові. І, 269; 1454 Сові. II, 513; 1491 БО І, 464; 
1500 БО II, 173); монастирь- 2 (1411 МіН. АІЬ.; 1499 
БВ II, 156); манастьі(р), мана(с)тьі(р) 2 (1481 ГПМ; XV ст. 
БОРСР 179); мн(с)тн(р) 1 (1481 ГПМ); зам. род. ис того 
монастирь 1 (1444 Сові. II, 208); монастирь 3 (1458 МіН. 
Вос. 121; 1490 ВБ І, 403); зам. місц. вь том монастирь 1 
(1470 БВ І, 155); оу монастирь 1 (1448 ДГПР); в манастирь 
1 (1476 БВ І, 216); род. одн. монастира 10 (1490 БВ І. 419, 
420, 436; ДГСХМ; 1491 БВ І, 453; '1499 БВ II, 162;' 1500 
БВ II, 173); монастира 3 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2; XV ст. 
АрхЮЗР 8/ІУ, 29; 1500 АСД II, №4); манастира 1 (1398 
ДГПМ); манастирА 1 (1404 Р 68); монастир А 1 (1498 
ЧІАФ); мнстря 1 (1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158); мн(с)тнря 2 
(1481 ГПМ); монастирі, монастиоА 29 П411 МіН. АІЬ: 
І429 Сові. І, 248; 1443 Сові. її, 185;^ 1458 
121; 1470 БВ І, 141; 1472 ДГСБМ; 1475 БВ І, 200; 1481 
КІ; 1487 БВ І, 312; 1491 БВ І, 449 і т. ін.); манастирі З 
(1463 Сові. 8. 45; 1471 БВ І, 159; 1481 ЦКР); ! мостирі 1 
(1446 ВІД«А» 485); монастирі 4 (1420 Сові. І, 135; 1429 
ВІД«А» 455; 1448 ДГПР); тапакіігіе 1 (1395 ОБ 166У мо¬ 
настир) 1 (XV ст. БОРСР 179); монастир 1 (1491 БВ І, 
473); монастирю 1 (1453 Сові. II, 461); зам. дав. єсми дали 
монастира от Поутнои вь задоушїє прєдков наших 1 (1490 
БВ І, 421); дав. одн. монастирю 153 (1415 Сові. І, 116; 1429 
ВІД«Ау> 455; 1437 МіН. 203; 1446 Сові. II, 251; ШЗВІД«А» 
503; 1456 ГПХМ; 1466 БВ І, 106; 1470 БВ І, 153; 1482 БВ 
I, 263; 1499 БВ II, 147 і т. ін.); монастирю 41 (1422 ВІД 
Да. № 35; 1438 ВБАс 28; 1439 Сові. II, ЗІ; 1448 ДГПР; 
1452 ВІД«А» 500; 1454 Сові. II, 501; 1455 Сові. II, 531, 
561; 1456 ВІД«А% 511; 1458 БВ І, 6 і т. ін.); манастьірю 
21 (1415 Р 87; 1427 Р 108; 1439 Сові. II, 31; 1444 йІД«А» 
481; 1459 Р 174; 1467 СП № 13; 1486 АкЮЗР 1,295; 1490 
Пам; 1499 ПИ і т. ін.); манастирю 13 (1404 ГМ; 1441 
ВІД«Ау> 477; №3 1444 ВІД«А» 481; 1453 ПГОБ; НЬбСові. 
II, 582; 1460 Сові. 8. 41; 1463 Сові. 8. 45; 1478 БВ І, 219 
і т. ін.); ! монастрю 1 (1443 Сові. II, 128); монастироу 70 
(1415 Сові. І, 116; 1427 ВІД«А» 450; 1431 Сові. І, 325; 1454 
Сові. II, 508; 1466 БВ І, 105; 1475 БВ І, 203; 1487 БВ 
І, 310; 1490 БВ І, 419; 1497 БВ II, 100; 1500 Сові. 8. 230 
і т. ін.); монастироу 2 (1398 ДГПМ; 1400 МіН. 208); мана- 
стироу 3 (1404 ГМ; 1448 ВІД № 10 Ь); манастиру 6 (1401 
АкВАК ПІ, 2; 1446 А$ III, 5); мн(с)тнрю 1 (1481 ГПМ); 

монастирєви 24 (1409 ВІД«Ау> 437; 1411 ВІД«А» 439; 1428 
Сові. І, 233; 1431 Сові. І, 325; 1447 Сові. II, 289; 1460 
ВІД«А» 515; 1462 Сові. В. 12; 1470 БВ І, 147; 1487 БВ 
І, 312; 1490 БВ І, 421 і т. ін.); монастирєви 4 (1409 Сові. 
I, 71; 1422 ВІД //£. № 35; 1427 ВІД«А» 450; 1458 БВ 1,6); 
манастирєви 2 (1439 Сові. II, 46); мунастирєви 2 (1378 Р 
26); монаст... 1 (1446 ПГСПМР); монастирію 1 (1453 Сові. 
II, 453); І намастн(р) 1 (1483 БОРСР 178); знах. одн. мо¬ 
настирь, монастир, монастир) 38 (1424 Сові. II, 956; 1434 
Сові. І, 391; 1443 ДГСПМН; 1447 Сові. II, 288; 1456 
ГПХМ; 1466 БВ І, 105; 1469 БВ І, 134; 1475 БВ І, 200; 
1490 БВ І, 419; 1497 БВ II, 100 і т. ін.); монастирь 1 (1499 
АЛМ вип. 2, 36); монастирь 11 (1470 БВ І, 150; 1472 ВВ 
І, 170; 1473 ІДКН 164; 1475 Сові. В. 3; 1487 БВ І, 312; 
1488 ДГСПМ; 1489 БВ І, 377; 1490 БВ І, 403; 1491 БВ 
I, 467; 1499 БВ II, 162 і т. ін.); монастирь, монастир, мо¬ 
настир) 9 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 2; 1453 ВІД«А» 503; 1458 
БВ І, 6; 1459 БВ І, 34; 1499 АЛМ вип. 2, 36; XV ст. БОРСР 
179; 1500 Сові. 8. 230); манастьір, ма настир) 3 (1446 А8 
III, 5; 1481 ГПМ); манастирь 1 (1429 Р 113); мн(с)тн(р) 
1 (1481 ГПМ); манастирь 1 (1462 Сові. В. 10); мунастнрь 
2 (1378 Р 13, 26); мунастнрь 1 (1378 Р 26); монастирі 1 
(1475 БВ І, 200); монастира 1 (1490 БВ І, 421); ор. одн. 
манастнрємь, манастнрє(м) 3 (1394 Р 54; 1447 АрхЮЗР 
8/ІУ, 10; 1467 СП № 13); манастнрємь 1 (1456 МіН. 213); 
манастиромь 1 (1470 ВІД«А» 522); монастнрємь, монасти¬ 
рем 2 (1424 Р 99; 1473 БВ І, 183); мн(с)тьірє(м) 2 (1481 
ГПМ); місц. одн. оу (на) монастири 4 (1471 БВ І, 159; 1476 
БВ І, 217; 1487 ААД; 1499 БВ II, 148);оу(вь) монастири 
2 (1446 Р 155; 1462 БВ 1,71); на манастнри 2 (1440 Р 142; 
1499 ПИ № 3); у монастирі 2 (1398 ДГПМ; 1401 АкВАК 
III, 2); оу монастирі 1 (1457 БВ І, 5); оу монастирю 1 (1476 
БВ І, 212); оу монастир 1 (1470 БВ І, 148); оу манастирь 1 
(1476 БВ І, 216); наз. мн. монастирєвє (1462 Сові. В. 11); 
род. мн. монастирем (1464 БВ І, 83); знах. мн. монастири 
(1491 БВ І, 473); ор. мн. монастири (1481 ГПМ). 
Див. ще МОНАСТИРІ!. 

*МОНАСТИРЬСКИИ див. МОНАСТИРСКЇИ. 
*МОНАСТИРЬСКЬІИ див. МОНАСТИРСКЇИ. 

МОНАСТИРЬ див. МОНАСТИРЬ. 
*МОНАСТИРЬСКИИ див. МОНАСТИРСКЇИ. 
МОНАСТИР^, МАНАСТИРЯ ж. (39) (релігійна община 

монахів або монахинь) монастир (19): ми илїа воєвода... 
чини(м) знаменито... ажє... дали єсми нашємоу манастьіри 

стомоу вьзнє(с)нїю о(т) нємца єдно село ... на имА сєвковцн 
(Сучава, 1438£>/7?«А» 472); мн алєксандрь воєвода... чи- 
ни(м) знаменито... ожє... дали єсми монастьіри нашємоу 
о(т) ньмца... нашоу землю що є(ст) подли нємца (Ясси, 1455 
Сові. II, 525); И оу том також прїидоша прАд нами и прАд 
нашими боярє... кир поп Паисїє і архимандрить и сь вьсь- 
ми братїАми от Поутєнскои монастири... и продали свою 
правоую отннноу (Гирлов, 1499 БВ II, 153); 

земельний наділ та господарські угіддя, що належали 
общині монахів або монахинь (9): а хотарь... о(т) монас¬ 
тирі п)опєрєкь на трьнавкоу (Сучава, 1429 Сові. І, 248); 
ть(м) мьі... дали и потвердили єсми ємоу... правоє 
єго о<т)ниноу и вьїкоуплєнїє, село на имь бозїан'іи на 
вєрхь албьнєю и сь монастирєю и сь обама поточки, щожє 
ємоу продали тоє село и монастирь плємєннци єго (Суча¬ 
ва, 1446 Сові. II, 247); а хотарь томоу село и той манастирьі 
да єст по старими своимьі хотари, коуд(а> из вька ожива¬ 
ли (Сучава, 1460 Сові. 8. 41); мн Стєфан воєвода... чиним 
знаменито (вориг. знамєнимто.— Прим. вид.)... ожє прій- 
дошА прАд нами... слоуга наш Татоул от Брьзоть... и про- 
дал от своего оурика н от своєго хотара єдно місто от поус- 
тини на Брьзоть, на имь гдє монастирь бьіла (Дольний 
Торг, 1470 БВ І, 113); А хотар... прости чєрєс селище под 
старом монастири... на копаноу могилоу (Гирлов, 1499 БВ 
II, 148); 
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(місце, де розташована церква, та житлові будівлі мо¬ 
нахів) монастир (11): пи(с) тадо(р) оу манастиря о(т) полі- 

ньі (Поляна, 1448 Сові. II, 366); блгочтивьи г(с)п(д)рь вьсєи 
зємли мо(л)дав(с)кои ю стєфань воєвода... сьзда и сьтвори 
тоурнь сь и моур около манастирі (Путна, 1481 КІ); пса(н) 

оу стго великого чю(до)творца никольї в манастьіри оу поу- 
стьі(н)цє (Пустинька, 1499 ПИ №3). 
ФОРМИ: наз. одн. монастирі 1 (1466 ВО І, 113); зам. 

місц. пи(с) тадо(р) оу манастиря о(т) поліньї 1 (1448 
Сові. II, 366); род. одн. монастири 3 (1490 ВО І, 420; 1499 
ВО II, 153, 156); монастирі, монастирі, монас(тирі) 5 
(1429 Сові. І, 248; 1470 ВО І, 148, 153; 1490 ВО І, 420; 1499 
ВО II, 154); от монасти(р) 1 (1458 МІН. Оос. 121, 123); 
манастирі 1 (1481 КІ); род. молд. монастирєи 1 (1463 
Сові. 8. 45); манаетирєи 1 (1463 Сові. 5. 45); дав. одн. мана- 
стирьі 1 (1460 Сові. 8. 41);! монастирь 1 (1458 П/7?«Л» 513); 
монастьіри 2 (1455 Сові. II, 525); монастири 5 (1453 Сові. 
II, 445; 1491 ВО І, 464; 1499 ВО II, 148, 154); манастмри 
1 (1438 ОІД«Ау> 472); монастир 1 (1458 МіН. Оос. 122); мо- 
насти(р) 1 (1458 МіН. Оос. 123); ор. одн. манастирєю 1(1460 
Сові. 8. 41); монастирєю 1 (1446 Сові. II, 247); місц. одн. 
оу (вь) монастири 4 (1471 ВО І, 159; 1476 ВО І, 217; 1487 
ААК; 1499 ВО II, 148); в манастьіри 1 (1499 ПИ №3); оу 
монастирі 1 (1457 ВО І, 5); оу монастир 2 (1448 ДГПР; 
1470 ВО І, 148); ! вь монастирь 1 (1476 ВО 1, 216) оу мо¬ 
настир) 1 (1448 ОІР«Ау> 491); род. мн. монастирь, монастир 
(1470 ВО І, 150, 152). 
Див. ще МОНАСТИРЬ. 
*МОНАСТЇРЬСКЬІИ див. МОНАСТИРСКЇИ. 
*МОНАСТЬІРСКІИ див. МОНАСТИРСКЇИ. 
*МОНАСТЬІРСКЬІИ див. МОНАСТИРСКЇИ- 
МОНАСТЬІРЬ див. МОНАСТИРЬ. 
*МОНАСТЬІРЬ див. МОНАСТИРЬ. 
*МОНАСТЬІРЯ див. МОНАСТИРІ». 
*МОНАХ ч. (1) {ер. роуаХб£) монах: <и)с(пис)ах (м)о- 

ках Иларионь (Мол доби ця, 1462 ВО І, 71). 
ФОРМИ: наз. одн. <м)онах (1462 ВО І, 71). 
Див. ще *МНИХЬ. 

*МОНЄТА ж. (17) (ста. гпопеїа, лат. гпопеїа) гроші, 
які мають обіг у державі, грошовий знак (3): коли(ж) 
оди(н) г(с)дрь вси(х) єсть тогдьі од(н)а манита (!) маєть бьіти 
з ра(до)ю пановь наши(х) которая(т) (!) имєєть бьіти вічно 
и добра А и годАчая а бьіла любапрїимна вси(м) людє(м) 
(XV ст. ВС 34 зв.); 
монета чєская (2), чєская монета (10) 

(монета чеської чеканки) чеська монета: Я Гринко Боло- 
бань вьізнаваю... штожь продаль есми имінє своє набьітое 
Всекрево пануФедку Юнковичу... за полтораста копь ма¬ 
нити (!) ческое (Володимир, 1440—1492 АкЮЗР II, 105); 
А сє я Нєкраш Колчєєвич из братьєю своєю... продали... 
двоє (читаємо двє.— Прим, вид.) селища на имА Доубища 
вєчно за шєстьдєсАт копь грошей чєскоє монети (Креме¬ 
нець, 1497 А8 І, 112); краковская м о н і т а (1) 
див. КРАКОВСКИИ; литовская м о н і т а (1) див. 
литовский. 
ФОРМИ: наз. одн. ! манита (XV ст. ВС 34 зв.); род. одн. 

монЬтьі 5 (1424 Р 102; п. 1450 ПИ № 9; 1454 АЗ III, 10; 
1491 А8 І, 97); монєтьі 6 (1470 А8 І, 65; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 
3; 1475 А5 І, 72; 1485—1500 А8 І, 120; 2-апол. XVст.С^7С; 
1497 А5 І, 112); манєтьі 2 (1475 А$ III, 14; 1488 А5 І, 88); 
! манитьі 1 (1440—1492 АкЮЗР II, 105); місц. одн. о монїтє 
(XV ст. ВС 8 зв.. 34). 
МОНИВИД див. МОНИВИДЬ. 

МОНИВИДОВИЧЬ ч. (2) (особова назва): а при томь 

бьіли свєдоки... кнзь олєксандрь иванови(ч) нось пань 
ивашко монивидовичь (Київ, 1433 Р 119); А при томь бьіли 
свєдоки кнаАзи и паньї рада наша... Пань ивашко мониви¬ 
довичь пань юрша (Луцьк, 1434 Р 128). 

ФОРМИ: наз. одн. монивидовичь (1433 Р 119; 1434 Р 
128). 
МОНИВИДЬ, МОНИВИД ч. (6) (особова назва, лит. 

Мап(і)уус1а5): первин поручни(к) кнА(з) михаило євнутє- 
ви(ч)... охрімь братьА єго тєрєшко ондрюшко никонь Ба¬ 
си лей дмнтриєви(ч) монивидь (б. м. н., бл. 1392 Р 46—47); 
А при томь бьіли сведьки, наша верная рад (а): владьїка 
луцкии Феодосий, пань Монивидь, пань Юрша (Луцьк, 
1430 АрхЮЗР 8/IV, 8); А при той речи бьіли свєдки наша 
<ра)да: пан Монивид староста подолский и крємєнєцкий, 
а пан Юри маршалок н<а)шь (Луцьк, 1444 А8 І, 40). 
ФОРМИ: наз. одн. Монивидь, Монивид, мониви(д) 

(бл. 1392 Р 47; 1430 АрхЮЗР 8/IV, 8; 1437 Р 136; 1438 Р 
138, 141; 1444 А5 І, 40). 

*МОНЇТА див. *МОНЄТА. 
МОНТИГИРДОВИЧЬ, МОНТИКГОРДОВИЧЬ ч. (2) 

(особова назва): А при томь били тьіе панове: пань Пет- 
рашь Монтикгордовичь, маршалекь земли Литовскои, пань 
Судивой, намістникь Ковенскій (Вільна, 1451 АкЮЗР 
II, 106); А при томь бьіли свідоки... маршалокь земскій 
пань ^Іетрь Монтигирдовичь, пань Виленскій пань Суди¬ 
вой (Вільна, 1492 АЛМ 31). 
ФОРМИ: наз. одн. Монтигирдовичь 1 (1492 АЛМ 31); 

Монтикгордовичь 1 (1451 АкЮЗР II, 106). 
МОНТОВТОВИЧ ч. (5) (особова назва): мьі кн<А)зь 

Василем, кн<А>зь Семен... сознаваєм...: ділили єсмо от- 

чину свою промєж себе перед паном Михайлом Монт(о)в- 
товичом старостою Луцким (Луцьк, 1463 А8 І, 54); а то 
свідомо паноу Михаилоу Монтовтович(оу), старості Лоуц- 
ком(у) (б. м. н., 1475 А$ І, 71). 
ФОРМИ: наз. одн. Монтовтович (1463 А5 І, 55; 1474 

І, 69; 1475 А8 1,69); дав. одн. Монтовтович(оу) (1475 АЗ 
І, 71); ор. одн. Монт(о)втовичом (1463 А5 І, 54). 

*МОНгБТА див. *МОНЄТА. 
МОРДВИНА ж. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тімь мьі... дали есми ємоу...сєло по(д) каражиномь 
мордвина, єщє село пониже мордвина по(д) каражиномь 
на доброуши гдє соу(т) крьници (Сучава, 1437 Со&і. І, 
541). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. пониже мордвина 1 (1437 

Сові. І, 541); зам. знах. дали село ... мордвина 1 (1437 
Сові. І, 541). 
МОРДВИНЬ ч. (1) (особова назва): А при томь бьіль... 

Васько Дробишевичь, а Мордвинь Когановичь (Кобринь, 
1401 АкВАК III, 2). 
ФОРМИ: наз. одн. Мордвинь (1401 АкВАК III, 2). 
*МОРЄ с. (7) море: велики самодєржАвньи мл(с)ти бжн 

гнь їо романь воєвода обладаА землею молдавьскою о(т) 
планиньі до морА даль єсмь ис моимь сьіньми олєксаньдро 
н богдань слузі нашєму иваншню... за єго вірную службу 
г села на сєрєті (Роман, 1392 Соя*. І, 7); и о(т) того села 
на низь дністромьдо мор А к зємли волоскои тАгнєть (Дан¬ 
ниця, 1433 Р 125); А Сочавскоє мито нигдє да не платіть, 
лише оу Сочавв, хоті би за морем ходили (Сучава, 1458 
ВИ II, 262). 
ФОРМИ: род. одн. морА (1392 Со5*. І, 7; 1393 Сові. І, 13; 

Сові. II, 607; 1433 Р 125); ор. одн. морємь, морем, морє(м) 
(1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 759; 1458 ВО II, 262). 

*МОРЕВИЧЬ ч. (2) (особова назва): А потомь Борись 
мовиль передь нами на князя Костентина ижбьі онь боярь 
нашихь Смоленскихь Бубна, а Дуденка Суморока, а Мо- 
ревича земли моцно за себе забраль, а сь того намь жад- 
ное служби ніть (Вільна, 1495 АЛМ 83). 
ФОРМИ: род. одн. Моревича (1495 АЛМ 83). 
* МОРИ НО с. (1) (назва села у В іленському воєводстві): 

Сє язь вєлнкиї кнА(з) дмитриї олгирдовичь... даль єсмь 

сто(ї) бци гнидковича лукио... ї озера ї морине (б. м. н., 
1336 РЗЗ). 
ФОРМИ: знах. одн. морино (1386 Р 33). 
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1 МОРИЧЬ див. МОГОРИЧЬ. 
МОРОЗОВЦЬІ мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

кн(А)зю Василью осталсА город Збараж, а к тому села: 
Янковци... Морозовцн (Луцьк, 1463 А5 І, 54). 
ФОРМИ: наз. Морозовцн (1463 АЗ І, 54). 
*М0Р030ВЬ прикм. (1): продали єсмо пану мартину кга- 

сто(в)товичю сьлища наши на имА крьхає(в) а к тому сь- 
лищю зьмли бортньїє алькса(н)дро(в)ская игнато(в)ская а 
грицєва а Морозова (Овруч, 2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Морозова (2-а пол. XV ст. 

СПС). 
Пор. *МОРОЗЬ. 
* МОРОЗЬ ч. (1) (особова назва): мьі князь Семена Алек- 

сандровичь дали есмо село Жердеву боярину нашому 
пану Андрью Морозови (Київ, 1459 ЗНТШ XI, 13). 
ФОРМИ: дав. одн. Морозови (1459 ЗНТШ XI, ІЗ). 
*МОРОУНА ж. (1) (молд. морун «білуга») білуга: мн Стє- 

фан воєвода... знаменито чиннмь... ожє... дали и потвер¬ 
дили єсмо вичини оброк томоу свьтомоу монастироу от 
Побрать, да имают на каждїи год от нас по ї бочкьі вина и 
два мажи рьіби, єдьна мажа мороун а дроуга коропина 
(Сучава, 1466 ВИ І, 105). 
ФОРМИ: род. мн. мороун (1466 ВО І, 105). 
МОРХИНА о\ ю. (1) (особова назва): василь окоуличь даєть 

двь вєдрь мєдоу... гринь даєть вєдро мєдоу, морхина даєть 
двь вєдрь мєдоу (б. м. н., бл. 1458 Р 167). 
ФОРМИ: наз. одн. морхина (бл. 1458 Р 167). 
МОРШАЛКО див. МАРШАЛОКЬ. 
*МОРЬШАЛКО див. МАРШАЛОКЬ. 
*МОРЬСКЬІИ прикм. (1) морський: А оли(ж) по(до)- 

дньі(м) пано(м) лю(ди) одно имєє(т) бнть а од(н)го права 
поживать абьі (нє) бьіли какь морьскьі(и) дивь потрєбно 
єсть аби однакїи соудь бнль какь крако(в)скьіи зємли 
(XV ст. ВС 34 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. морьскьі(и) (XV ст. ВС 34 зв.). 

*МОСКВА ж. (6) (Велике князівство Московське) Моск¬ 
ва: А бори(с) в то(т) ча(с) на мо(с)квє бьі(л) в по(и)маньи 
(Вільна, 1495 ВМБС)\ А што всказаль ижь шлєть своєго 

посла до свата своєго до великого кнзя ивана васи(л)євича 
жадаючи аби г(с)дрь нашь даль єго послу добровольноє 
проєханьє чєрє(з) єго мл(с)ти паньства до москвьі и о(т)- 
толє зася до волоскоє зємли и г(с)дрь єго мл(ст) вєлики(и) 
кнА(з) да(л) єго послу проєханьє чєрє(з) свою землю до Мо¬ 

скви и отьто(л) засА до ихь зємли до волохь (б. м. н., 1496 
ОПВВД). 
ФОРМИ: род. одн. Москви (1496 Вй 11, 405; ОПВВД; 

ПЧФГ 35); місц. одн. на москве, мо(с)квє (1495 ВМБС). 

МОСКВЇЧЬ ч. (1) уродженець або житель Великого кня¬ 

зівства Московського, Москвич вльто¥=5 В мца сє(п) ки 

прьстависА васілиа москвїчь ивановь снь ВсАково (Су¬ 
чава, 1494 ДБСН). 
ФОРМИ: наз. одн. москвїчь (1494 ДБСН). 

*МОСКОВСКИИ прикм. (20) (який стосується Великого 
князівства Московського) московський: а Ако ко(л) тако(ж) 
ислюбили бьі(л) єсмо кнм(з) дмитрню московьско(м) и прав¬ 
ду дали оужь ьдє(м) н хочє(м) сА порожни оучинити тоь 
прав(д)ьі про(т) аби коро(л) бьі(л) бзпєчньшии оу нашєи 
службь и оу правдв (Молодечно, 1388 Р 43); И тако(ж) 

и сва(т) нашь вєлики(и) кнзь московски(и) ивань васи(л)є- 
вичь тєсть вашєє мл(с)ти присла(л) до нась свои(х) пословь 
о томь абьі(х)мосА з вашєю мл(с)тю пото(к)мєли и ми(р) 
вєчньі(и) взАли (б. м. н., 1496 ПДВКА 60); маєть онь сь 
тими Єго посли єхати чєрєзь нашо паньство до границьі 
московьскоє... тоюжь дорогою до волоскоє границьі (Віль¬ 
на, 1498 ВО II, 412); И нашого посла послали єсмо посполь 
зь московьскимь посломь (б. м. н =, 1499 ВО II, 449). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. московски(и), моско(в)ски(и) (1496 

ПДВКА 60; ПСВВ 192 зв.); род. одн. ч. московьского, мо- 
ско(в)ского (1481 ВО II, 365; 1496 ПСВВ 192 зв.; 1498 ВО 
II, 413; 1499 ВО II, 447, 448, 449); дав. одн. ч. московьско(м) 
(1388 Р 43); знах. одн. ч. московьского (1499 ВО II, 449); 
ор. одн. ч. московьскимь (1499 ВО II, 448, 449); род. одн. ж. 
московьскоє (1498 ВО II, 412); знах. одн. ж. московьскую 
(1498 ВО II, 412). 

*МОСКОВЬКА ж. (1) уродженка великого князівст¬ 
ва Московського московка: Сє язь кназь олєк- 
саньдро володнмировнчь и своию кнАгинєю московькою 

и своими дьтми даль єсмь дєсАтину с(с)ть (!) бцн оу лавро- 
шєвь манастнрь ис турцА оу вьки (Лаврашів, 1429 Р 113). 
ФОРМИ: ор. одн. московькою (1429 Р 113). 
*МОСКОВЬСКИИ див. *МОСКОВСКИИ. 
*МОСКОВЬСКИИ див. *МОСКОВСКИИ. 
МОСОРЄВЦИ мн. (1) (назва села у Волинській землі): 

кн(А)зю Василью осталсА город Збараж, а к тому села: 
Янковцн... Мосорєвцьі (Луцьк, 1463 А5 І, 54). 
ФОРМИ: наз. Мосорєвцьі (1463 АЗ І, 54). 

МОСОРИ мн. (2) (назва земельної ділянки у Волинській 
землі): Ино мьі тьіє дворища мосори потвє(р)жаємь ему си(м) 
наши(м) листо(м) вєчно и непорушно и єго жонє и и(х) дє- 
тє(м) (Берестя, 1497 ПКИП). 
ФОРМИ: наз. мосори (1497 ПКИП); знах. мосори (1497 

ПКИП). 
*МОСОРЬ ч. (1) (назва села у Волинській землі): Я-., 

дала єсми єму... имєнє... ограничоное почонши посеред 
Мухотолок... по Стохот; Стохотомь почєнши от Мосора 
половицєю рєки... аж до вєлицкого ставу по греблю (Ров- 
но, 1488 АЗ І, 242). 
ФОРМИ: род. одн. Мосора (1488 І, 242). 
*МОСТ див. * МОСТЬ. 
іМОСТИРії див. МОНАСТИРІ. 
* МОСТЬ ч. (18) міст (14): грань... оть монастьіра речкою 

Чолницею до мосту, на дорозе зь Дубисчь до Своза (Луцьк, 
1322 АрхЮЗР 1ЛЧ, 2); а хотарь ємоу... по потокоу горь 
до моста драгомира браниівдрєва о(т) того моста прости... 
на край вьішнєи доубровоу (б. м. н., 1400 ОІР<аА» 433); 
а иноє люди новьіє а и тьіє дають коли сА мєдь родить а и 
тоуть мость чинивали (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92); Пани 
МихайловаА повєдила, ижь за великого кнАзА Швитрикгай- 
ла коли мой пан сина крєстил оу пана ВасилА, Яцка, доз- 
волил через мост оу боудованє, оу дєрєво, сєножати єздит 
(Лукониця, 1478 АЗ III, 17); Я... дала єсми єму... имєнє.. 
ограничоное почонши посеред Мухотолок рекою Лютицею 
до мосту и великому гостинцу... по Чортов Ставок (Ровно, 
1488 АЗ І, 241—242); 

(назви мостів у Молдавському князівстві) мость В є- 
п и н (1): А хотарь той половина село... до Чорном пото¬ 
коу оу мость Вєцин (Сучава, 1488 ВО І, 356); мость 
грьланнчь (1):а хотарьі тьмь сєломь... на мость 
грьланичь (Сучава, 1420 Сові. І, 135); 
Любецкии мость (1) див. *ЛЮБЕЦКИИ; пинь- 

скьіи мость (1) див. ПИНСКИИ. 
ФОРМИ: род. одн. мосту 6 (1322 АрхЮЗР І/VI, 2; 1375 

Р 28; 1389 РЕА 1,26; 1473 ШКН 165; 1488 АЗ І, 242); моста 
4 (1400 ОІД«А» 433; 1473 ВО І, 183); дав. одн. мостоу (1478 
А$ III, 17); знах. одн. мость,мость, мост, мос(т) (1366 Р14; 
1420 Сові. І, 135; 1424 Сові. II, 956; бл. 1471 ЛКЗ 92; 1478 

III, 17; 1488 ВО І, 356). 
* МОСТЬ див. * МОСТЬ. 
МОТИШЄЩЇИ мн. (4) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а ми такожє єсми дали и потвердили нашємоу в-Ьр- 
номоу бояриноу, паноу Шєфоулоу Чєрнатоу, тоє вишєпи- 
санноє село Мотишєщїи (Сучава, 1463 ВО І, 74); Там мьі... 

далі и потвердили єсми ємоу... села на им'Ь... Чєрньшєщїи... 
Мотишєщїи (Сучава, 1468 ВО І, 130). 
ФОРМИ: наз. Мотишєщїи (1463 ВО 1, 73, 74; 1468 ВО 

І, 130); знах. Мотишєщїи (1463 ВО І, 74). 
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МОТОВИЛОВО с. (1) (назва земельної ділянки у Київській 
землі): я вслчько бодє(н)ковьский Исвоими де(т)ми... вьі- 
знаває(м)... н(ж).,. продали єсмо пану мартину кгасто(в)то- 
вичю селища наши на имА крвхає(в) а к томоу свлищю 
звмли бортньїє алвкса(н)дро(в)ская игнато(в)ская а гри- 
цєва а Морозова а оушако(в)ская а мотовилово (Овруч, 
2-а пол. XV ст. СПС). 
ФОРМИ: наз. одн. мотовилово (2-а пол. XV ст. СПС). 
МОЮ ЛОВИ ЧИ мн. (1) (назва присілка у Київській зем¬ 

лі): а єщо кь грєжаномь присєлокь мотоловичи в томь 
сєлє три слоуги а чєтьіри даньники (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 
93 зв.). 
ФОРМИ: наз.. мотоловичи (бл. 1471 ЛКЗ 93 зв.). 
* МОТОСЄЩИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): твмь мн... дали и потврьдили єсмо имь... села на 
кородв... обв части, и по той сторони, межи мотосєщи и 
межи витєзєщи, єдно мвсто о(т) поустини, да осадюгь село 
(Сучава, 1448 Сові. II, 323). 
ФОРМИ: ор. мотосєщи (1448 Со5^. II, 323). 
МОТРОУНА ж. (1) (особова назва,, молд., цсл. Матрона, 

гр. Мотрбга, лат. Маїгопа) Мотря, Мотрона: мьі алек- 
сандрь воєвода... чинимь знаменито... ожє тоти истинньїи 
слоуги наши сьіновє стана лоукавєцкого, юриє и козма 
и сестра ихь мотроуна и сьіновє шєрбкови... слоужили намь 
и(х) предкове правою н вврною слоужбою (Сучава, 1428 
Сові. І, 201—202). 
ФОРМИ: наз. одн. мотроуна (1428 Созі. І, 202). 
*МОХИЛА 1 див. МОГИЛА 
МОХИЛА2 див. МОГИЛА2. 
*МОХНАТЬІИ прикм. (1) О лоза Мохнатая 

див *ЛОЗА 
ФОРМИ: знах. одн. ж. Мохнатую (1430 ГВКЛ 8). 
МОХОРИЦЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мн Стефан воєвода... знаменито чиним... оже тоти 
истиннїи наши слоуги... жаловали єсми их... дали и по¬ 
тврьдили єсми им оу нашєи зємли оу молдавскои... села... 
на имв... Шєрбєщїи... и Мохорицїи пониже оустїє Пожє- 
рити (Васлуй, 1495 ЕЮ II, 59). 
ФОРМИ: наз. Мохорицїи (1495 ЕЮ II, 59). 
*МОХОТОЛОКИ див. *МУХОТОЛОКИ. 
*МОХТ> ч. (2) <3> в є л и к и и мохь див. ВЄЛИКИЙ1 1. 
ФОРМИ: знах. одн. мохь (1458 Р 167); ор. одн. мхо(м) 

(1458 Р 167). 
МОЦ ж. (ЗО) (стч., стп. гпос) 1. (реальні умови, засоби) 

спроможність (5): тогдн што на(м) єго мл(с)ть повели(т) 
и чимь на(с) єго мл(с)ть пожалуєть... а мн тоє имаємь оучи- 
нити... по(д)лу(г) моци нашєи (Хотин, 1455 Созі. II, 775); 
И коли боудєт пана нашєго королА приказаниє... абнхомь 
єго милости помоч и послоушєнство оудилали... а мн има¬ 
ємь оудилати... подлоуг моци нашєи (Сучава, 1468 БО II, 
301); Також и... крал... и братїя єго... землю нашю мол- 
давскоую... завжди, по их милости моци, боудоут боро¬ 
нити (Гирлов, 1499 ВИ II, 420). 

2. дійова сила, чинність (3): на инши час подобньї имает 
єго мил ость ден и мвсцє отл ожити, з моцью и без пороушє- 
ня (в о рив. пороушена.— Прим, вид.) нинвшного листоу 
и присАгн нашои првимвнєннои (Сучава, 1462 БО II, 285); 
прнмоцн заховати (1) зберегти чинність: а 

заплативши заруки, прєдся сєс лист мои прьі моцн захо¬ 
вай бити мает в кождого права (Володимир, 1475 АЗ І, 
72). 

3. правомочне повноваження (4): а мн з нашим! паньї 
з нашєю ра(до)ю маєть (!) того досмотрєти. а єсть лї ажє 
не боудемь тамь тогдн шєсть алюбо четнри намень прїлоу- 
чаемь соу(д)н алюбо по(д)соу(д)ковь што имають тоую ре(ч) 
осоуди(т) нашєю моцью (XV ст. ВС 12 зв.); 

ш о с у (чиїй) (1) в розпорядженні (чиєму): а ^зіа- 
кі]е гес2і гиспошуіе, аЬо пе гиспотуіе ша]ег Ьуіі 
пазгоі шосу (Луцьк, 1388 2РЬ 104); и м а т и м о ц ь (4), 
моць мати (1) див. ИМАТИ 2. 

4. збройні сили (10): вь всєи покори и почестьнос(т)н 
оучинили є(с)ми кь сєи слоужбв томоу исномоу паноу на- 
шємоу мл(с)тивомоу, паноу владиславоу, кролєви... и єго 
намвстко(м) колко кро(т) боудє(т) потрвбизна, на ввкьї 

в^чнїи часи, сь вьсвю нашєю моцїю и радою... на каждьіи 
ча(с) ховати (Львів, 1436 Созі. II, 698); слюбоуєм... єго 
милости кролю и по том боудоучим и Короуни полскои и 
зємлвм и панством єго милости помагати, головою нашєю 
н людми и моцами нашими, против каждомоу нєпрїятєлю 
кролв єго милости (Коломия, 1485 БО II, 371—372): Мн... 
Стєфан воєвода, сам своєю парсоуною, и сь оусєю нашєю 
моцю и землею нашєю молдавскою... боудоум (!) єхати 
на тоурєцкого чьсарв (Гнплов, 1499 БО II, 423); 
приходити моцью (1) див. *ПРИХОДИТИ. 
ФОРМИ: наз. одн. моц (1499 БО II, 420, 424); род. одн. 

моци 5 (1455 Созі. 11,775; 1457 Созі. II, 811; 1462 80 II, 
285; XV ст. ВС 13 зв.; 1468 БО II, ЗОЇ); зам. ор. сь 
оусєю своєю моци 1 (1448 Созі. II, 305); знах. одн. моць, 
моц (XV ст. ВС 18, 19 зв.; СЯ 41 зв.; 1499 БО II, 424); ор. 
одн. моцю, моцью, моцью 6 (1462 БО II, 285; XV ст. ВС 
12 зв., 15; 1499 БО II, 420, 423); моцєю 2 (1499 БО II, 420, 
422); моцїю 1 (1436 Созі. II, 698); місц. одн. по (в, при) 
моцьі, тосу 2 (1388 2РІ 104; 1475 АЗ І, 72); моци 1 (1499 
БО II, 420); ор. мн. моцами 1 (1485 БО II, 372); моцамн 
1 (1499 БО II, 423). 
Див. ще *МОЧЬ. 
МОЦНЄ, МОДНІЇ присл. (5) (стч. тоспе, стп. тоспіе) 

1. силою, насильно (1): И мьі Бориса Семеновича питали: 
маешь лн тн, Борисе, о томь на него доводь, штобн онь 
нашн бояре забраль моцне за себе сь имвни, и намь служ¬ 
би не било (Вільна, 1495 АЛМ 83). 

2. твердо, непохитно (4): а которнижь то листн и записи 
хочємь... вь оусвхь члонцвхь и положєнїєхь и оукладвхь... 
моцнв дєржАти и ховати вврно (Сучава, 1439 Созі. II, 712— 
713); Тоє вьсе... слюбоуємь... Яноу Олбрахтоу... и бра- 
тїям єго... моцне и нєпороушєннє... имаємо дрьжати (Гир¬ 
лов, 1499 БО II, 425). 
Див. ще МОДНО 1, 3. 
МОДНО, МОЦЬНО присл. (10) (стч., стп. тпоспо) 1. си¬ 

лою, насильно (8): А потомь Борись мовиль передь нами на 
князя Костентина, ижбн онь боярь нашихь Смоленскихь... 
земли моцно за себе забраль (Вільна, 1495 АЛМ 83); Жа¬ 

ловали намь кнгни фєдоровая Федоровича Соколи(н)ская 
ись снномь свои(м)... на... пана богдана сопєжича рєкомо 
би онь и(х) вьігна(л) з нмєие(и) и(х) о(т)чиньнн(х)... моц¬ 
но бє(з) ка(ж)дого права (Берестя, 1496 ВМКФС)\ Што 
прнсилаль єси кь намь своєго посла Богуша дьяка... повє- 
даючн намь... што жь онь зь доконьчаньА своєго н крєсть- 
ного цєлованьА вамь виступиль и люди свои моцно вослаль 
оу вашу землю и шкоди вамь вєлнкии подєлаль (б. м. н., 
1499 БО II, 447). 

2. правомочно (1): тогдн па(н) птрашь пиликовичь не 
могль бнти к тому розьизду але полвтиль своА села тисмАн- 
чанн и тото(т)ь розьиздь прАтєлю (так. — Прим, вид.) 
своєму пану Аньчвчєви зубрєви себе мвето моцно о добитьє 
и о етрачвнье (Галич, 1404 Р 68). 

3. твердо, непохитно (1): А симь нашимь листомь потвєр- 
жДємь... и таки листн што коли єсмьі дали и што єсми сА 
ими записали и с нашими панн моцно, крвпко и без пору¬ 
шення дєржАти и пол нити... во свмь (!) положенїю и во 
бсвхь словвхь (Дольний Торг, 1411 Созі. II, 638). 
Див. ще МОЦНЄ. 
*М0ЦНЬІИ прикм. (7) (стч. тосп^у, стп. шоспу) 1. мо¬ 

гутній (4): ино оузрБвши невииость мою вєлимужннии (І) 

панови (!) свАтов коруни польсков... вибавили мА... мод¬ 
ною рукою свАтов коруни польсков ис того Атсва (так. — 
Прим, вид.) (Кременець, 1434 Р 130); ино оузревшо (І) иє- 

виность мою вєлємужннн панове свтоє коруни полскоє... 



*моцокь — біб — *мочи 

вибавили мД... модною рукою свтоє коруни польскоє не 
того нАтьства (Черняхів, 1435 Р 132); И тогдьі крал вьішє- 
писанньїи и сь єго милости братїями... имают нам помочи 
сь вьсєю их моцєю и силами их модними, абихмо доби¬ 
вали опєт засв нашю очизноу землю молдавскоую (Гирлов, 
1499 ВО II, 422). 

2. законний, правомочний (2): а заплативши тую вину, 
предся сяя моя продажа у всякого права маеть бьіти модна 
(Володимир, 1440—1492 АкЮЗР ТІ, 106); мьі хочємь бє(з) 
о ураза би того хто тии свєткьі вєдв жєбьі соудья свидє(ч)- 
ство и(х) прїнА(л) а ихь свїдє(ч)ство модно (XV ст. ВС 20). 

3. непохитний, стійкий (1): мьі такожє... обидоуєм... при 
тоумь то паноу и паноу владиславзу, кроль полскомоу... 
оуставичнє, пороушньїи (!) моцнии, вичнїє остати (Львів, 
1436 Сові. II, 701—702). 
ФОРМИ: род. одн. ч. моцнєго (1499 ВО II, 421); наз. одн. 

с. модно (XV ст. ВС 20); наз. одн. ж. модна (1440—1492 
АкЮЗР II, 106); ор. одн. ж. модною (1434 Р 130; 1435 Р 
132); наз. мн. моцнии (1436 Сові. II, 702); ор. мн. моднимьі 
(1499 ВО II, 422). 

*МОЦОКЬ ч. (1) (особова назва): вьра господствами вьі- 
шє писаного алєксандра воєводи... вьра пана модока двор- 
ипка (б. м. н., XV ст. НРРГ). 
ФОРМИ: род. одн. модока (XV ст. НРРГ). 
МОЦН'Б див. МОЦНЄ. 
*МОЦЬ див. МОД. 
МОЦЬНО див. МОДНО. 
*МОДЬ див. МОД. 
*МОЧ див. МОЧИ. 
*МОЧИ дієсл. недок. і док. (157) 1. (мати змогу) могти 

(44): аже самь не можєть заплатити тогь истиньньїи што 
же оуложать єго оу вину, хочєть ли самь король заплатити 
за нь а єго двдичьство собв оузАти (б. м. н., 1352 Р 6); а 
што може причинити болшє межи тьми вжитки то на своє 
полвпшвньє яко жь торговлА исталасА (Львів, 1370 Р 18); 

тогдьі па(н) птрашь пиликовичьнє могль бьіти к тому розьиз- 
ду але польтиль своА села... Аньчьєви зубрєви себе мьсто 
модно о добьітьє и о страч'Ьньє (Галич, 1404 Р 68); н такожь 
дали єсми ємоу одноу пасикоу... на имА воробиєва пасика 
и такожь варе гдє имє(т) мочи постав-ити соби млини на 
котовцА,онь да постави(т) боу(д) колко (Нямц, 1443 Сові. 
II, 120); а є(с)ли же нє могоуть вси(х) соудо(в) осоудити 
того днА тогдьі хочємь то(г) абьі... дроугого дна соудь скон- 
чань тако(ж) полоуднА (XV ст. ВС 13); Лише, божє того 
нє давай, боудєм ли тогдн оу которои нємоци, та нє мочи 
мєм самьі єхати заєдно з ними, он бьі тогди имал єхати 
заєдно с ними сьінь наш Богдан воєвода (Гирлов, 1499 ВО 
II, 423); 
бути спроможним (21): па(н) ивашко двдошнцкии нє 

могль очистити листовь своихь (Зудечів, 1413 Р 83); а ва¬ 
ша мл(ст) можете само порозумєти як боудоуть мислити 
вашє(и) мл(с)ти и приятєли и нєпрьіятєли (б', м. н., 1496 
ПСВВ 192 зв.); 
бути здатним (1): И князь Костянтині* передь нами рекь: 

ввдаешь ли на мене што, мовь теперь передь господаромь 
е. м. и я ся радь того всего передь е. м. справить, а потомь 
тьі можешь пріятелей моихь направити або накупити на 
мене (Вільна, 1495 АЛМ 84). 

2. (мати право) могти (76): а за изб'Ьга можєть єго до¬ 
бити и видати (б. м. н., 1352 Р 6); І іег гпоЬ Ьу... \у2іаіі 
ітепегп газіа^у, \^зіакі]е гесгі, коіогуіе Ьу Ьуіі іегпи газіа- 
^гепу (Луцьк, 1388 ІРЬ 103); а вьіволиль то па(н) коле 
филь мАковичь и своєю братьєю... ижь оу той половини дьд- 
ниньї... што... купиль пань кола нь можь(т) габати фнль 
а ни єго братьА (Галич, 1409 Р 74); можєть собв полвпши- 
вати и росширивати и осадити и примножити (Київ, 1433 
Р 119); а такожє нїкто николи на ввкьі никотори(м) приви- 
лиє(м) да нє можє(т) добивати на сиє наше прнвилїє (Вас- 
луй, 1464 ОІД«А» 517); и ми тую зє(м)лю чьігирєвщину 

богдану есмо присудили за(н)жє нємогуть татаровє зе(м)ль 
свои(х) продава(ти) ввчно бє(з) призволєньА о(т)да нашого 

(Вільна, 1495 ВСоб.)\ Коли мти оу двтєи оуМрє(т) опвка(л)- 
нїкь и(х) нє можєть двди(ч)ства прода(т) ани граничи(т) 
доколь двти прїидоуть лв(т) до розоумоу (XV ст. ВС 35); 
и єстли похочєтє ваша мл(с)ть ми(р) и запись к намь вде- 
лати намь г(с)дрь нашь вєлє(л) до себе о томь вєдати дати... 
ачь пакь хотА и тьі(х) пословь о(т) себе о(т)поустиль будє(т) 
и о(н) ихь наза(д) можє(т) к собє вє(р)нути (б. м. н., 1496 
ПДВКА 61). 

3. (у сполуч. з інфінітивом — вказує на ймовірність, 
можливість дії, вираженої ним) могти (15): то все єсмо по¬ 
твердили... со всвми оужитки ШТО НЬІНБКИ сут, и потом мо- 
гуть бьіти (Судомир, 1361 АОЇ 6); а даль єсмь єму... со всв- 
ми оужитки, што нинвки могуть бьіти (Бохур, 1377 Р 24); 
а тне земли продаль есми... со всбми ужитки, которьіе ни- 
нвчи суть или напотомь могуть бьіти (Вільна, 1451 АкЮЗР 
II, 106); И такиж потвєржаєм слюбоуєм и обєдвєм, иж... 
старьіи записи... которьш... могли бьі бьіти, а противкоу 
паноу нашємоу кролю... тотн записи оумарьмо тим то 
листомь (Сучава, 1462 ВО II, 285); н мьі... ємоу имвнє... 
даємь... зо всими доходи которьш ... и потомь... розумом 
або мудростю ч(є)л(о>в(в)чєскою могут розмноженні бьіти 
(Вільна, 1499 А$ І, 117—118). 

ФОРМИ: теп. 2 ос. одн. можешь (1495 АЛМ 84); 3 ос. 
одн. может, можєть, тогеі, то2еІ 15 (1407 АрхЮЗР 8/1, 
4; 1411 Сові. II, 638; 1430 АрхЮЗР 8/Р/, 8; 1437 АЗ І, 34; 
1447 АрхЮЗР 8/IV, 11; 1451 АрхЮЗР 8/IV, 17; 1458 ВО 
І, 24; 1478 АрхЮЗР 4/1, 8; 1492 АЛМ ЗО і т. ін.); можє(т) 
15 (1445 Сові. II, 236; XV ст. ВС 5 зв., 8 зв., 15 зв., 33 зв., 
38; ИК; СЯ 39 зв. , 40; 1496 ПДВКА 61 і т. ііі.); можєть, 
мо(ж)ть ЗО (1352 Р 6; 1433 Сові. І, 359; 1437 Р 136; 1445 Р 
150; 1445—1452 АрхЮЗР 8/IV, 13; 1446 АкЮЗР І, 18; 1451 
Р 156; 1452 АкЮЗР І, 21; XV ст. ВС 8; 1462 ВО II, 293 
і т. ін.); можь(т) 1 (1409 Р 74); може 1 (1370 Р 18); 1 ос. мн. 
можємь, тогет, можє(м) (1352 Р 6; 1433 ЗНТШ ^XXVI, 
140; 1435 Сові. II, 679); 2 ос. мн. можете (1447—1492 ЛКБВ; 
1493 ПОСВВ 152; 1496 ПСВВ 192 зв.); З ос. мн. могоуть 
14 (1361 АСІ 6; 1370 Р 18; 1377 Р 24; 1409 Р 74; 1418 Я 89; 
1451 АкЮЗР II, 106; XV ст. ВС 13, 26, 26 зв.; 1495 ВСоб. 
і т. ін.); могуть, могут,тоЬиї, могоу(т) 8 (1413 СЬ 48; 1432 
ДГВІН; 1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18; 1492 АЗ III, 23; XV ст. 
ВС 7, 26, 36; 1499 АЗ І, 118);! моугоуть 1 (1418 Р 89); могоу 
1 (XV ст. ВС 9); перф. 1 ос. одн. ч. єсми могь (1481 ВО II, 
364); 3 ос. одн. ч. могь,мо(г) 2(1389 РЕА І, 27; 1464 ОІД<аА 
517); могль 5 (1404 Р 68; 1455 Сові. II, 561; XV ст. ВС 27; 
1459 ВО І, 32; 1460 ВО II, 275); могль 3 (1413 Р 83; 1421 
Р 95; 1430 Р 116); 3 ос. мн. могли 1 (І4І8Со5*. 1,127); могли 
1 (1467 ВО II, 297); майб. 1 ос. одн. мочи имоу (1415 Сові. 
I, 122); 3 ос. одн. мочі имєт,мочї имє(т) 4 (1434 Сові. І, 386; 
1456 ЗСФ/ Сові. II, 569); имєть мочи 1 (1420 Сові. І, 135); 
имє(т) мочи 1 (1443 Сові. II, 120); моч мєть 1 (1445 Сові. 
II, 726); 1 ос. мн. мочи мємь,мочи мєм 2 (1445 Сові. II, 726; 
1499 вЬ II, 423); мо(ч) мє(м) 1 (1457 Сові. II, 809); мо(ч) 
имє(м) 1 (1457 Сові. II, 809); будє(м)... мочи 1 (1411 Сові. 
II, 638); ! боудоум мочи 2 (1499 ВО II, 420, 424); мочї имє(м) 
2 (1456 ЗСФ); мочи моум 1 (1499 ВО II, 423); 3 ос. мн. мочи 
иму(т), мочї имоут (1449 Сові. II, 743; 1452 Сові. II, 760; 
1453 Сові. II, 462; 1458 ВО II, 262); баж.-ум. сп. 1 ос. одн. ч. 
єстли би... мог П494 АЗ І, 101): 3 ос. одн. ч. тоЬ Ьу 1 
(1388 ІРГ 103); ]е5ІІіЬу тоЬ, іезШЬу... тоЬ 2 (1388 ЇРЕ 
106); могль ли би 1 (XV ст. ВС 19); што би могль 1 (1399 Р 
59); би... могль 1 (1456 ЗСФ)\ аби... могль 1 (1456 Сові. 
II, 791); щоби... могль 1 (1466 ВО І, 106); 3 ос. одн. с. би(х) 
сА... могло (1457 Сові. II, 810); 1 ос. мн. абихо(м) могли, 
абьіхо(м)... могли 3 (1456 ЗСФ; 1457 Сові. II, 810); щобих- 
ми... могли 1 (1448 Сові. II, 305); абихмо могли 1 (1496 
ВО II, 402); бихмо могли 1 (1499 ВО II, 449); бихо(м) мог¬ 
ли 3 (1457 Сові. II, 809 , 810); би ...могли 1 (1499 ВО II9 
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42і—422); бьі могли 1 (1448 Сові. II, 734); 3 ос. мн. бьі могли 
2 (1457 Сові. II, 809, 810); могли би 1 (1462 ВО II, 285); 
нак. сп. З ос. одн. да... може(т) (1445 Сові. II, 236; 1464 
ОІД«А» 517). 
Див. ще *ОУЗМОЧИ. 
*МОЧИЛО ч. (1) (копанка, озерце, взагалі місце для мочін¬ 

ня конопель, льону) мочило: а тако єму дає(м) и дали єсмо 
со млиньї с полми, сь рольАми, сь сьножатми сь луками сь 
паствами еь водами, и сь ихь истоки, сь рьками сь потоки 
сь крьницАми сь ставьі сь озєрьі сь мочильї со всАки(м) — 
тєкучи(м) и стоАчи(м) водами (б. м. н., 1424 Р 100). 
ФОРМИ: ор. мн. мочильї (1424 Р 100). 
*МОЧЇ див. *МОЧИ. 
*МОЧЬ ж. (5) 1. (реальні умови, засоби) спроможність 

(2): тогдьі коли на(с) обошлють и оупомАнуть кро(л) вло- 
дисла(в) и ихь послєднии, имамм помагати подлу(г) всєь 
нашєь мочи, противу всьхь ихь нєприАтєлии (Сучава, 1395 
Сові. II, 612). 

2. правомочне повноваження (1): а мн имєнємь и моча 
вши(х) зємлАнь єго повєльниємь єго ислюбуємьі за нєго 
и за єго дьти ижє со всєю своєю землею и с городи вьре(н) 
будє(т) королеви (Лучиця, 1388 Р 39). 

3. збройні сили (2): мьі панове и бо Аре зємль молдав(с)- 
кои ... слюбуюмь и слюбили есми... вєлєбному кролєви, 
володиславу... вєрньїмь бьіти н помагати со всєю нашєю 
(м)чью... противь кролА оугорьского, противь воєводи 
басарабьского, противь турковь (Сучава, 1395Со5ґ. II, 612). 
ФОРМИ: род. одн. мочи (1395 Сові. II, 612, 613); ор. одн. 

мочью, (м)чью 2 (1395 Сові. II, 612); моча І (1388 Р 39). 
Див. ще МОЦ. 
МОШЄНКА ч. (2) (особова назва): А на то послуси кнАзь 

юрьии глвбовнчь бєлзьскии... пань пєтрь мошєнка (Львів, 
1368 Р 16); а се боярє пвтрь мошєнка ходко лоєви(ч)... то 
вшитко свидци (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: наз. одн. мошєнка (1368 Р 16; 1370 Р 18). 
МОШЄНСКИЙ 1 ч. (1) (особова назва): А при том бьіли... 

пан Ромєйко, а пан Михайло Мошєнский (Київ, 1437 АЗ 
І, 34). 
ФОРМИ: наз. одн. Мошєнский (1437 А8 І, 34). 
*МОШЄНСКИИ 2 прикм. (2) О л Б с ь мошєнскни 

див. ЛІїСЬ. 
ФОРМИ: род. одн. ч. мошєньского (1440 Р 142); ор. одн. ч. 

мошєнски(м) (1440 Р 142). 
Пор. *мошноє \ *мошноє2. 
МОШЄНЧИЧЬ ч. (6) (особова назва): а* сє Азь па(н) пєт- 

рашь староста галицкнй и снАтинскьі свьдочю (!) то своимь 
листомь... ижє пришєдь перед мА васко мошєнчичь и по- 
зваль коундрата борсничА о границю о вашичиньскоую 
(Галич, 1401 Р 65); а свєдци днин панове... па(н) васко мо- 
шєнчи(ч) ива(н) чєрноусови(ч)... им же честь и вьра лежить 
(Львів, 1412 Р 81); А при то(м) бьіли сввдцї па(н) дмитрь 
ходоровьскьіи... па(н) яцко мошєнчичь (Зудечів, 1430 Р 
116). 
ФОРМИ: наз. одн. мошєнчичь 4 (1401 Р 65; 1428 Р 111; 

1430 Р 116); мошєичи(ч) 2(1412 Р81; 1421 Р 94). 
Див. ще *МОШОНЧИЧЬ. 
*МОШЄНЬСКИИ див. *МОШЄНСКИИ2. 
*МОШКЕВИЧЬ ч. (2) (особова назва): Ино мьі того чо- 

ловека Лазарка Мошкевича из его сьіньми, из его брата- 
иичи дали ему из данью и со всими ихь землАми пашннми 
и бортньїми (Мереч, 1496 АЛРГ 71). 
ФОРМИ: знах. одн. Мошкевича, Мошькевича (1496 АЛРГ 

71). 
*МОШНАг ж. (3) (цсл. мошьна) калитка, гаманець, кап¬ 

шук: Мартинь жалова(л) на микоулоу колї ора(л) своє по- 
лА тогдн оупоустїль мошьноу а в нєи три ско(т)ци микоула 
сєючи тоє полА н нашоль тоую мошноу с тими гро(ш)ми мар- 
ти (!) оупомина(л) аби ємоу вєрноуль а о(н) то(г) прєль мьі 
сказоуємь микЖлє самомоу о(т)прїсАчь и(ж) не ввда(л) 
тьі(х) гро(ш)и анп мошньї (XV ст. ВС 32). 

ФОРМИ: род. одн. мошньї (XV ст. ВС 32); знах. одн. мош¬ 
ноу, мошьноу (XV ст. ВС 32). 

*МОШНА2 ж. (2) (назва маєтку в Київській землі): Жа- 
ловаль намь князь Костентинь Крошинскій на Бориса, 
зваль мя, господару, Борись татемь... абьіхь я семь воло¬ 
стей твоеи милости... закраль безь даниньї отца вашое ми- 
лости и вашое милости... и тежь абьіхь переималь бьіль 
вь него вь Мошне (Вільна, 1495 АЛМ 83). 
ФОРМИ: місц. одн. вь Мошие 1 (1495 АЛМ 83); вь Мош- 

нИ 1 (1495 АЛМ 83). 
МОШНИЧЬ ч. (1) (особова назва): а се бортници пашко 

бортикь (!) и сьє мєлина Юрко мошничь (Львів, 1370 Р 18). 
ФОРМИ: наз. одн. мошничь (1370 Р 18) 
*МОШНОЄ1 с. (1) (назва земельної ділянки у Волинській 

землі): А коу томоу придаль есми на тоую црквь островь 
мошноє (Перевали, 1440 Р 142). 
ФОРМИ: знах. одн. мошноє (1440 Р 142). 

*МОШНОЄ2 с. (1) (назва озера у Волинській землі): А коу 

томоу придаль есми на тоую црквь островь мошноє и озеро 
мошноє (Перевали, 1440 Р 142). 
ФОРМИ: знах. одн. мошноє (1440 Р 142). 

*МОШОНКА ж. (1) (назва урочища у Волинській зем¬ 
лі): я Любарть Кгедеминовнчь... записаль есми и даль 
село... противь островов нашихь: Переделокь и Струги... 
и Тополного, и Мошонки, и Свинки (Луцьк, 1322 АрхЮЗР 
1 /VI, 1—2). 
ФОРМИ: род. одн. Мошонки (1322 АрхЮЗР ІЛП- 2). 

*МОШОНЧИЧЬ ч. (3) (особова назва): Мн бискупи мацьи 
прємьіски и офанасьи владика прємьіски... юрьи мошон- 
чи(ч) бра(т) его васко... чинимн знаємо... како ко(л) та рьчь 
межи наши(м) г(с)дрмь кролє(м)... с однои строньї межи 
панею Адвигою отиною пилецкою... с другою строньї о во¬ 
лость о зальсиє... на многи(х) роцьхь прєд на(м) воднла(с) 
(Медика, 1404 Р 69—70); А се я пань Васко Мошоньчьчи (!) 
свьдчю то своьмь листомь... ожє оузАль єсмь оу пана 
Ивашка сто купь оу Гулєвича (Львів, 1421 Р 92). 
ФОРМИ: наз. одн. мошончи(ч) 2 (1404 Р 70; 1415 Р 87); 

! Мошоньчьчи 1 (1421 Р 92). 
Див. ще МОШЄНЧИЧЬ. 
! МОШОНЬЧЬЧИ див. *МОШОНЧИЧЬ. 
*МОШЬКЕВИЧЬ див *МОШКЕВИЧЬ. 
"МОШЬНА див. *М01ПНА1. 
*МОЩАНИЦА див. МОЩЄНИЦА. 
МОЩЄНИЦА ж. (7) (назва поселення у Волинській землі) 

Мощаниця: жаловал перед нами пан Фєдко Канцлер... на 
Данила на Волошка, а рєк: тн сєдншь на моей зємли на 
стоупєнской, на Мощаницьі (Ступно, 1444 І, 41); На 
Мощєницьі не надобе Вь Степани одь верхового а одь пь- 
шого не надобе, коли водою провадять (Степань, 2-а пол, 
XV ст. АЛМ 9). 
ФОРМИ: наз. одн. Мощєиица (1444 А5 І, 42); знах. одн. 

Мощєницоу (1444 А5 І, 42); місц. одн. на Мощєницьі 2 (1444 
АЗ І, 42; 2-а пол. XV ст. АЛМ 9); на Мощаницьі 2 (1444 
АЗ І, 41, 42). 

*МОЩИ мн. (1) (цсл. мощи) мощі: г(с)и помози рабу своє¬ 

му юрью болковичю создавшєму црквь и олтарь стаго ар- 

хиєрья х(с)ва никольї пєрєнєсвньє ч(с)тньіхь єго мощин 

сну своєму валфромью (б. м. н., бл. 1350 Р 8). 
ФОРМИ: род. мощии (бл. 1350 Р 8). 

МОЩОНА ж. (1) (назва села у Волинській землі): и мьі... 
даемь и дали есмо... Сенио село, данное со всимь, щто кь, 
нему слушаеть здавна вь градЬхь, какь се в собь маеть 
сама отчина, вь грани Хобовщина оть Шупкова... а огь 
Яблонна Лескова, оть Моквина Гурба, а Мощона Прожорь, 
и во всихь его границахь (Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 17). 
ФОРМИ: наз. одн. Мощона (1445 АкЮЗР І, 17). 
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МОЯНТ»^. (1) (особова назва, молд., цсл. Моисии, гр. 

Мсошт|ь, гебр. МоФеіі); мьі илїа воєво(д)... чини(м) знаме¬ 
нито... ожє тоть ис(т)иньіи слоуга и болвринь нашь 
вврньш, пань жоуржь моянь слоужиль намь право и вирно 
(Сучава, 1439 МіН. 205). 
ФОРМИ- наз. одн. моянь (1439 МіН. 205), 
моятини мн. (3) (назва місцевості у Молдавському 

князівстві): твмь мн... дали єсми ємоу... єщє силищє поу(д) 
(зіс.— Прим, вид.) мьятинами гдє роужи(ч) сиди(т) (Су¬ 
чава, 1437 Сові. 1, 541); 
вишнїи моятини (1) див. ВЬІШНІИ; н и ж - 

н ї и м о я т и н и (1) див. НИЖНІЙ. 
ФОРМИ: наз. зам. род. оу... моятиии.оу... мояти(н) (1437 

Сові. І, 541); ор. мьятинами (1437 Собі, і, 541). 
МРОЧКО ч. (2) (особова назва): А при томь бьіль... пань 

Михайло Дробить, а Мрочко (Кобринь, 1401 АкВАК 
III, 2); А при том моємь записном листу бьіл... Сєнко Про¬ 
сто упчичь, Пронко, а Мрочко (Добучини, 1487 А5 І, 239). 
ФОРМИ: наз. одн. Мрочко (1401 АкВАК III, 2; 1487 А5 

І, 239). 
МРЬЗА див. МЬІРЗА. 
*МСТИСЛАВЛЬ ч. (2) (назва міста у Віленському воєвод¬ 

стві) Мстиславль: Дань во Мстиславли (Мстиславль, 1500 
АСД II, № 3). 
ФОРМИ: місц, одн. во Мстиславли (1500 АСД П №3). 
*МСТИСЛАВОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): Тими жь 

рази а другий запись Романа Мстиславовича, на Купечовь 
и инньїе села наданье святой Пречистой Володимерское 
епископии, осмотрели вь томь светомь евангелии (Луцьк, 
1444 АрхЮЗР 1/УІ, 8). 
ФОРМИ: род. одн. Мстиславовича (1444 АрхЮЗР 

1/УІ, 8). 
МСТИТИ дієсл. недок. (2) (кому, на кого) мстити (кому), 

мсти тис я (на кому): сЬоііаЬ рак іу екоМеІ регетігуа іоЬо 
з 52\уДгукЬау1от, по ту іеЬе пе ргуризіут а ІусЬ оЬісі 
пікак пе тогет па зеЬе роїогуіу, згІоЬускто іт пе тзіуіі 
(Липнишки, 1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 140); а мьі єщє слюбили 
имь мстити на и(х) ворого(в), що мо(ч) имє(м) наиболшє до¬ 
сягнути (Сучава, 1457 Сові. II, 809). 
ФОРМИ: інф. мстити (1457 Сові. II, 809); баж.-ум. сп. 

1 ос. лін. згіоЬусЬто... тзіуіі (1433 ЗНТШ ЬХХУІ, 
140). 

*МСТИііІИН ч. (1) (назва села у Волинській землі) Мсти- 
шнн: и я... записую матце своей пане Анне Немириной: 
Мстишин, Полганов, Коршево (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 
8/IV, 27). 
ФОРМИ: знах. одн. Мстишин (XV ст. АрхЮЗР 8!IV, 27). 
МОУДРИЧКА, МЖНДРИЧКА ч. (8) (особова назва, пор. 

МьіндрА): ми алєксандрь воєвода ... знаємо чинимь... ожє 
тоть истинньїи слуга и бояринь нашь пань Балица мудрич- 

ка служиль пєрєжнїимь господарємь и оцю нашєму правою 
н вврною службою (Сучава, 1403 ДЗ 338); а на то є(ст) ввра 
...пана мЖдричкьг (Сучава, 1428 Сові. І, 233). 
ФОРМИ: наз. одн. мудричка, мудри(ч)ка 2 (1403 

338; 1421 Сові. І, 142); зам. род. ввра пана му(н)дричка, 
мЖндричка 2 (1420 Сові. І, 136; 1423 Сові. І, 157); род. одн. 
мЖдричкьї (1426 ВАМ 22; Сові. І, 182; 1428 Сові. І, 233); 
знах. одн. зам. род. ввра пана мудри(ч)ку (1422 ДГОБ). 
Див. ще *МАНДРИЧКА. 

*МУДРОСТЬ ж. (2) мудрість: блгоізволениемь мудртію 

бга оца всемогущаго по(д)писана бисть сия капли(ца пове- 
лвні>емь великодержавного короля пресветлого казимира 
(Краків, 1478 ОБРН 130); и ми ємоу... имвнє... даємь.... 
зо всими доходи и зо всими потребами, которьш... кото- 
рьімь коли обмчаємь сь стародавна прислухали и нинє 
сут и потомь, которьімколвє розумом або мудростю ч<є>- 
л<о)[ (в)чєскою могут розмножень! бити (Вільна, 1499 АЗ 
І, 117—118). 

ФОРМИ: ор. одн. мудростю 1 (1499 АЗ І, 118); мудртію 
І (1478 ОБРН 130). 

*МОУДРЬ!И1 прикм. (2) мудрий, розумний: знамєнито- 
сто чинимьі... ижє ми ремінь воєвода молдавьскии... з доб¬ 
рої и з мудрої радисвоїхь слугь и пановь нашихь... слю¬ 
били єсми и слюбуємь... вврна служьба служити (Сучава, 
1393 Сові. II, 607); Моудрьш и плємєнитьім и вьевкои чести 
достойним нам же драгим приАтєлєм, вьевмь Брашоввномь 
(Дольний Торг, 1475 ВО II, 336). 
ФОРМИ: род. одн. ж. мудрої (1393 Сові. II, 607); дав. мн. 

моудрнм (1475 ВО II, 336). 
*МОУДРЬ1И2 прикм. (1) (майстерно вироблений) тон¬ 

кий: Почєнши гдє єсть головноє мито, на складв оу Соуча- 
вв... от крамних рвчєи, що соут розмаити рячи, почєнши 
полотно литовскоє и кросєнскоє и моудроє, и от бархатоу... 
щоби платили... мито (Сучава, 1460 ВО II, 273). 
ФОРМИ: наз. одн. с. моудроє (1460 ВО II, 273). 
МОУЖ див. МОУЖЬ. 
*МОУЖАБОИСТВО див. *МОУЖЄБОИСТВО. 
*МОУЖАТКА ж. (1) (стч. тигаіка, стп. т^іаіка) за¬ 

міжня жінка: мн оуставлАємь моужамь запи(с) ро(ч)ньш 
а оудовамь за шєсть лв(т), а моужа(т)комь за двсА(т) лв(т) 
(XV ст. ВС 33). 
ФОРМИ: дав. мн. моужа(т)комь (XV ст. ВС 33). 
*МОУЖЄБОИСТВО с. (II) (стч. тиЕеЬоізїуо/тишЬоізі:- 

уо, стп. т^гоЬбізі^о) убивство: Во дав’нн(х) часо(в) обьі- 
чаи бьі(л) коли кмє(т) кмвтА забнль тогдьі дав’шї трн гривь- 
ньі гро(ш)и бьі(л) порожень моужабоиства але то нє било 
досить за тоую простоупкоу ми оуставлАємь за тоє моужо- 
бо(и)ство городоу томоу Й гривни а прїятєлємь ближьнимь 
шєсть гривень (XV ст. ВС 24). 
ФОРМИ: род. одн. моужабоиства (XV ст. ВС 24); знах. 

одн. моужєбоиство 4 (XV ст. ВС 24, 33); моужобо(и)ство 1 
(XV ст. ВС 24); моу(ж)боис(т)во І (XV ст. ВС 33); 
моу(ж)оубоиство 1 (XV ст. ВС 24 зв.); ! моужоиство 1 
(XV ст. ВС 24); місц. одн. о моужєбоиствв 1 (XV ст. ВС 7); 
о моу(ж)бо(и)ствє 1 (XV ст. ВС 8 зв.). 

*МУЖИКОВИЧЬ ч. (1) (особова назва): што жє мишь 
мужикови(ч) дєржаль та дворища оу твшькови(ч) коро- 
лювь слуга и ми єсми тому ясному мишєви.,. дали єсми 
фєцєви(ч) дворище и бугданьчича оу иовоевльиєхь на вв- 
ки... за єго дворища (Перемишль, 1390 Р 175—176). 
ФОРМИ: наз. одн. мужикови(ч) (1390 Р 175). 
МУЖИКЬ ч. (2) (особова назва, стп. М§гук): а при то(м) 

еввдци били кнАзь Ань арцибискупь льв(овс)ки па(н) 
м(... —Прим, вид.)жи(к) из дуброви (Медика, 1415 Р 87); 

Ми воицєхь з бжнєи мл(с)ти ярцнбискупь гнЯздєнскни... 
янь мужикь з дуброви лвовскии воєводи марцинь с лавска 
познанскии... слюбуємьі и слюбили єсми... воєводамь зем¬ 
ля молдавскои (Ланчиця, 1433 Р 122—123). 
ФОРМИ: наз. одн. мужикь, м(...)жи(к) (1415 Р 87; 

1433 Р 122). 

МУЖИЛО, МОУЖ БІЛО ч. (7) (особова назва): Ми пань 
моужнло боучацски(и) староста снятински(н) па(н) бар- 
тошь боучацски(и) староста по(д)лски(и) посполитьі(и) Вьі- 
знаваємь симь нашьімь листомь... и(ж) ... дали єсми ємоу... 
оу снятинв оу горо(д) мєшканє (Снятин. 1454 Р 162—163); 

и тн(ж) слюби(л) на(м) мли отець, па(н) мужило, бити 
ка(ж)дому нашмоу (в орие. нєшмоу.— Прим, вид.) нєпря- 
тєлю нєпрїатє(л) (Сучава, 1457 Сові. II, 810); Ми слюбоу- 
ємь... перед паном Камєнєцким паном Моужилом, старос¬ 
тою СнАтинским и Коломниским (Сучава, 1462 ВО II, 292). 
ФОРМИ: наз. одн. мужило 3 (1457 Сові. II, 808, 809, 810); 

моужьіло 1 (1454 Р 162); род. одн. мужила (1455 Сові. II, 
769; 1457 Сові. II, 809); ор. одн. Моужилом (1462 В О її, 
292). 

*МОУЖНИИ див. *МОУЖЬНИИ. 
*МОУЖОБОИСТВО див. * МОУЖЄБОИСТВО. 



ЇМОУЖОИСТВО — 619 *МУНАСТЬІРЬ 

! МОУЖОИСТВО див. *МОУЖЄБОИСТВО. 
*МОУЖОУБОИСТВО див. *МОУЖЄБОИСТВО. 
МОУЖЬ див. МОУЖЬ. 

*МОУЖЬ1КЬ ч. (1) (феодально залежний селянин) селя¬ 
нин, мужик: видєлосє намь и паномь раде нашо(и) штожь 
по всєму вели комо у кня(з)ствоу нигдє па(н)скии моужьїки 
лововь своихь нємають (Вільна, 1499 ВФ). 
ФОРМИ: наз. мн. моужьїки (1499 ВФ). 
МО У Ж БІЛО див. МУЖИЛО. 

МОУЖЬ, МОУЖЬ, МОУЖ ч. (57) І. (дружина) чоловік, 
муж (46): Про то я... записала есми по души моего мужа, 
небощика князя подлугь слова мужа своего, кь манастьіру 
Светого Спаса двв корчмьі вольньїхь у Кобрьіни (Кобринь, 
1401 АкВАК III, 2); що бьі имь оурикь сь оусьмь дохо- 
домь и дцтємь єго що имаєть и дьтємь настиньїмь що сь 
добрьчино(м) н сноу єи що є(ст) о(т) дроуга єи моужа (Су- 
чава, 1427 Сові. 1, 196); Се я пани Вохнова пани Мария... 
а даю и дала есми ... дотце своей паньне Матрухьне мужа 
своего дидину и отчину, селце на имя Ставокь (Володимир, 
1471 АрхЮЗР 8/П1, 627); О жєнє котопои моужь оумрє(т) 
а причомь маєть заста(т) (XV ст.ВС 31 зв.); и Бори(с) рєкь 
бьі(л) в жоньї моєє на єє вено запи(с) што є(и) му(ж) єє пє(р)- 
вьі(и) записа(л) (Вільна, 1495 ВМБС); 
моужа п о н А т ь (2) вийти заміж: коли(ж) моу(ж) 

оумрє о(т) жєньї... а хочє(т) ли иньшєго моужа понА(т) тог- 
дьі ... дьтємь о чи на все испо(л)на прїидь(т) (XV ст. ВС 
31 зв.); моужа оузАть (1) вийти заміж: мьі сказоу- 
емь и(ж) такая девка бвзь волї опькальнїка своего имєєть 
собь моужа оузА(т) (XV ст. СЯ 41 зв.). 

2. (мужчина) чоловік (1): даємь ва(м) вьда(т) всвмь... 
и(ж) хто будє(т) ва(с) (!) дєржа(т) чєлА(д) нємєцкую муже (в) 
ли жоно(к) ли робАт ли бьі есте при нашєи мл(с)ти воли 
(Перемишль, 1447—1492 ЛКНКВ). 

3. (знатна людина) муж (2): а да(н)н сєи листь через 
руки вєльбно(г) мужа донина подканцлврєго кролєвства 
(по)лско(г) (Медика, 1415 Р 87); а кому сь оузри(т) кри(в)да 
на тьі(х) люди, а о(н) да ищє(т) и(х) прА(д) стариць (!), али- 
бо прА(д) свои моужи, иного су(д)ць да не имаю(т) (Сучава, 
1453 Сові. II, 462). 

4. (лише у мн.) люди (5): 5\уісіос2По ЬисіеіЬ казгсіогли 
кіо коїу пазгіу Іізі угогОгіїЬ... оге ргізгосізгу ти2о\уе зраз- 
С2епіе га!о\уа1і па Рапа МігозІа\ма згсгоЬу оп кигоІо\У32сгі- 
гпи сіеггаї росі зоЬоуи (Галич, 1413 СЬ 48); пьітали єсмоСта- 
рьіхь боярь и мужєи старьіхь што бьіла зємлА о(т)шла о(т) 
скленА кь блудову оу дєсАтину (Луцьк, 1445 Р 150); Мьі 
пьітали пани Василєвоє, єстли в тебе єщо люди? Она поста¬ 
вила боАр, моужєй многих, которьш перед нами повєдили:... 
на том хочем... присАгноути (Лукониця, 1478 АЗ III, 17). 
ФОРМИ: наз. одн. мужь, моужь 7 (1401 АкВАК III, 2; 

1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627; 1487 РИБ 437; XV ст. ВС 31 зв.; 
1494 РИБ 560); мужь, моужь 7 (1487 Л5 І, 239; XV ст. 
ВС 8; СЯ 9, 40, 41); моуж, моу(ж), му(ж) 6 (1487 А5 І, 
239; 1490 ЗХП; XV ст. ВС 31 зв.; 1495 ВМБС); род. одн. 
моужа, мужа (1401 АкВАК III, 2; 1415 Р 87; 1427 Сові. І, 
196; 1471 АрхЮЗР 8/ІІІ, 627; 1489 АЗ І, 89; 1494 РИБ 560, 
561; XV ст. СЯ 41 зв.; 1495 ВМБС); дсш. одн. моужоу, му¬ 
жу 3 (1489 АЗ І, 89; 1490 ЗХП; 1494 РИБ 560); мужєви 
1 (1487 АЗ І, 239); знах. одн. моужа, мужа (1401 АкВАК 
III, 2; XV ст. ВС 31 зв.; СЯ 41 зв.; 1489 А5 І, 89; 1490 
ЗХП); ор. одн. моужємь, мЖжємь (XV ст. ВС 21 зв.); 
місц. одн. прї моужи (XV ст. СЯ 40 зв.); наз. мн. моужєвє 
1 (XV ст. ВС 33); тиго№е 1 (1413 СЬ 48); род. мн. мужєи, 
моужєй 3 (1445 Р 150; 1478 АЗ III, 17); мужє(в) 1 (1447— 
1492 ЛКИКВ); дав. мн. моужомь (XV ст. ВС 33); знах. мн. 
моужєй (1478 Л5 III, 17); ор. мн. моужми 1 (1438 ПВАс 
27); моужи 1 (1453 Сові. II, 462). 

*моужьнии прикм. (3) чоловіків (1): Мьі сказоуємь 

по смрти моужьне жєнє только вено оузА(т) а остатокь 
всєго имєнїя детємь воздасть (XV ст. СЯ 40); 
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н є в Є с т а м о у ж н а (2) див. НЄВЕСТА. 
ФОРМИ: місц. одн. ж. о (по) моуж не, моужьнє (XV ст 

ВС 6 зв., 21; СЯ 40). 
*МОУЖЬЧИНЬКА ч. (2) хлопець: Коли прїгодить нє- 

которомоу оцоу дроую (!) жону понАть а имєють с нею дев- 

кьі а с пєрвою жоною моужьчинькьі тогди снве по смрги 

оцеве мають девьки замоу(ж) вьідать по(д)лоугь обьічая 
зємьско(г) (XV ст. СЯ 41). 
ФОРМИ; знах. мн. моужьчинькьі (XV ст. СЯ 41); дав. мн. 

моужьчинько(м) (XV ст СЯ 40 зв.). 
*МОУЖЬЧИНЬКА див. *МОУЖЬЧИНЬКА. 
*МУЗСКИИ прикм: (6) чоловічий: О панє(х) алюбо о 

панна(х) которьш (ж) позивають ко(г) алюбо которьш паней 
и панєнь бьітность длА крєпостї и(х) вьшєтьі соуть о(т) збора 
лю(д)ска(г) и моузького абьі не мєлї оутїскоу моузьско(г) 
(XV ст. ВС 12); а какь зь нихь одинь зомреть а не зоста¬ 
вить по собе сьіновь и щадковь музского полу то его поло¬ 
вина того села Осекрова на того маеть спасти которьійся 
останеть и на его счадки музского полу (Троки 1498 
ГВКОО). 
ФОРМИ: род. одн. ч. музского, моузьско(г) 5 (XV ст. ВС 

12; 1498 ГВКОО); моузького 1 (XV ст. ВС 12). 
*МОУЗЬКИИ див. *МУЗСКИИ. 
*МОУЗЬСКИИ див. *МУЗСКИИ. 

МУКОБОДЬІ мн. (2) (назва маєтку у Волинській землі): 
Што перьво сего жаловаль намь... пань Литаворь Хребь- 
товичь на земянь Дорогицькихь, ... абьі они земли его 
забрали вь томь его именьи, которое мьі ему дали вь До- 
рогнцькомь повете, на имя Вьішьково а Мукободьі (Кра¬ 
ків, 1489 РИБ 432—433). 
ФОРМИ: наз. Мукободьі (1489 РИБ 433); знах. Мукобо- 

дьі (1489 РИБ 433). 
МУКОВИЧЬ <МОУКОЄЇ>ЄВИЧЬ?> ч. (1) (особова наз¬ 

ва): а при нас в тоть чась бьіль... пань Гринко Муковичь 
(зіс.— Прим. вид.) (Луцьк, 1475—1480 АрхЮЗР 8/Ц/, 20). 
ФОРМИ: наз. одн. Муковичь (1475—1480 АохЮЗР 8/^. 

20). 
МУКОСЕЕВИЧЬ див. МУКОС'БЕВИЧЬ. 
МОУКОСЄА ч. (1) (особова назва): а при том бьіл... пан 

Гринко МоукосєА (Берестя, 1448 АЗ І, 44). 
ФОРМИ: наз. одн. МоукосєА (1448 І, 44). 

МУКООбЕВИЧЬ, МУКОСЕЕВИЧЬ, мукосеевич, 
МУКОСЕЕВИЧЬ, МОКОСЕЕВИЧЬ ч. (12) (особова наз¬ 
ва): волни во вьсехь тьіхь нменьяхь кому отдати, и прода¬ 
ти, н променити пан Йван Мукосьевичь и его близкии по 
немь будучий (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/IV, 8); А при томь 
бьіли свьдки наша рада вьрная владьїка Луцкій Оеодосей... 
пань Дениско Мукосеевичь (Луцьк, 1446 АкЮЗР І, 18); 
и мьі подль г(о)сп(о)д<а)рьского приказаньА питали єсмо 
свьтков:... пана Грннка Моукосьєвича, пана Лютика 
(Луцьк, 1475 АЗ І, 70). 
ФОРМИ: наз. одн. Мукосеевичь, Мукосеевич 4 (1430 

АрхЮЗР 8/П/, 8; 1445 АкЮЗР І, 18; 1465 АЗ І, 57; 1472 
АрхЮЗР 8/ІІІ, 3); Мукосеевичь 1 (1473 АрхЮЗР 8/IV, 
103); МукосЄеви(ч) 1 (1438 Р 139); Мукосеевичь 1 (1446 
АкЮЗР І, 18); Мокосеевичь 1 (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8); 
род. одн. Мукосеевича (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8); дав. одн. 
Мукосеевичу 1 (1430 АрхЮЗР 8/IV, 8); мукосеєвичю 1 
(1445 Р 150): знах. одн. Моукосеєвича (1475 АЗ І. 70). 
Див. ще МОУКОСЕИЧЬГ 
МОУКОСЕИЧЬ ч. (2) (особова назва): А при том бил: 

пан Михайло Цьдилович хороужий лоуцкий, а пан Денись 
Моукосьичь (Острог, 1466 АЗ І, 61). 
ФОРМИ: наз. одн. Моукосеичь (1466 АЗ І, 61). 
Див. ще МУКОСЕЕВИЧЬ. 
*МОУЛОВАТЄЦЬ див. МОЛОАТЄЦЬ. 
*МУНАСТЬІРЬ див. МОНАСТИРЬ. 
*МУНАСТЬІРЬ див. МОНАСТИРЬ. 
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*МУНДРИЧКА див. МОУДРИЧКА. 
МОУНТЄ с. (2) (назва села у Молдавському князівстві): 

а ми тако(ж) єсми далї и потвердили тоє прА(д)рєчєноє 
село на имА моунтє слоузь нашємоу иоанишю изьятєцю 
(Сучава, 1466 ОІД«А» 519). 
ФОРМИ: наз. одн. моунтє (1466 ОІЯ«А% 519). 
МУНТЧЄЛЬч. (1) (назва височини у Молдавському кня¬ 

зівстві): А єщє єсмьі ему дали трєтїє село оу Слава на 
муьтчєль (Сучава, 1403 338). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. місц. село... на мунтчєль (1403 

338). 
*МОУНТ'£НСКЇИ див. *МОУНТАНСКЬІИ. 
*МОУНТ'£НСКЬІИ див. *МОУНТАНСКЬІИ. 
*МОУН1г£НЬ ч. (2) (молд. мунтен «житель Мунтенії») 

горянин: а мьі такождєрє и от нас єсми дали и потврьдили 
слоузь нашємоу Жоуржи Поудьноу... село на край Доуб- 
рови, гдє били Моунтьнє По<у>цьнє (Васлуй, 1497 ВО II, 
107). 
ФОРМИ: наз. мн. МоунтЬнє (1497 ВО II, 107). 
МОУНТА ч. (1) (особова назва, молд. мунте «гора», «ку¬ 

па»): мьі стєфань воєво(д)... знаменито чини(м)... ожє... да¬ 
ли єсми... монастрю ... тата(р), на имА... моунтА сь чєлАд- 
ми своими... чоуна(к) сь чєльдми своими (Сучава, 1443 
Сові. II, 128). 
ФОРМИ: наз. одн. моунтА (1443 Сові. II, 128). 
*МОУНТАНСКЬІИ прикм. (4) мунтянський, валаський: 

а мунтАньскьш воскь и брашєвьскьіи слободно имь єсть 
(Сучава, 1408 Сові. II, 632); А моунгЬнскьіи воскь и оугор- 
скьіи имь слободно ис зємли вьівєсти (Сучава, 1460 ВО II, 
275). 
ФОРМИ: знак. одн. ч. моунтАнскьіи, мунтАньскии 2 

(1408 Сох/. II, 632; 1434 Сові. II, 670); моунтьнскьіи 1 
(1460 ВО II, 275); моунтЬнскїи І (1456 Со5/. II, 791). 

*МОУНТАНЬСКЬІИ див. *МОУНТАНСКЬІИ. 
МОУНЧЄИ мн. (1) (назва села у Молдавському князівст- 

<?0;Тьмь ми видьвшьі єго правоую и вирьноую слоужбоу 
д(о> нас..- дали и потвєрьдили єсми ємоу... села... на 
имь... Борисєщи... и Моунчєи. гдє бил город Доумьі Чорь- 
ного (Сучава, 1462 ВО І, 64—65). 
ФОРМИ: наз. Моунчєи (1462 ВО 3, 65). 
*МОУНЧЄЛОВЬ прикм. (1) <^> потокь Моунчє- 

л о в ь див. *ПОТОКЬ 1. 
ФОРМИ: ор. одн. ч. Моунчєловом (1473 ВО І, 183). 
Див. ще *МОУНЧЄЛОУЛЬ. 
МОУНЧЄЛОУЛ ч. (1) (назва поляни у Молдавському 

князівстві): Тьм мьі видьвшє єго правою и вьрною слоуж- 
бою до нас... дали єсми ємоу и потврьдили... село на имь 
Бєркишеїцїи... и поАна Моунчєлоул сь монастирем (Су¬ 
чава, 1473 ВО І, 183). 
ФОРМИ: наз. одн. Моунчєлоул (1473 ВО І, 183). 
*МОУНЧЄЛОУЛЬ ч. (2) (назва потоку у Молдавському 

князівстві): А хотарь томоу сєлоу... до потока Моунче- 
лєлоуи (Сучава, 1473 ВО І, 183). 
ФОРМИ: род. молд. Моунчєлєлоуи 1 (1473 ВО І, 183); 

Моунчєлоулоуи 1 (1473 ВО І, 183). 
Див. ще *МОУНЧ€ЛОВЬ (потокь Моунчє- 

л о в ь). 
*МОУНЧЄЛЬ1 ч. (2) (молд. мунчел «горб») горб, паго¬ 

рок: а азь г(сд)во мн... дали и похилили и потвє(р)днлн єсмо 
того село на нмь ши(л)биканїи... и соуха велика А о(т) оус- 
тїА до самого вє(р)ха и сь оусими польнами и моу(н)чєли 
ко(л)ко и(х) по нєи (Сучава, 1488 ДГСВМЩ). 
ФОРМИ: ор. мн. моунчєли, моу(н)чєли (1488 

ДГСВМЩ). 
*МОУНЧЄЛЬ2«. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): тьмь ми видивши правдоу й слоужбоу вьрноую... 
пана (алєксандра спатара) вратили єсми єго отчнноу, тьі(х) 
двь сели вьішєп<иса>нньі(х) и такождє село моунчє(л) (Су¬ 
чава, 1436 Сові. І, 455). 
ФОРМИ: знах. одн. моунчє(л) (1436 Сові. І, 455). 

*МОУР ч. (1) (кам'яна огорожа) мур: стєфань воєвода... 
сьзда и сьтвори тоурнь сь(и) и моур около монастирю (Пут- 
на, 1481 КІ). 
ФОРМИ: знах. одн. моур (1481 /(/). 
МОУРГОЧ ч. (2) (особова назва): мьі Стєфан воєвода... 

знаменито чиним ... ожє прїидоша... наши слоуги Косте 
Моургоч и сєстричич єго Гаврил... и продали свою правоую 
отниноу (Сучава, 1490 ВО І, 400). 
ФОРМИ: наз. одн. Моургоч (1490 ВО І, 400); дав. одн. 

Моургочю (1490 ВО І, 400). 
МОУРГОУ ч., невідм. (2) (особова назва): И оуставшє 

слоуга наш (То)ма Пригорча запла(тил) оусє исполна 
тоти... пиньзи... оу роуки слоузь нашємоу Оана Моургоу 
(Сучава, 1487 ВО І, 304). 
Див. ще *МОУРГЬ. 
*МОУРГЬ ч. (1) (назва села у Молдавському князівстві): 

ми Стєфан воєвода... чинимь знаменито... ожє... дали н по¬ 
твердили єсми ємоу... село на имь Глодьни... повьішє от 
Моурга (Сучава, 1462 ВО І, 61). 
ФОРМИ: род. одн. Моурга (1462 ВО І, 61). 
* МОУРГЬ ч. (1) (особова назва, молд. мург «гніднй»):а 

г(сд)вомьі оу то(м) оуста(х) та пожалова(х) нашоу слоугоу, 
па(н) їо(н) моургь, за єго правоую и вьрноую слоужбоу (Су¬ 
чава, 1491 Сові. 8. 156). 
ФОРМИ: знах. одн. моургь (1491 Сові. 8. 156). 
Див. ще МОУРГОУ. 
МОУРДЖАНЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): Тьм мьі... дали и (потвердили єсми є)моу... села 
на имь: гдє бил дворь Крєцьви на Ялань, и Моурджанїи, 
гдє єст домь (єго) (Сучава, 1466 ВО І, 110). 
ФОРМИ: наз. Моурджанїи (1466 ВО 1, ПО). 
МОУРС^ ч. (1) (особова назва, молд. мурсз «медовий на¬ 

пій»): мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ож(є) тот 
истиньї наш вьрни слоуга, пан Влад Моурсь, слоужил нам 
право и вьрно (Сучава, 1469 ВО І, 135). 
ФОРМИ: наз. одн. Моурсь (1469 ВО І, 135). 
*МУРТАЗА ч. (5) (особова назва, перс, тогіага «вибра¬ 

ний», араб. га2і)а «хотіти», «бажати»): Ярьлнкь оть иара 
моурьтазьі Казимироу братоу оть му(р)тази цара поклонь, 
рєкьши слово то єсть (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: род. одн. моурьтазьь му(р)тазн (1484 ЯМ). 
*МУРТАЗИНЬ прикм. (1): Му(р)тазино слово королю 

братоу моємоу (б. м. н., 1484 ЯМ). 
ФОРМИ: наз. одн. с. Му(р)тазино (1484 ЯМ). 
Пор. *МУРТАЗА. 
*МОУРТ>ТАЗА дав. *МУРТАЗА. 
*МУСИТИ дієсл. недок. (1) (бути повинним) мусити: пакь 

ли тоть кто имєть жити, у томь домь, бьі хотьль ньшто оть 
тьхь дєржьтн, тогдьі мусить (? — Прим, вид.) сь мьстомь 
тєрпьти (Сучава, 1408 Сові. II, 633). 
ФОРМИ: теп. З ос. одн. мусить (1408 Сові. II, 633). 
*МОУСТЯ (2) (особова назва): а трєтьа част от тАхжє 

сєл да єст Исаю, сьіноу Оани Моусти (Васлуй, 1495 ВО II, 
59). 
ФОРМИ: род. одн. Моусти (1495 ВО II, 59). 
*МУТВИТИЩЕ с. (І) (назва села у Волинській землі) 

Мутвиця: Узривьши есмо знаменитую намь служьбу... 
пана Петра Ланевича Кирдеевича Мьілского... и мьі... дали 
есмо ему... село Твердинь, а Мутвитище вь Луцькомь по- 
вете (Луцьк, 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12). 
ФОРМИ: знах. одн. Мутвитище (1445—1452 АрхЮЗР 

8/ІУ, 12). 
*МУТВИЧЬНЬІИ прикм. (1) О м у т в и ч ь н н и по¬ 

токь (1) (назва потоку у Перемишльській землі): а и єщє 
даль єсмь ньзьі (!) на дньстрь о(т) мутвичьного потока до 
стєпаньча пєрєвоза (Казимир, п. 1349 Р 3). 
ФОРМИ: род. одн. ч. мутвичьного (п. 1349 Р 3). 
*М11СНАМ'ЕС ч. (2) (назва потоку у Берестейській 

землі): у Іігапусіи у шеги $ату іезгпо рготегу зеЬе роїо- 
гуїу у корсу газураіу росгопзгу осі іоіеу ^еіукоуі аогоЬу 
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згіо осі гпІ5Іа усієї ЬегеЬогп шисЬа^са ро ро1о\\гупе сЬмюгу- 
З2с2у (Трншин, 1500 ДПЖН). 
ФОРМИ: род. одн. тисЬагуса (1500 ДПЖН); дав. одн. 

тисЬа^си (1500 ДПЖН). 
^МУХОТОЛОКИ мн. (2) (назва місцевості у Волинській 

землі): я... дала єсми ему... имєнє... ограничоноє почон- 
ши посеред Мухоголок рєкою Лютицєю до мосту и вели¬ 
кому гостинцу... минуючи Свєдники... соколскою дорогою 
алиж оу Мохотолоки (Ровно, 1488 АЗ І, 241—242). 
ФОРМИ: род. Мухотолок (1488 АЗ І, 242); знах. Мохо¬ 

толоки (1488 АЗ І, 242). 
*МУЧЄНИКГЬ ч. (9) мученик: Вь льто шєститисАчноє и 

сой сотноє дєвДносто третєє на памАть стаго мученика 
єфимьА на канунь проводьв(ь) оу (су)боту (б. м. н., 1585 Р 
28); оу нашюмь дворь оу мєдьіць оу дє(н) свАто(г) мученика 

дмитрид под льтьі розь(с)тва хр(т)ова а леть и оу ли(т) 
и сємоє лито (Медика, 1407 Р 72); И боуди ємоу клАтва, 

о(г) ба ода и сна и ста(г) дха... и о(т) всв(х) мчнкь и 

прпбньйх) и бгоносньі(х) о(т)ць антонїа и 0єо(до)сїа пєчєрь- 
скьі(х) (Київ, 1446 Р 154); а азь г(сд)во ми... и дали и похи¬ 

лили и потвє(р)дили єсмо того село... томоу стомоу нашємоу 

монастироу о(т) воронець идєжє є(ст) хра(м) стго и слав¬ 

ного м(ч)нка вєликаго и побьдоносца гєо(р)гїа (Сучява, 
1488 ДГСВМЩ). 
ФОРМИ: род. одн. мученика* тисгепука 3 (1385 Р 28; 

1407 Р 72; 1465 01 176); м(ч)нка 2 (1413 Р 84; 1488 
ДГСВМЩ); ск. н. мчн. 1 (1413 ОБРН 115); знах. одн. мчнка 

(1386 Р 31); род. мн. мучєникь 1 (1403 /?5 338); мчнкь 1 
(1446 Р 154). 

*МОУЧЄНИЦЯ ж. (1) мучениця: мьі стєфа(н) воєвода... 
чини(м) знаменито ... ожє... дали и потвердили єсми митро¬ 

полію нашєму о(т) романова трьга идєжє є(ст) храмь стоп 

м(ч)нци параскєви села оу нашєи зємли оу молдавскои на 
имь лєоукоушани (Сучава, 1458 ОІДкА'» 512). 

ФОРМИ: дав. одн. м(ч)нци (1458 ОІД«А» 512). 
МОУША, МОУШЖ ж. (29) (особова назва): Азь рабь 

бжїи... имєнємь стєфань... коупи(х) сь тєтраєу(г)ль за 
своЖ дшЖ... и сєстрь мои(х) моушЖ и станж(б. м. н., 1401 
ЗКЄ); а тоє привилїє вишєписа(н)ньі(х) прє(д)ко(в) нашьі(х) 

изгиноули о(т) роукьі крьстини ска пантєлєєва и паней 
єго моуши (Васлуй, 1464 £)//?«4» 517); И оуставши наши 
слоуги Сима и брат єго Оника та заплатили оуси тоти 
вишєписаннїи пинвзи... оу роуки слоузв нашємоу Сими 
Бєнб и сєстри єго Моуши (Ясси, 1500 ВО II, 175). 
ФОРМИ: наз. одн. Моуша 11 (1464 ОІР«А» 517; 1487 

ВО 1, 291; 1489 ВИ І, 376; 1493 ВО II, 18; 1495 ВО II, 64; 
Со&і. 3. 193; 1497 ВО II, 116; Сові. 3. 223; 1499 ВО 
II, 153; 1500 ВО II, 176 і т. ін.); зам. род. от... Моуша 

2 (1472 ВАМ 61; 1489 ВО І, 376); за дшЖ... сєстрь мои(х) 
моушЖ и станЖ І (1401 ЗКЄ); зам. дав. Моуша 1 (1499 
ВО II, 154); род. одн. моуши (1464 ОІД«Ау> 517); дав. одн. 
Моуши (1464 01П«А» 517; 1487 ВО І, 291; 1489 ВО І, 376; 
1493 ВО II, 18, 19: 1495 ВО II, 76; Сові. 3. 193; 1497 ВО II, 
116, 117; Сові. 3. 223; 1500 ВО 11, 175). 
МОУШАТ див. МОУШАТЬ. 
МУШАТА1 ч. (7) (особова назва): а то єсмо дали пану 

ивану мушати н єго дьтємь и єго оунучатомь и єго ближ- 
нимь по нємь будущимь (Луцьк, 1445 Р 150); А при томь 
бьіли добрьіє люде па(н) васко люби(ч) писа(р) королєв- 
скк(и) па(н) ива(н) мушата (Львів, 1478 ЗРМ). 
ФОРМИ: наз. одн. мушата (1445 Р 150; 1478 ЗРМ); род. 

одн. мушатьі (1445 Р 150); дав. одн. мушати 2 (1445 Р 150); 
мушат-Ь 1 (1445 Р 150). 

*МУШАТА2 ж. (1) (особова назва): а на то ...вцра ма¬ 
тим нашєї кнДгцнв мушатм (Сучава, 1393 Сові. І, 14). 
ФОРМИ: род. одн. мушатн (1393 Сові. І, 14). 
*МОУШАТИНЬ прикм. (2): И оу том також прїидоша... 

дочка Моушатина, и... дочка Грози Коуфта... и продали 
свою правоую отниноу (Гирлов, 1499 ВО II, 153). 
ФОРМИ: наз. одн. ж. Моушатина (1499 В О II, 153); 

дав. одн. ж. Моушатини (1499 ВО II, 154). 
Пор. МУШАТА1. 
МУШАТИЧЬ, МУШАТИЧ ч. (4) (особова назва): А при 

том бьіль... пан Пєтр'ь Мушатич (Ровно, 1483 .45 І, 82); 
А при томь бьіль князь Ивань Путятичь, а пань Петрушко 
Мушатичь (Луцьк, 1495 АЛМ 89). 
ФОРМИ: наз. одн. Мушатич, Мушатичь (1483 45 І, 82; 

1488 45 І, 242; 1490 45 І, 92; 1495 АЛМ 89). 
МОУШАТЬ, МОУШАТ ч. (55) (особова назва): И оу том 

оуставши наш вцрньш пан Моушат дворник и заплатил он 
вьси тотьі вьішєписанньїи пинцзи (Ясси, 1476 ВО І, 208); 
А на то єсть... в, п. Моушата (Васлуй, 1495 ВО II, 43), 
ФОРМИ: наз. одн. Моушать, Моушат (1476 ВО І, 208; 

1483 Сові. 3. 121); род. одн. Моушата (1491 ВО І, 467; 1492 
ВО І, 506; 1493 ВО II, 4; СУО 6; Сові. П. 45; Со&і. 3. 176; 
1494 ВО II, 33; 1495 ВАМ 71; ВО II, 249; Сові. 3. 194; 
ПГВСР і т. ін.); дав. одн. Моушатоу (1476 ВО І, 208; 1483 
Сові. 5. 121). 
МОУШИН прикм. (2): мьі Стєфан воєвода... знаменито 

чиним... ожє... Иванко, сьінь Моушин и... Єфросина, доч¬ 
ка Роужина... жаловали єсмьі их особною нашєю милостїю 
(Сучава, 1495 ВО її, 248—249); мьі Стєфа(н) воєво(д)а... 
знаменито чини(м) ... ожє прїидоша прь(д) нами... сновє 
моушини (Сучава, 1500 Сові. 3. 233—234). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Моушин (1495 ВО II, 249); наз. мн. 

ч. моушини (1500 Сові. 3. 234). 
Пор. МОУША. 
*МУШЧИЧЬ див. МЬІШЧИЧЬ. 
МОУШЖ див. МОУША. 
*МЦЄНСКИИ прикм. (1) (пор. Мценськ у Смоленській 

землі): жаловали намь кнгни фєдоровая Федоровича Соко- 

ли(н)ская ись сьіномь свои(м) кнзємь фєдоро(м) федоровн- 
чо(м) Соколи(н)ски(м) на намєстника мцє(н)ского и любу(ц)- 
кого пана богдана сопєжича (Берестя, 1496 ВМКФС). 
ФОРМИ: знах. одн. ч. мцє(н)ского (1496 ВМКФС). 
МШАНЄЦ ч. (1) (назва села у Волинській землі): а кн(А>- 

ло Семену досталсА город Колодєн а села: Чєрнєхов... 
Мшанєц (Луцьк, 1463 АЗ І, 54). 
ФОРМИ: наз. одн. Мшанєц (1463 Л5 І, 54). 
*МШАНЄЦЬ ч.(1) болото, поросле мохом* и мьі... дали 

єсмо ємоу село липоую оу пєрємильскомь Поиггє С обьма 
бєрги ставоу И со млиномь И со мшанцо(м) С мнтомь 
(Луцьк, 1451 Р 158—159). 
ФОРМИ: ор. одн. мшанцо(м) (1451 Р 159). 
! МЬ див. МЬІ1. 
МЬГДЬЛИНЬ ж. (4) (особова назва, молд.. цсл. Магь- 

дальїни, ер. МаубаХтіутг]) Магдалииа: И оуставшє Мьрїє... 
и сь своим братаничєм... та заплатили оуси тоти пиньзи... 
оу роуки Мьгдьлини, дочки Петра спьтарь (Сучава, 1495 
ВО її, 76). 
ФОРМИ: наз. одн. Мьгдьлииь (1495 ВО II, 73, 76); дав. 

одн. Мьгдьлини (1495 ВО II, 74, 76). 
МЬГДЬШАНЇй мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): а мьі такождєрє и от нас єсми дали и потврьдили 
слоузь нашємоу Илн Нашфь тоє прьдрєчєноє село... на имь 
Мьгдьшанїи (Сучава, 1490 ВО І, 396). 
ФОРМИ: наз. Мьгдьшанїи (1490 Ж) І, 396). 
МЬГОУРА з т. (1) (молд. мзгурз «горб») пагорб, могила: 

Хота(р)... до об(рьшї>є мьгоура (Корочин Камінь, 1458 
МіН.Оос. 121 — 122). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. об<рьшї)е мьгоура (1458 
МіН. О ос. 122). 
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*МЬДРЬЖАКОВЬ прикм. (1): и тиж єсми ємоу дали 
и потврьдили она сєлишчє... ідо ємоу продали тоє сєлишчє 
аноушка и марта, дьщєри мьдрьжакови (Сучава, 1493 
Сові._8. 176). 
ФОРМИ: наз. мн. ж. м'ьдрьжакови (1493 Сові. 8. і76). 
*МЬЗЬРЬЄСКОУЛЬ ч. (2) (особова назва): и запла¬ 

ти^) азь г(сд)во ми оуси тоти вишєписанїи пиндзи... оу 

роуки... шандроу га(р)доу и ... шоушманоу... сновє косте 
мьзьрьєскоула (Сучава, 1488 ДГСВМЩ). 
ФОРМИ: род. одн. мьзьрьєскоула (1488 ДГСВМЩ). 
МЬКЬОУ ч., невідм. (4) (особова назва, пор. Макавєи): 

и тиж єсми ємоу дали и потврьдили она (!) сєлишчє, на 
бахлоуєцд, на имд сєлишчє мькьоу влада и сь мистом 
от млина (Сучава, 1493 Сові. 8. 176); Мьі Стєфан воєвода... 
знаменито чиним... ожє прїидє прАд нами... Іон Ватин от 
Соучавд... и продал... половина село на имб Кьлимьнє- 
щїи... та продал слоузд нашємоу Микоулоу Мькьоу (Вас- 
луй, 1497 ВО II, 108—109). 
МЬЛАЮ чневідм. (2) (особова назва, молд. мзлай «пшо¬ 

няний корж»): и оуставши наши слоуги да(н)чоу(л) и бра(т) 
єго драго(т)ь и тесть єго мьлаю... та заплатили оуси ис- 
по(л)на тоти вишєписа(н)нїи пиндзи (Сучава, 1493 
ПГВСП). 

*мьлєщи мн. (3) (назва села у Молдавському князівст¬ 
ві): А хотарь той половинд сєлоу от Мьлєщи да єсть по 
старомоу хотароу, коуда из вика оживали (Сучава, 1479 
ВО І, 228); ТАм ми видДвшє их правою и вдрноую слоуж- 
боу до нас... дали и потвердили єсми им... села на имд: 
Обрьшїа... и половина от Мьлєщїи (Сучава, 1483 ВО І, 
272). 
ФОРМИ: род. Мьлєщи 1 (1479 ВО І, 228); Мьлєщїи 1 

(1483 ВО І, 272). 
* МЬЛЄЩЇИ див. *МЬЛ6ЩИ. 
*МЬЛИНИ мн. (4) (назва села у Молдавському князівст¬ 

ві): А хотар той части от село от Мьлинь, <що> за Мол- 
давою, да єст також трєтаА част от колико єст част Оани 
Бьєшєскоула, и по старомоу хотароу (Сучава, 1499 ВО II, 
Ї36). * ' ' 
ФОРМИ: род. Мьлинь, мьлин (1499 ВО ІЗ, 135, 136). 
*МЬЛИНИНЬ прикм. (6): а па(к) фє(д)ка и сестри єи 

мьрина и гинда до(ч)ки мьлинини... привилїє що имали 
они о(т) на(с) же на тоє село коли соби били розддлили они 
тако(ж) єи дали оу роуки слоузд нашємоу вдрномоу паноу 
тоадєроу Писарєви нашємоу (Ясси, 1495 ПГВ СР). 
ФОРМИ: наз. мн. ж. Мьлинини, мьлинин(и) 3 (1495 ВО 

II, 53; ПГВСР); зам. дав. до(ч)камь мьлинини 1 (1495 
ПГВСР); дав. мн. Мьлинєм 1 (1495 ВО II, 76); мьлином 1 
(1495 ВО II, 76). 
Пор. МЬЛИНЬ2. 
МЬЛИНЬ1 ч. (1) (особова назва, молд. мзлинз «черемха» 

(ягода), «малина»): мьз Стєфан воєвод чиним знамені то ... 
ожє приидоша прдд нами... Мьлинь и Вьіша и зАт их Иваш- 
ко Витолтєскоул... и дали... слоугам нашим... села що имь 
дал... оу(и)ко их (Сучава, 1458 ВО І, 20). 
ФОРМИ: наз. одн. Мьлинь (1458 ВО 1, 20). 
МЬЛИНЬ* ж. (6) (особова назва, молд. мзлинз «черем¬ 

ха» (ягода), «малина»): мьі Стєфан воєвода.,, знаменито чи¬ 
ним... ожє тоти истиннїи слоуга наш МиклД и сестри єго 
Мьлинь и Боурає и ГрДка... жаловали єсмьі их особною 
нашєю милостїю (Васлуй, 1495 ВО II, 39); И оу том також 
прїидоша прАд нами... Мьрина... и... сьіновє Ивашка Коуф- 
та, и оуноука их Мьлинь, дочка Лазорова (Гирлов, 1499 
ВО II, 153). 

ФОРМИ: наз. одн. Мьлинь (1495 ВО II, 39, 53; 1499 ВО 
II, 153); зам. род. сьіновом Мьлинь (1495 ВО II, 53); дав. 
одн. Мьлини (1495 ВО II, 53: 1499 ВО ІЗ, 154). 

* МЬЛИНЬз див. *МЬЛИНИНЬ. 
* МЬЛИНЬ див. *МЬЛИНИНЬ. 

! МЬЛНЬІИ <МЛИНЬ> (1): О братїи што єдинь мьл- 
ньіи (!) имаю(т) (XV ст. ВС 23). 
Див. МЛИНЬ. 
МЬЛОУРЕ ж., невідм. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): тдмь мьі ... дали и потвердили єсми єго очи- 
(н)оу... оу мьлоурє гдє оанчд (Сучава, 1448 Сові. II, 342). 
МЬЛЬ.ЄСКОУЛ ч. (1) (особова назва): мьі Стєфан воєво¬ 

да... знаменито чиним... ожє тоти истинїи наши слоуги Ма- 
рєш и Доума Мьльєскоул и Сима.., слоужили нам право 
и вДрно (Васлуй, 1495 ВАМ 70). 
ФОРМИ: наз. одн. Мьльєскоул (1495 ВАМ 70). 
*МЬЛЬІНЬ див. МЛИНЬ. 
*МЬНДРЄЩИ див. МЬНДРЄЩЇИ. 
МЬНДРЄЩЇИ мн. (4) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): мьістєфа(н) воєво(д)а... знамєнїто чини(м)... ожє... 

дали и потвердили єсми томоу стомоу монастироу села... 
на имд... мьндрєщїи, на орбикоу (Сучава, 1462 Сові. О. 
10); И досталосД мьринки, дочци мьндринї ... село на имд 
мьндрєщїи, на сирєтд, гдє били балинци (Сучава, 1492 
Сові. 8. 161). 
ФОРМИ: наз. мьндрєщїи (\462 Сові. О. 10; 1492 Сові. 8. 

161); род. мьндрєщи (1467 МІН. Оос. 125). 
*МЬНДРИНЬ прикм. (5): и єщє оустали мьринка, доч¬ 

ка мьндрина, и братаничи єи... та дали (в ориг. продали.— 
Прим, вид.) мьрини... за тоє село... єщє ф злат татарских 
(Сучава, 1492 Сові. 8. 161); а мьі також и от нас єсми дали 
и потврьдили... сєстричичєм Мьндриннм... село на имд 
Тьвєщїи (Сучава, 1493 ВО П, 19). 
ФОРМИ: наз. одн, ж. мьндрина (1492 Сові. 8, 161); дав. 

одн. ж. мьндринї (1492 Сові. 8. 161); дав. мн. Мьндриним, 
Мандриним (1493 ВО II, 18, 19). 
Пор. МЬІНДРА. 
МЬНДРИЧИНЬ ч. (1) (особова назва): тдмь мьі виддвши 

єго правою и вдрною слоужбою до на(с)... дали єсми ємоу... 
єщє село гдє би(л) драгомирь мьндричинь (Сучава, 1437 
Сові. І, 541). 
ФОРМИ: наз. одн. мьндричинь (1437 Собі. 1, 541). 
МЬНДР'Ь див. МЬІНДРА. 
МЬНЄЩИ див. МАНЄЩИ. 
*МЬНЗАТОУЛЬ ч. (і) (особова назва): мьі Стєфан воєво¬ 

да... знаменито чиним... ожє тоти истинїи наши слоуги 
Гаврил и браті А єго Никита і Ион, сьіновє Нєгрити, дочка 
Пьтра Мьнзатоула, слоужили нам право и вдрно (Сучава, 
1489 ВО 1, 371). 
ФОРМИ: род. одн. Мьнзатоула (1489 ВО І, 371). 
МЬНЗАЦІИ див. МАНЗАЦИ. 
МЬНЬИЛ див. МАНОУИЛ. 
МЬНЬИЛЄЩЇИ мн. (5) (назва селища у Молдавському 

князівстві): тДмь мьі... дали и потвердили єсми єго очи- 
(н)оу... селище маноуилєщи (ись)коуАни (Сучава, 1448 
Сові. 11,342); мьі Стєфан воєвода ... знаменито чинимь... ожє 
прїидоша прдд нами... молєбникь нашь кир попь Григо- 
рїє... и сь вьсдми яжє о христд братїами... и дали господ- 
ствоу мьі пєть сель:... село Бираино, и село Вльксаново, 
и село Маноуилєщи (Ясси, 1500 ВО II, 173). 
ФОРМИ: наз. мьньилєщїи (1487 Сові. О. 7); род. молд. 

зам. дав. мьньилєщилор (1487 Сові. О. 7); знах. Маноуи¬ 
лєщи, маноуилєщи 2 (1448 Сові. II, 342; 1500 ВО II, 173); 
Маноилєщи 1 (1499 ВО II, 162). 
МЬРЄНА див. МАРЄНА. 
*МЬРЄНКА див. *МАРЄНКА. 
МЬРЗЄ ч., невідм. (1) (особова назва, молд., тюрк, тіг- 

га, ар. атіг «князь», перс, габа «син»): А на то єст велика 
мартоур'ЇА... Мьрзє сьіньСтанчюл (б. м. н., 1470 ВО 1, 153). 
Див. ще МЬІРЗА. 
МЬРИНА див. МАРИНА. 
МЬРИНИНЬ прикм. (4): мн Стєфа(н) воєво(д)а... знаме¬ 

нито чини(м)... ожє тоти истинньш... снвє мьринини.. дали 
и потврьдили єсми и(м)... и(х) праваА о(т)нини (Сучава, 
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1491 Сові. О. 36—37); И оуставшє слоуга (наш Тоадєр)... 
и сестра єго Стана та заплатили оуси тоти пиньзи... оу роу- 
ки слоузЬ нашемоу Юрши, сьшоу Мьринин(оу) (Ясси, 1497 
ВО II, 96). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Мьрининь (1497 ВО II, 96); дав. 

одн. ч. Мьринин(оу) (1497 ВО II, 96); наз. одн. ж. Мьрини- 
на (1493 ВО II, 31); наз. мн. ч. мьринини (1491 Сові. О. 3). 
Пор. МАРИНА. 
МЬРИНКА ж. (8) (особова назва, пор. Марина): И оустав¬ 

шє наши слоуги Данчюл и брат єго Жоуржа и сестри их 
Мьринка и Олта та (заплатили оуси тоти пиньзи...оу роуки 
Тома (Сучава, 1489 ВО І, 367); и досталось мьринки... село 
на имь мьндрєщїи, на сирєтв (Сучава, 1492 Сові. 5. 161); а 
мьі такождєрє... єсмьі дали и потвьрдили слоузь нашемоу 
Иванка и сестрам єго Нвгши... и... дочка Мьринкьєи, 
тоє,„ половина село от Шєкан (б. м, н,, 1494 ВО II, 38). 
ФОРМИ: наз. одн. Мьринка (1489 ВО І, 367; 1492 Сові. 5. 

161); рад. одн. Мьринкьєи (1494 ВО II, 38); дав. одн. Мьрин¬ 
ки (1489 ВО І, 367; 1492 Сові. 5. 161). 
МЬРИНЬбшз. МАРИНА. 
МЬРЇА див. МАРИ Я. 
МЬРЇЄ див. МАРІЄ. 
МЬРМОУР'БНЄ мн. (1) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): Тьмь мн видьвши ихь правою и вьрною слоуж- 
бою до нас... дали и потвердили єсми имь их отниноу пра- 
воую на имб Мьрмоурьнє (Сучава 1467 ВО І, 118—119). 
ФОРМИ: наз. МьрмоурЬнє (1467 ВО І, 119). 
МЬРОУШКА див. МАРОУШКА. 
МЬРОУШКИН прикм. (2): мн Стєфан воєвода... знаме¬ 

нито чиним... ожє тотьі... Жоурка Пинтєчє... и братїа єго 
Юрїи Байко и Сава, сьіновє Мьроушкини... жаловали єсмьі 
их особною нашєю милостїю (Сучава, 1495 ВО 11,248—249). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Мьроушкин (1495 ВО II, 59); наз. 

мн. ч. Мьроушкини (1495 ВО II, 249). 
Див. ще МЬРОУШЧИН. 
Пор. МАРОУШКА. 
МЬРОУШЧИН прикм. (4): мьі Стєфан воєвода... знаме¬ 

нито чиним... оже... прїидоша... Лазорь, сьінь Мьроуш- 
чин, сь своими братїами... и продали свою правою отниноу 
(Сучава, 1483 ВО І, 269); а ми такождєрє и от нас єсми 
ємоу дали и потврьдили и тоє половина село, от батьрєщи, 
чАст мароушчєна, како да ест ємоу от нас оурик (Сучава, 
1493 Сові. 3. і 76). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Мьроушчин (1483 ВО І, 269); род. 

одн. ч. (мь)роу(ш)чина (1490 Сові. 3. 141); наз. одн. ж. 
зам. знах. потврьдили... чАст мароушчєна (1493 Сові. 5. 
176); наз. мн. ч. мьроушчини (1492 Сові. 5. 161). 
Див. ще МЬРОУШКИН. 
Пор. МАРОУШКА. 

МЬРЧЄЩЇИ мн. (1) (назва села у Молдавському князів¬ 
стві): Мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... 
дали и потврьдили єсмьі им... два села на Брьладь на имь 
Мьрчєщїи и Грижливїи (Сучава, 1495 ВО II, 248—249). 
ФОРМИ: наз. Мьрчєщїи (1495 ВО II, 249). 
*МЬРЬЦЄИ мн. (2) (назва села у Молдавському князів¬ 

стві): мьі стєфа(н) воєво(д)а... знамєнїто чини(м)... ожє... 

дали и потвердили єсми томоу стомоу монастироу села... 
на имЬ... бльгарє и мьрьцє(ї) и дрьманєщїи (Сучава, 1462 
Сові. О. 10); и(н)и никто да нєсмьєть тьі(х) монастирски(х) 
люди... о(т) бльгарє и о(т) мьрьцєи... соудити а ни глобоу 
ис ни(х) брати (Сучава, 1467 МіН. Оос. 125). 
ФОРМИ: наз. мьрьцє(ї) (1462 Сові. О. 10); род. мьрьцєи 

(1467 МіН. Оос. 125). 
*МЬРЬЦЄЇ див. *МЬРЬЦЄИ. 
*МЬСТАКИНОУЛЬ див. МЬСТЄКЖНОУЛ. 
МЬСТЄК^НОУЛ ч. (2) (назва болота у Молдавському 

князівстві): А хотарь томоу сєлоу... право д<о> оустї(а) 
Чєрлєнои, идєжє єст блато МьстєкЖноул (Сучава, 1473 ВО 
І, 183—184). 

ФОРМИ: наз. одн. МьстєкЖноул (1473 ВО І, 184); род. 
одн. молд. Мьстакиноулоуи (1473 ВО І, 183). 

*МЬСТИСЛАВСКИИ ч. (1) (особова назва): какжє тот 
Єго Милоети боАпин Раман о твій пьнАзи мАл со мною 
право пьрєд намьстникомь кнАзА Михайла Єго Милоети 
Мьстиславского Тєтєринским, Тораномь Гармановичом и 
тоую тридцат коп грошей широких правом поискал 
(Друцьк, 1492 АЗ III, 23). 
ФОРМИ: род. одн. Мьстиславского (1492 Л5 III, 23). 
МЬТЄИ див. МАТЄИ. 
МЬТЄЮ див. МАТЄЮ. 
МЬТЇАШЬ, МЬТЇЯШЬ, МЬТЇАШ, МЬТЇЯШ ч. (17) 

(особова назва, молд., стч. Маіуаз, мад. Маїуаз, цсл. Мать- 
0єи, гр. Мат'Оєїо?, лат. МаіІЬаеиз): милостивьтй королю! 
Што єси прислаль МагьіАса бискоупа о щькодоу Камєни- 
цкоую до нась, а мьі єсмо добре зрозоумєли тьімь рєчамь 
(б. м. н., 1481 ВО II, 365); Писал Мьтїашь вь СоучавЬ (Су¬ 
чава, 1491 ВО І, 450); што твоя милость присьшаль кь намь 
своихь пословь, дворьника своєго пана Дчоурьжа и пи- 
сара своєго Матьіяша (б. м. н.т 1496 ВО II, 407), 
ФОРМИ: наз. одн. Мьтїашь 1 (1491 ВО 1, 450); Мьтіа(ш), 

Мьтїаіщ Мьтїа<ш), Мьтї<аш> 7 (149! ВО !, 469, 492; СУО 
4; Сові. 5. 157; 1493 ВО II, 31; СУО 7; 1494 ВО II, 33); 
Мьтїяшь 2 (1494 ВО II, 35, 37); Мьтїяш, Мьтїя(ш) З 
(1491 Сові. О. 38; 1492 ВО І, 505, 507); знах. одн. Матьіяша 1 
(1496 ВО II, 407); МатьіАса 1 (1481 ВО II, 365); ор. одн. 
Матьіяшомь (1496 ВО II, 401). 
Див. ще МАТЄИ, МАТЄЮ, МАТІЙ, *МАТФВИИ, МАТ- 

ФЄЙ, МАЦ'бИ. 
МЬТЇИ див. МАТІЙ. 
МЬТЇЯШ див.МЬТЇАШЬ. 
МЬТЇЯШЬ див. МЬТЇАШЬ. 
*МЬЦЬЮЛЬ ч. (1) (особова назва, молд. мац «кишка»): 

мьі Стєфан воєвода... знаменито чиним... ожє... Мьрїе Вил¬ 
ка... и... Роуска, дочка Оника Мьцьюла... жаловали єс- 
мьі их особною нашєю милостїю (Сучава, 1495 ВО II, 248— 
249). 
ФОРМИ: род. одн. Мьцьюла (1495 ВО II, 249). 
МЬЧКАТЬ ч. (1) (особова назва, молд. мзшкат «круп¬ 

ний»): И дали и потврьдили єсмьі нашєи митрополїи о(т) 

до(л)нєго трьга идєжє є(ст) хра(м) стои параскєви єи пн- 
томи цигани на имь мьчкать и своими дьтми и чєльдию и 
каба и своими дьтми и чєль(д)ю (Сучава, 1465 0//?«Л» 518). 
ФОРМИ: наз. одн. мьчкать (1465 07/?«Л» 518). 
*мьчкьтєщи мн. (2) (назва села у Молдавському кня¬ 

зівстві): и єщє єсми дали... монастироу... црьков оу 
Мьчкьтєщ с попом (Сучава, 1490 ВО І, 420). 
ФОРМИ: род. Мьчкьтєщи (1490 ОС 148); місц. оу 

Мьчкьтєщ (1490 ВО І, 420). 
МЬЧЮКЬ, МЖЧЮКЬч. (2) (особова назва, молд. мзчукз 

«булава»): и мьі ...потвердили єсми имь... села... гдє бьі(л) 
ходко и мЖчюкь (Васлуй, 1439 Сові. II, 51—52); тА(м) мн... 
дали єсми и(м)...сєла... и... силищє.., (и)воула... и мьчюкь и 
пони(ж) (м)икь (Сучава, 1448 Сові. II, 316). 
ФОРМИ: наз. одн. мьчюкь 1 (1439 Сові. II, 52); зам. род. 

силищє... ивоула... и мьчюкь 1 (1448 Сові. II, 316). 
*МЬЯТИНИ див. МОЯТИНИ. 
МЬІ1 МИ займ. (3640) 1. (множинний, вказує на особу 

оповідача разом з іншими особами) ми (183): што ієстє про¬ 
сили нась абнхомь вась пустили (до лучцька гьрговагь) 
через бєрєстиє... мьі хочємь ради то учинити вамь (б. м. н., 
п. 1341 Р 2); на сє(мь) на всє(м) мн два ись братомоимь 

(так.— Прим, вид.) цьлуєва креть што жь нама все то ис- 
правити косподарєви (!) нашєму (б. м. н., бл. 1386 Р ЗО); 
мьі бискупи мацьи прємьіски и офанасьи владика прємьіски 
па(н) Ань дьди(ч) тарнов(с)ки староста ру(с)ки..., чинимн 
знаємо... како ко(л) та рьчь межи... кролє(м) влодисла- 
вомь пол(с)кимь... межи панею Адвигою отиною пилєц- 
кою... о волость о зальсиє и о тьічи(н) мьсто... на многи(х) 
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роцьхь прєд на(м) водила(с) (Медика, 1404 Р 69—70); Ііз- 
1уз2а\увга іо хузі гаріакаїі і то хуііі: «\Уо1е1і ЬусЬто, згІоЬ 
і пай когої зат кахпіі, как іеЬо хуоііа» (Яипнишки, 1433 
ЗНТІЛ ЬХХУІ, 140); а то єсмо собє подєлили ровно ввчно 
и непорушно и никоторому з нас не вьступатисА нивчию 
дЬлницу (Луцьк, 1463 АЗ І, 55); што тьш приАтєли про- 
мєжи нами наидоуть, то намьтєрпьти на обв сторонв (Віль¬ 
на, 1482 Л5 1, 79); Мьі боярє зємли молдавскои, рада госпо¬ 
дар в нашєго Стєфана воєводьі: Іон Тьоутоул логофєт... 
доумша постєлник. Могила чашник, Фроунтєш столник... 
и иньїи боярє що при том бьіли (Сучава, 1499 ВО II, 443— 
444). 

2. (пошанний, вказує на особу оповідача — представника 
верхівки феодального суспільства) ми (3457): Ащє ли хто... 
сия ... повеления княжения нашєго переступить дерзнеть, 
десять тисечей рублей на нась и на єпископа да казнится 
и оть Бога проклять будеть (Луцьк, 1322 АрхЮРЗ 1 /VI, 
3); Мьі пань янь двдичь тарнувьскии староста рускии по- 
знавами то нашимь листомь (Перемишль, 1390 Р 175); Мьі 

великий кнзь витовть дали єсмо сюю нашу грамоту бєд- 
риху што держить о(т) нась двв сєлищи (Турейськ, 1429 Р 

112); Мл(с)тїю бжїєю, мьі стєфа(н) воєвода... знаменито 
чини(м)... ожє то(т) истин(н)ьіи слуга на(ш) вврньїи, па(н) 
миху(л) соулжарь на(ш), и (є)го братїа... служили на(м), 
право и вврно (Сучава, 1475 Сові. 0.3); Милостїю божїєю 
мьі Стєфан воєвода, господарь зємли молдавскои, знамє 
нито чиним ис сим листом нашим вьсвм кто нан оузрит 
мли чтоучи єго оусльїшит (Ясси, 1500 ВО II, 175). 
ФОРМИ: наз. мьі, ту, мьї 1530 (п. 1341 Р 2; 1361 АСІ 

6; 1388 Р 39; 1409 0//?«Л» 437; 1420 АЗ І, 25; 1444 АрхЮЗР 
1/УІ, 8; 1455 Сові. II, 525; 1471 0//?«Л» 527; 1496 ВО II, 
401; 1500 Сові. 3 . 230 і т. ін.); ми 105 (1378 ЗНТШ ІЛ, 4; 
1439 Сові. II, 35; 1448 Сові. II, 737; 1458 ВО І, 24; 1467 ВО 
І, 122; 1475 ВО І, 206; 1483 ВО І, 272; 1489 Сові. 3. 133; 
1493 Сові. 3. 176; 1500 Сові. 3. 234 і т. ін.); ! мьіи 1 (1459 
Сові. 5. 21); ! мь. мь 2 (1481 ГПМ; 1490 ОС 148); ! ма 1 
(1453 ОІР«А» 503); род. нас, нась, нась, на(с), пав, насо 
740 (1322 АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1389 РЕА 1, 27; 1402 Сові. II, 
621; 1433 Сові, II, 594; 1446 Сові. II, 247; 1456 Сові. II, 
791; 1467 МіН. Оос. 125; 1475 АЗ І, 70; 1490 ВО І, 437; 1500 
Сові. 3. 234 і т. ін.); зам. дав. имаєт нас листи... потверди¬ 
ти 1 (1462 ВО II, 285); дав. нам, намь. паш, намь, на(м), 
намо (1352 Р 6; бл. 1386 Р ЗО; 1407 АрхЮЗР 8/1,4; 1420 Сові. 
І, 135; 1438 ОВАс 28; 1442 Сові. II, 719; 1452 Сові. II, 432; 
1466 ВО І, 96; 1479 ВО І, 228; 1500 АСД II, № 4 і т. ін.); 
знах. нас, нась, нась, на(с), пав (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 3; 1388 
Р 42; 1409 Р 74; 1429 Сові. І, 242; 1442 Сові. II, 716; 1453 
Сові. II, 765; 1463 АЗ І, 55; 1475 АЗ 1, 70; 1487 РИБ 434; 
1500 АСД II, №4 і т. ін.); ор. нами, намї 448 (1391 Р 45; 
1409 Р 74; 1418 Сові. І, 127; 1447—1492 ЛКБВ; 1456 МіН. 
213; 1465 АкВАК ПІ, 4; 1478 .45 III, 17; 1489 РИБ 432; 
1497 ВО II, 123; 1500 Сові. 3. 234 і т. ін.); намьі,пату 11 
(1430 ГВКЛ 7; 1465 СЬ 176; 1474 РГС; 1498 ГВКЛ 22; 
1499 ВО II, 130, 135, 144, 160, 423); на(м) 3 (1404 Р 70; 1414 
Р 85); зам. дав. записаль сА чинити добро нами 1 (1448 
Сові. II, 305); місц. на (при, по, оу) нас, нась, на(с) (1322 
АрхЮЗР 1/УІ, 3; 1407 Сові. І, 57; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 
1436 Сові. II, 706; 1475—1480 АрхЮЗР 8/ІУ, 20; 1480 ВО 
1, 245; 1487 РИБ 435; 1495 ВМБС; 1499 РИБ 777; 1500 
АЛМ вип. 2,59 і т. ін.); дав. де. иама (бл. 1386 Р ЗО; 1457 
Сові. II, 810) 
МЬІ2 див. МИ2. 
!МЬ!3дме. МЬІ ТО. 
МЬІЄРЛЬ див. МИЄРЛЬ. 
! МЬІИ1 див. МЬІ \ 
! МЬІИ2 див. МИ2. 
*МЬІИТРОПОЛЇЯ див. ^МИТРОПОЛІЯ. 
МЬІК див. МИКЬ1. 
МЬІКЛЬОУШЬ див. МИКЛОУШЬ. 

МЬІКУЛИНСКИ див. МЬІКУЛЬІНСКІЙ. 
*МЬІКУЛИНСКІЙ1 див. МИКУЛИНСКІЙ. 
*МЬІКУЛИНСКІЙ2 див. МЬІКУЛЬІНСКІЙ. 
МЬІКУЛЬІНСКІЙ, МЬІКУЛИНСКИ, МИКУЛИНЬС- 

КИИ прикм. (5): а при томь оуздаваньв бьіли... пань ходь- 
ко бьібєльскии... попь микулиньскии федуть (Перемишль, 
1378 Р 26); Мьї, Свьідрьігайто... чиньїмо знаменито... ижь... 
Карпь Ивановичь Микулинскій... покладаль передь нами 
льість оть князя Василія Сангушковича... и дворань на- 
шихь... што єсмо имь первей сего велильї именя его Мику- 
лине сіє обьихати, грани положьітьі и кривду его, што ме- 
нуеть одь земянь Браславскихь и боярь Хмельньщкихь, 
розсудити (Новоселиця, 1430 ГВКЛ 7). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. микулинскій 2 (1430 ГВКЛ 8, 9); 

Микулински 1 (1430 ГВКЛ 8); микулиньскии 1 (1378 Р 
26); знах. мн. с. Микулинскіе П430 ГВКЛ 7). 
Пор. *МИКУЛИНЦИ. 
*МЬІКУЛЬІНЦИ див. *МИКУЛИНЦИ. 
*МЬІЛИИ див. МИЛЬІИ. 
*МЬІЛОСТЬ див. МИЛОСТЬ. 
МЬІЛЬСКИИ, МЬІЛСКИИ, МЬІЛСКІЙ ч. (10) (особова 

назва): а даемь, и потвержаемь тому первей писаному пану 
Петрашку Ланевичу Мьільскому верху меноваиньїя мьста 
вьчно и непорушно (Луцьк, 1445 АкЮЗР І, 18); А при томь 
бьіли свбдки... Маско Гулевичь, а пань Петрашь Мшіскій, 
маршалокь земскій (Луцьк, 1452 АкЮЗР І, 21). 
ФОРМИ: наз. одн. Мьільскин, Мьілскии, Милскій (1445— 

1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 13; 1446 АЗ III, 5: 1451 А5 І, 45; 1452 
АкЮЗР І, 21; АрхЮЗР 8/IV, 61); род. одн. Мьільского, 
Мьілского (1445 АкЮЗР І, 17; 1445 —1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 
12); дав. одн. Мильскому, Миленому (1445 АкЮЗР І, 17, 
18; 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 13). 
МЬІМО див. МИМО. 
*МЬІНДРИНО село с. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): а хотарь мьіндрину селу и селити сь всьми 
своими старими хотарми, куди из вька оживали (Сучава, 
1435 Сові. І, 403). 
ФОРМИ: дав. одн. миндрину селу (1435 Сові. І, 403). 
Див. ще МЬІНДРИНЬ ДВОРЬ. 
МЬІНДРИНЬ ДВОРЬ ч. (1) (назва села у Молдавському 

князівстві): тьмь мьї видьвши єго правою и в'Ьрною служ¬ 
бою (!) до на(с) ... дали єсми ему оу нашєи зємли села на имА 
мьіндринь дворь на еєрєти и сь своими прикутками... и єдно 
селище на милкові (Сучава, 1435 Сові. І, 402—403). 
ФОРМИ: наз. одн. мьіндринь дворь (1435 Сові. І, 403). 
Див. ще *МЬІНДРИНО СЄЛО. 
МЬІНДРА, МЬІНДР'Б. МЬНДР'Ь ч. (53) (особова назва, 

молд., слов. мЖдрь) : а на то є(ст)... вьра пана миндрь (жо- 
мотатєва) и дьти єго (Сучава, 1428 Сові. І, 209—210); ми 
илїа воєвода... чини(м) знаменито... ажє... больринь нашь 
вьрньш на им^ панЯ; алєксандро (в ориг. алєксандо.— 
Прим, вид.) спатарь... (тьгаль сА сь пано)мь мьшдрєю 
за свою отчиноу и добьіль на (п)аноу мьіндри свою отчи- 
ноу (Сучава, 1436 Сові. І, 454); и оустал наш слоуга Мьндрь 
Ивоул и сь своими братаничи... та заплатили оуси тоти 

рк злаг татарских (Сучава, 1493 ВО II, 18—19). 
ФОРМИ: наз. одн. МмидрА, МиндрЬ 3 (1433 Сові. II, 

650; 1436 ВАМ 29); МьндрЬ 1 (1493 ВО II, 19); род. одн. 
Миндри 25 (1432 Сові. І, 331; 1433 Сові. І, 350; 1435—1436 
Сові. І, 494; 1436 Сові. І, 455; 1437 Сові. І, 536; 1438 ОВАс 
27; 1439 Сові. II, 42; МіН. 206; 1441 ОВАс 38; 1442 Сові. 
II, 88 і т. ін.); мьіндри 13 (1433 Сові. І, 354; 1436 ВАМ 29; 
Сові. І, 450, 460; 1437 Сові. І, 515; МіН. 203; 1438 Сові. 11,15, 
27; 1441 ОВАс 35; 1455 Сові. II, 540); Мьндри, м(ь)ндри 
5 (1432 ДГВІН; Сові. І, 338; 1435 0/#«А» 465; Сові. І, 424; 
1438 Сові. II, 8); миндри 1 (1442 Сові. II, 97); миндри 1 
(1428 Сові. І, 210); дав. одн. мьндр* (1493 ВО II, 18, 19); 
ор. одн. миндрею (1436 Сові. І, 454); місц. одн. на миндри 
(1436 Сові. І, 454). 
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*МЬІНЄВЬ прикм. (1) О селище мьінєво див. 
селище 1. 
ФОРМИ: знах. одн. с. минево (1448 Созі. II» 324). 
МЬІНЗАЦИ див. МАНЗАЦИ. 
*МЬІНЗОУЛТ> ч. (12) (особова назва, молд. мьінз «жере¬ 

бець», «хлопчак»): а на то є(ст) ввра... пана мьінзоула (Су- 
чава, 1443 Созі. II, 141); а хотарници бьіли пань мьінзоу(л) 
н пєтришорь (Сучава, 1446 ПГСПМР); ми боАровє... на 
имА... пань ивань баича(н) и пань ивань мьінзоу(л)... Авно 
чини(м).., гдьі(ж)... пєтрь воєво(д)... паноу казимировБ... 
и єго короу(н) полскои... по винною слоужбою вбчнє запи¬ 
сав) сА и обовАзаль про тожь мьі... слюбоуємь... ижє 
ХОЧЄМЬ... слюбьі, КТОрЬіАжЬ... пєтрь воєво(д)... королеви 
полскому... оучини(л)... вврнє... держати (Хотин, 1448 
Созі. II, 737—738). 
ФОРМИ: наз. одн. минзу(л), мьінзоу(л) (1446 ПГСПМР; 

1448 Созі. II, 737); род. одн. мьінзоула, (минзоу)ла, мьі(н)- 
зоула (1443 Созі. II, 141; 1448 ОІД № 10 а; Созі. II, 
314, 317, 324, 343, 353, 355, 359, 365). 

*МУІЧСАК ч. (1) (стп. тіпсагг, стч. тіпсіеС сен. тіш- 
гег) (урядник, що займався розміном грошей) міняйло: 
І іеі іеЬу тупсаге ^ кпіахзі^е пазгот из1а\уепу... з їаі- 
згішуті репегті... ітаіі пезтеїіЬу (Луцьк, 1388 7.РЕ 108). 
ФОРМИ: наз. мн. тупсаге (1388 7,РЬ 108). 
МЬІРЗА, МЬІРЗА, МИРЗА, МРЬЗА, МЬРЗА ч. (22) 

(особова назва, тюрк, тігга, ар. атіг «князь», перс, хасіа 
«син»): А на то ест велика марториа ...пан Станчоул прька- 
лаб бвлоградски и сьінь єго пань Мьір(зА) (Ясси, 1469 
БО І, 138); А на то велика А марториє... пан Станчоул и сьінь 
єго пан МьірзА (Ясси, 1476 БО І, 209). 
ФОРМИ: наз. одн. Мьірза 3 (1470 БО І, 141; 1471 

ДГСМПБ. 1472 ВИ 1, 172); Мир<за> 1 (1470 БО І, 156); 
МирзА, Мир<зА> 3 (1469 БО І, 138; 1473 БО І, 187; 1476 
БО 1, 209); МирзА 2 (1470 БО І, 150; 1474 РГС); мрьза 1 
(1472 Созі. 8. 88); Мьрза 1 (1472 БО І, 170); зам. род. 
в. п.... Мьірза 1 (1469 БО І, 136); род. одн. Мьірзьі 3 (1470 
БО І, 148; 1471 БО І, 164; 0/#«А» 525); Мьірзи 3 (1473 БО 
І, 184; 1475 БО І, 206; Созі. О. 4); Мирзьі 1 (1469 БО 
І, 134); Мрьзи 1 (1473 БО І, 182); знах. одн. зам. род. вБра... 
мьірзоу 1 (1470 0//?«Д» 522); мрьзоу 1 (1472 Созі. О. 26). 
Див. ще МЬРЗЄ. 
*МЬІРЗИЧЬ ч. (1) (особова назва): А на то ест(ь>... в-Ьра 

пана Станчюла и с(ьі)на его пана Мьірз(и>чя (Сучава, 
1473 ШКН 165). 
ФОРМИ: род. одн. Мьірз<и>чя (1473 ШКН 165). 
МЬІРЗА див. МЬІРЗА, 
*МЬІРЛЄКОВЬ прикм. (1)Л сєл ищє мьірлєко- 

в о див. СЄЛИЩЄ 1. 
ФОРМИ: знах. одн. с. мьірлєково (1434 Созі. І, 374). 
*МЬІРЬ див. МИРЬ1. 
*МЬІСКОВЬ прикм. (3): А штом бьіл узяль пенезей 

тридцать гривень у Игнаткз Путивельского за мой стат, 
што у мене взяль мой стат дяди моєро пана Мискови, и я 
тьіх пенезей не взяль у Игнатка (б. м. н., XV ст. АрхЮЗР 
8/1V, 29); 
Мьісковь г о р б ь (2) (назва пагорбка у Подільсь¬ 

кій землі): А оть долиньї Лоточной... до Мьіскова горба, 
а з Мискова горба до потоку и дольіньі Бучачной — усе 
улево грунть до Почапьінець (Новоселиця, 1430 ГБКЛ 8). 
ФОРМИ: род. одн. ч. Мьіскова (1430 ГБКЛ 8); знах. мн. 

ч. Мискови (XV ст. АрхЮЗР 8/IV, 29). 
Пор. МИСКО. 
МЬІСЛИТИ дієсл. недок. (6) 1. (о чім і без додатка) ду¬ 

мати, міркувати (про що) (3): Не єсть то ди(в) ани новина 
ижє писа(л) такий рвчи которьіи писа(л) ка(к) нашь нє- 
приятєль... мьісл/\ и оумьісло(м) нєприятєлски(м) жадая 
а хотА своими льстивьіми писмьї мьісли вати... о у вести 
оу вотпбньє (Брест Куявський, 1447—-1492 ЛКБВ); ино 
мьі яко пань хрєстияньски(и) з божьєю помо(ч)ю з братьєю 
нашою хочомь о томь мислити аби не биль втнскь хрєсти- 

яньству о(т) поганьства (Вільна, 1493 ОПББ 152); а ваша 
мл(ст) можете сами порозоумєти якь боудоуть МЬІСЛИТИ 

вашє(и) мл(с)тн и приятєли и нєприятєли ((б. м. н., 1496 
ПСББ 192 зв.). 

2. (без додатка) замишляти (що), мати намір (робити' 
що проти кого) (1): а пакь ли би нашь г(с)подарь нинвш- 
нии и потомь будучий што би мислили, а любо хотблж 
починати противь г(с)подарА кролА... тогдн мн имамьі. 
нашихь г(с)подарии о(т) того внимати и не дати имь и бро- 
нити (Сучава, 1395 Созі. II, 613); 
доброє мьіслити(І) див. ДОБРЬІИ 4; л и х о г о 

мислити (1) див. ЛИХИИ 2. 
ФОРМИ: інф. мислити (бл. 1386 Р ЗО); май б. 1 ос. мн. хо¬ 

чомь... мислити (1493 ОПББ 152); 3 ос. мн, боудоуть мис^ 
лнти (1496 ПСББ 192 зв.); баж.-ум. сп. З ос. мн. што биі 
мислили (1395 Созі. II, 613); дієприсл. одноч. мислАчє 1 
(1392—1393 РФБ 170); мислА 1 (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще *ПОМЬІСЛИТИ, *ПРОМЬІСЛИТИ, *РАЗ- 

МЬІСЛИТИ, *РОЗМЬІСЛИТИ, *ОУМЬіСЛИТИ, 
*ОУМЬІСЛИТИ СА. 

*МЬІСЛЬ див. *МЬІСЛЬ. 
*МЬІСЛЬ ж. (5) помисел, намір: а што ми> оускажє(т) 

осподарь мой тоє радь чиню и всєю мьіслью моєю и до жи¬ 
вота (б. м. н., бл. 1386 Р ЗО); ми кнА(з) дмитрии олгврдо^ 
ви(ч) чинимь знамєни(т) тнмь листо(м) ижє имвючє ЧИСТОЇ,- 

мисли млсрдиє и по(ж)даниє к вєлико(м) королеви еоло- 
диславу польско(м)... слюбуємь держати ц'Блую правду 
и чиста ввра (Молодечно, 1388 Р 43); не єсть то ди(в) ани 
новина ижє писа(л) такий рБчи которни писа(л) ка(к) нашь 
нєприятєль и кролє(в)ства нашєго мислА и оумисло(м) 
нєприятєлски(м) жадая а хотА своими льстивьіми пнсмьь 
мьісли ваши противоу намь завжди чисте а вврии... оувєс- 
ти оу вотпбньє (Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ). 
ФОРМИ: род. одн. мисли (і388 Р 43); знах. одн. мисль. 

(1435 Созі. II, 679); ор. одн. мислью 1 (бл. 1386 Р ЗО); мис- 
лїю 1 (1429 Созі. І, 248); знах. мн. мисли (1447—1492’ 
ЛКБВ). 
Див. ще *ПОМЬІСЛЬ, *ПРОМЬІСЛЬ, ОУМЬІСЛЬ* 

*ОУМЬІШЛ'БЧЬЄ. 
"МЬЇТЄЛ ЬНО с. (2) (назва поселення у Волинській землі): 

А вь Молинб, вь Мительни не надобе, вь Жуковв одь воза-, 
по грошу, а одь коня не надобе (Степан ь, 2-а пол. XV ст. 

АЛМ 9); ми вєликиї кнзь швїтрикга(л) свбдомо чинимь... 

ижє дали єсмо и запїсали лєнькови зарубичю таА села-, 
в луцкої зємли.., мьітєльно а долгиє шии (Житомир, 
1433 Р 126). 
ФОРМИ: знах. одн. митєльно (1433 Р 126); місц. одн. 

вь Мительни (2-а пол. XV ст. АЛМ 9). 
МЬІТНИКЬ, МЬІТНИК, МЬІТНЬІКЬ, МИТНИК ч. 

(ЗО) (збирач мита) митник: Сосгіето (!) іезіІіЬу (ак гаізїо 
туїпік згіо Ьгаі па пісЬ, аг Ьу іако гогІтіпік кагап Ьуі 
(Луцьк, 1388 ІРІ 105); а кто имєть купити скоть или ба¬ 
рани... не надобБ нигдб мито дати, нижь тамь гдв купиль, 
и возмєть печать оть митника (Сучава, 1408 Созі. II, 632); 
про то(ж) ни оди(н) на(ш) бояри(н), а ни мьітни(к) ни. де¬ 
по нашєи зємли да не смвє(т) имь тоє порушити (Сучава, 
1448 Созі. II, 741); нехай мито нашо и промито ввдають 
мьітьники наши (Судомир, 1488 РИБ 222); Пань Литаворь 
Хребьтовичь, маршалокь, а пань 0едко, писарь, брали- 
личбу вь митника Меньского вь Мартина Яньчелевича. 
(Вільна, 1499 РЕА III, 34). 
ФОРМИ: наз. одн. мьітникь, митник,туїпік, мнтни(к),. 

мьі(т)ни(к) 11 (1388 ЇРГ 105; 1448 Созі. II, 741; 1449 Созі. 
II, 386; 1452 Созі. II, 760; 1455 Созі. II, 772; 1456 Созі. 
II, 791; 1460 БО II, 275; 1470 0/Я«Л» 523; 1471 БО І, 159;. 
1472 ДГСБМ і т. ін.); митньїкь 1 (1437 ОШ N° 8); митник, 

митни(к) 3 (1454 Созі. II, 513; 1457 ВО І, 4); род. одн. мит¬ 
ника (1408 Созі. II, 632; 1434 Созі. П, 669; 1456 Созі. II, 
790; 1460 БО II, 274; 1480—1484 БО II, 369; 1499 РЕА 
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III, 34); дав. одн. мьітникоу 1 (1480—1484 ВО II, 370); мит- 
никоу 1 (1480—1484 ВО II, 369); наз. мн. митники,мьітьнн- 
ки 3 (1487 АМЛ; РИБ 226; 1488 РИБ 222); мьітници, мь^- 
ници 5 (1456 Сові. II, 791; 1458 0/Я«А» 512; 1460 ВО II, 
275; 1461 АЗ І, 54; 1470 0/Я«Л» 523); митниця 1 (1488 ВО 
І, 342); зам. род. о(т) наши(х) мьітници 1 (1453 ПГОВ); 
род. мн. митникові», мьітников, мьітнико(в) 6 (1456 ПМВП; 
1496 АЛРГ 78; 1497 АЛРГ 79; 1497—1498 АЛРГ 80); мит¬ 
ник) 1 (1437 Сові. II, 709). 
МЬІТО, МИТО с. (355) 1. (оплата за товар, який при¬ 

возили й продавали на місці або тільки провозили через дер¬ 
жавні чи феодальні границі) торгове мито (183): А мьіта 
не примьішлАти но какь из ввка пошло (б. м. н., 1366 Р 14); 
А іезШЬу коїогуіе гесгі кгатпуіе шег, таіеі туїо ріаіііі 
(Луцьк, 1388 2,РІ 105); а кто имєгь купити скогь или ба¬ 
рани... не надобв нигдб мито дати, нижь тамь гдь купиль 
(Сучава, 1408 Сові. II, 632); а о(т) сукна и о(т) плотна и о(т) 
вьсє торговлю имаю(т) платити мьіта, яко бьі(л) право из- 
давно (Сучава, 1448 Сові. II, 741); а мито имь брати подав- 
номоу, а мають намь тоє мито платити все широкими 
грошьми (Краків, 1487 АМЛ); А також крал єго милость 
« кнАз вєликїи литовскїи да имают лишити коупиєм на¬ 
шим... абьз ходили торговали слободно и доброволно, за¬ 
плативше правоє своє мито (Гирлов, 1499 ВО II, 424). 

2. (місце, де збирали мито) митна застава, митниця 
X172): тоє все єсмо потвердили... ст> всбми границями... 
ись рвками, ИСЬ МЬІТЬІ, ись ловищи, ись потоки... со 
всвми оужитки (Судомир, 1361 АСІ 6): и ми... даємь 
и дали єсмо тому прє(д)рєчєному пану андрвю... се¬ 
ло михлинь... со всимь с тьімь што к тнмь сєломь з 
ввка здавна слушало и слушаєть... со млиньї и с мьі- 
тьі И з болотьі и с рудами "(Київ, 1483 Р 118—119); И где 
иму(т) класти рибоу, оу ти(х) возо(х), или буду(т) проданна 
мита или не продана, а мито да нє даду(т) нигдє, оу на- 
шєи зємли, али да иду(т) доброво(л)но бє(з) вьсвко(і) заба¬ 
ви (Сучава, 1454 Сові. II, 513); А мнб кн(А)зю Михайлу 
Васильєвич(у) Избаразкому достал сА город Вишнввєць 
и: мбстбчком и с тьім селом, што под мвстбчкомь, и з мьі- 

томь вьшінбвшким (Вишнівець, 1482 АЗ І, 81); А которьіи 
би гости хотели мито нашо обьежьдчати новими дорогами, 
минаючи мито нашо, и тьі бьі ихь оть того устегаль, не¬ 
хай бьі ездили старими дорогами (Краків, 1487 РИБ 226— 
227): А котории би купци хотели мита обьеждьчати нови¬ 
ми дорогами, ажь бьі еси ему на тих помоч давал: нехай 

■он ихь встАгаеть и мита на них берет по давному (Вільна, 
1498 АЛРГ 83). 
ФОРМИ: наз. одн. мито 41 (1408 Сох/. II, 631; 1434 Сові. 

П, 668; 1443 ПГСММ; 1448 Сові. II, 324; 1456 Сові. II, 
788; 1460 ВО II, 273; 1487 АМЛ; 1488 РИБ 222; 1489 АМВ; 
1498 АЛРГ 82 і т. ін.); мито 1 (1453 ПГОВ); ! мьі 1 (1453 
Сові. 11, 462); зам. род. без мито 2 (1466 ВО І, 96); почєншє 
мито 1 (1447 Сові. II, 281); зам. місц. на мито или на броду 
1 (1446 0/Р«А» 485); род. одн. мита, туїа 40 (1388 1РІ* 
105; 1408 Сові. II, 632; 1429 0/Р«Л» 455; 1444 Сові. II, 508; 
1456 Сові. Н, 789; бл. 1471 ЛКЗ 92; 1487 АМЛ; 1489 .45 
III, 22; 1495 АЛМ 128; 1499 РЕА III, 34 і т. ін.); мита 1 
(1488 ВО І, 342); дав. одн. мьітоу (1447 Созі. II, 281; 1487 
АМЛ; РИБ 227; 1488 РИБ 222; 1489 АМВ; 1495 АЛРГ 
55; 1498 АЛРГ 82, 83); знах. одн. мито, туіо 121 (1388 
2РІ 105; 1408 Сові. II, 630; 1422 О/Я № 35; 1434 Созі. 
II, 668; 1448 Сові. II, 741; 1460 ВО II, 273; 1470 0/Р«Л» 
523; 1487 АМЛ; 1494—1495 АЛРГ 59; 1499 В О II, 273 
і т. ін.); мито 15 (1439 Сові. II, 59; 1452 Сові. II, 759; 1454 
Сові. II, 513; 1457 ВО І, 4; 1458 ВО І, 9; ОіР«А» 512; 1466 
ВО І> 96; 1471 ВО І, 159; 1472 ДГСВМ; 1488 ВО І, 342 
і т. ін.); ор. одн. митом, мьітомь,мьіто(м), туїіют 13 (1407 
АрхЮЗР 8/1, 4; 1435 Сові. II, 682; 1445—1452 АрхЮЗР 
8/ІУ, 12; 1451 Р 159; 1454 Р 163; 1455 Сові. II, 531; 1476 
АрхЮЗР 8/ІУ, 154; 1482 Л5 1,81; 1488 РИБ 223; 1499 АЗ 
І, 117 і т. ін.); митом,мито(м) 2 (1458 ВО І, 8; 1459 Сові. 3. 

22); місц. одн. на мьігЬ 15 (1408 Сові. II, 632; 1434 Сові. II, 
669, 670; 1456 Сові. II, 788, 789; 1460 ВО II, 273, 274); на 
мьіти 2 (1456 Сові. II, 790, 791); на мити 1 (1460 ВО II, 
276); в мите 1 (1487 АМЛ); на мити 2 (1456 Сові. II: 
790, 791); наз. мн. мита 3 (1454 Сові. II, 513; 1498 
АЛРГ 83); мита 1 (1457 ВО І, 4); род. мн. мьіть (2-а 
пол. XV ст. АЛМ 9); знах. мн. мита, туіа 12 (1366 
Р 14; 1388 ЇРІ 105; 1408 Сові. II, 630; 1434 Сові. II, 668; 
1448 Сові. II, 741; 1460 ВО II, 272; 1470 0/Я«А» 523; 1489 
АМВ; 2-а пол. XV ст. АЛМ 9; 1498 АЛРГ 83 і т. ін.); мита 
1 (1466 ВО І, 96); ор. мн. мити 18 (1361 АСІ 6; 1421 Сові. 
І, 142; 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1433 Р 119; 1437 А5 І, 34; 
1438 Р 138; 1445—1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 12; 1446 АкЮЗР 
1,18; 1454 Р 163; 1470 АЗ І, 65 і т. ін.); мити 2(1451 
АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 1461 АЗ І, 54); місц. мн. о (по, оу) ми¬ 
тах, митахь, мита(х) 4 (1408 Сові. II, 630; 1434 Созі. II, 
667; 1453 ПГОВ; 1454 Созі. II, 508); оу митахь 1 (1457 ВО 
І, 4); на мито(х) 2 (1446 0/Я«А» 485; 1472 ДГСВМ); по 
мито(х) 1 (1437 Сові. II, 709); на митехь, митехь 2 (2-а пол. 
XV ст. АЛМ 9); ї на краяних мита 1 (1460 ВО II, 275); 
!оу мита 1 (1466 ВО І, 96); зам.род. мн. противьтьіх митах 
1 (1457 ВО І, 4). 
Див. ще МЬІТЬЦЄ. 
*М¥ТРОРОЬ¥А див. ^МИТРОПОЛІЯ- 
*МЬІТЬНИКЬ див. МЬІТНИКЬ. 
МЬІТЬЦЄ с. (2) проїждже мито: на го(д) со всимь з 

дєсА(т) копь грошє(и) при(и)дєть того митьца (б. м. н., 
бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.). 
ФОРМИ: наз. одн. митьце (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.); род. 

одн. митьца (бл. 1471 ЛКЗ 91 зв). 
Пив. ше МЬІТО 1. 
*МУСНАІЕ52С2УІ див. МИХАЄЩИ. 
МЬІХОВЬ прикм. (2) 0лисьМьіховь див. Л'бСЬ. 
ФОРМИ: наз. одн. ч. Миховь (1430 ГВКЛ 8); знах. одн. ч. 

Мьіховь (1430 ГВКЛ 8). 
МЬІЧКО див. МИЧКО. 
*МЬІІІ1КА ч. (2) (особова назва): а даємь тому прє(д)рє- 

чєному пану пєтроу инакь мьішцє кухьмистру вбчно и не¬ 
порушно (Луцьк, 1438 Р 138). 
ФОРМИ: дав. одн. мишцє (1438 Р 138). 
МЬІШЧИЧЬ ч. (8) (особова назва): мьі великим кнзь 

швитрикгаиль... чини(м) знаменито... ижь видввь и зна- 
мєнавь службу на(м) вврноую... нашего вврного слуги 
пана пєтра мишьчича нашего кухьмистра и мьі... дали 
єсмо ему и записали... села оу крємєнєцко(м) поввтє 
(Луцьк, 1438 Р 138); А се я, Богдан Холоневский Мьіш- 
чичь, сознаваю моимь листомь: делиль есми з братомь 
своимь и з Дмитромь отчизною нашою Холоневомь (б. м. н., 
1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18); а такь имвня верху писаная дали 
єсмо пану Петру Мьішчичу (Вільна, 1492 АЛМ 31). 
ФОРМИ: наз. одн. Мьішчичь (1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 18); 

род. одн. мишьчича 1 (1438 Р 138); мишчича 1 (1451 
АрхЮЗР 8/ІУ, 17); Мушчича І (1492 АЛМ ЗО); дав. одн. 
Мьішчичу 3 (1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 1492 АЛМ 31); 
Мушчичу ! (1492 АЛМ ЗО). 

*МЬІІ1ІЬЧИЧЬ див. МЬІШЧИЧЬ. 
! МЬ див. МЬІ1. 
МЬРЗА див. МЬІРЗА. 
*МЬСТА ж. (1) О м ь с т Ж учинити (1) помститися: 

не борониль пєтрь своєго живота але мьстЖ учиниль 
(ХУ ст. ВС 19). 
ФОРМИ: знах. одн. мьстЖ (XV ст. ВС 19). 
Див. ще *ПОМСТА. 
МЬСТИШИНЬСКЬїИ ч. (1) (особова назва): а на то єсм(ь) 

приложиль свою печать и оць мои вл(д)ка лучьскьш арсєнии 
кнАзь данилии... ивань мьстишиньскьіи (б. м. н., 1366 Р 14). 
ФОРМИ: наз. одн. мьстишикьскии (1366 Р 14). 
МГБЖИ див. МЄЖИ. 
*М'63НАЯ ж. (2) (назва річки у Грецькому воєводстві): 

и па(н) яку(б) с пано(м) рачко(м)... границьі и(м) завели 
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по тьіи рвчки по мвзную а по кривицоу и по камє(н)нн(и) 
бро(д) (Вільна, 1495 ВМЗД). 
ФОРМИ' знах одн. м^зноую, м-Ьзную (1495 ВМЗД). 
*МГЙ ІЬ ч. (2) (назва місцевості у Молдавському князів- 

стві) а хотарь твмб два сєломь... прости двломь надоуб 
оу мела (б. м. н., 1415 Сові. І, 121); Твмб мьі видввшє ихб 
правою и вврною слоужбою до нас... дали єсми имб оу на- 
шєи зємли села на им’Ь Роусєщи под Мбломб и на СєрєтБ 
Склипотєщи (Сучава, 1443 ВАМ 41). 
ФОРМИ: род. одн. мела (1415 Сові. І, 121); ор. одн. М*- 

ломб (1443 ВАМ 41). 
*М'6ЧА ж, (5) угода про обмін; заміна: ино за то не 

имаю(т) опоминати (!) ни єди(н) на дроугого за тотоу ми- 
ноу... и ни ТБгати сб никто не имаєгь (Сучава, 1442 Сові. 
II, 88); а єстли А ис тоє мєньї вистоуплю, а любо дбти мои, 
а любо бли(ж)нии мои из родоу моєго теперь и напото(м), 
а мели бьі тоую м’Ьноу роушАти... тогди королю єго мл(с)- 
ти дввстє роублєвБ заплачоу (Луцьк, 1490 Пам.). 
ФОРМИ: род. одн. мєньї (1467 СП № 13; 1490 Пам.); 

знах. одн. мииоу 1 (1442 Сові. її, 88); мєиоу 1 (1467 СП 
№ 13); м£ноу 1 (1490 Пам.). 
Див. ще •ОТМ'ЙНА. *ПРОД1ИН'йНЇЄ. 
*М'ЙНИТИ1 дієсл. док. (1) (що) обмінятися (чим): знаме¬ 

нито чиним... ож(е)... пан П^трашко.. и сь тєжчєю (!) сво¬ 
єю... потокмили сА сб нашим ігоуменом архимандритом 
©єодором... и мбнили села своа (б. м. н. 1470 ВО І, 
152—153). 
ФОРМИ: перф. З ос. мн. мбнили (1470 Ви 1, 153). 
Див. ще ЗАМІНИТИ, *ЗАМ'йНИТИ СА, *М'йНЯТИ, 

*М'6НЯТИСЯ, ПРОМЄНИТИ 1, променяти. 
*М'ЙНИТИ2 див. *МЄНИТИ. 
*М'йнскии прикм. (4): Я Василєй Волчкович из бра- 

томб своим Лвомь боАрє г(о)с(по)д(а)рьскии МБНСКОГО 
повита, вьізнаваєм... штож... продали есмо кн(А)зю Ко- 
стєнтину к им-Ьню єго милости Тарасову отчизну нашу 
(Ставків, 1491 А8 1, 96—97); Пань ЛитаворБ ХребьтовичБ, 
маршалокь, а пань 0едко, писарь, брали личбу вб мит¬ 
ника Мєнбского вб Мартина Яньчелевича (Вільна, 1499 
РЕА 111, 34). 
ФОРМИ: наз. одн. ч. ї мено (1497 РИБ 684); род. одн. ч. 

м^нского 2 (1491 АЗ І, 96; 1494 РИБ 560); Мєнбского і 
(1499 РЕА III, 34). 
Пор. *М'йНСКТ>. 
*М'ЙНСКЬ ч. (1) (назва міста) Мінськ: а коли жона твоА 

мовила пєрє(д) пано(м) воєводою сь ива(ш)ко(м) совою 
в мБнску и той дє(и) третєє части нєповедала аби 
ивашку совб в то(м) запису записана била (Вільна, 1495 
ВМБС). 
ФОРМИ: місц. одн. в мБнску (1495 ВМБС). 
*М'ЙН1І1ЬІИ див. МЕНЬШЬІЙ. 
М^НЬШЇИ див. МЕНЬШЬІЙ. 
*Мт;Ни іИ дієсл. недок. (9) (чим, чим з ким на що) міня¬ 

тися, обмінюватися (чим, чим з ким): я ларио(н)... мвнА(л) 
єсми с пано(м) пєтро(м) яновичо(м)... тьі(м) свои(м) имє- 
(н)є(м)... на имА чємєри(н)... на єго имє(н)є на дА(д)ковичи 
(Луцьк, 1467 СП № 13); А мбняли есмо своєю доброю во¬ 
лею, а ни жадной наглости (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 
102); с господар А королА єго мл(с)ти дозволє(н)є(м) и з мит- 
рополитовьі(м) (!)... мєнА(л) єсми с ьігумєно(м) пєрєсоп- 
ницки(м), з ларионо(м) тьі(м) всє(м) своимб имє(н)є(м) на 
имА дА(д)ковичи (Луцьк, 14У0 Пам). 
ФОРМИ: теп. З ос. мн. мин-Ьют (1470 ВО І, 153); перф. 

1 ос. одн.ч. мєнА(л) єсми 1(1490 Пам); м-ЬнА(л) єсми 1 (1467 
СП № 13); 3 ос. одн. ч. мєнАл (1487 АЗ І, 85, 86); 1 ос. мн. 
міняли есмо (1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102). 
Див. ще ЗАМІНИТИ, *ЗАМ'йНИТИ СА, *М'йНИТИ1, 

*м^няти СЯ, ПРОМЄНИТИ 1( ПРОМЕНЯТИ. 
*М'йНЯТИ СЯ дієсл. недок. (2) мінятися (чим з ким): 

а на той часБ, коли ся есмо міняли: Ивачевский ставь бьіль 
не заставлень (б. м. н., 1473 АрхЮЗР 8/ІУ, 102). 

ФОРМИ: перф. 1 ос. мн. ся есмо мБияли (1473 АрхЮЗР 
8/ІУ, 102). 
Див. ще ЗАМІНИТИ, *ЗАМ'ЙНИТИ СА, *М'йНИТИ1, 

*М'ЙЧЯТИ, ПРОМЄНИТИ 1, ПРОМЕНЯТИ. 
*М'йНАТИ див. *М'йНЯТИ. 
*М'ЙРА ж. (6) (одиниця виміру сипких тіл) міра (2): 

а на Глушьїцьі сб тьіхб сєлєцб кб двору нашому меру ржьі 
сеють а меру овса (Вільна, 1499 РИБ 776); 
О (мера) о в с я н а я (1) назва данини від орних зе¬ 

мель, що сплачувалася вівсом- и сб тоє зємли бортное маеть 
онб давати Светому Михайлу по давБному — и со всими 
ихб службами, и сб пошлинами, и сь посощиною, и з мерою 
ржаною и овсяною, што к двору нашому... шло (Вільна, 
1499 РИБ 777); мера р ж а н а я (1) назва данини від ор¬ 
них земель, що сплачувалася житом: и сб тоє зємли борт¬ 
ное маеть онб давати Светому Михайлу по давБному — и 
со всими ихб службами, и сб пошлинами, и сб посощиною, 
и з мерою ржаною и овсяною, што кб двору нашому... шло 
(Вільна, 1499 РИБ 777); которою мврою (1) в 
будь-який спосіб, буд -яким чином: а хтобьі мєл того имбнА 
под кн(є)гинєю искати... такжє либо хотєллибьі пан Ва- 
силєи Хрибтович (!) которою мврою подлє подвурА своєго 
мою отчизну стиснути... ино кн<є)г(и>ни ЄЄ милости (в 

ориг. мл.— Прим, вид.) нєнадобє ничого с тими мовити, 
нижли я маю зо всими тьіми о отчизнє своєй мовити и пра- 
вовати єи (Луцьк, 1494 АЗ І, 101); в той м в р є (1) щодо 
цього, в цьому відношенні: Порозоумвти можете в той мв- 
рє какь много правдьі тьшто мистровьі листь] в собв мвли 
(Брест Куявський, 1447—1492 ЛКБВ); по дь тою мє- 
р о ю (1) таким же чином: А тьі бьі приятель нашБ такєжБ 
рачьіЛБ намБ запиСБ свой дати такимьжо обьтчаємБ а подь 
тою мерою и подб тими слови, и присєгу свою намБ вдєлати 
изб синомб своимь,,. пєрєдь... нашими посли (б. м. н., 
1496 ВО II, 407). 
ФОРМИ: знах. одн. меру (1499 РИБ 776); ор. одн. м^рою 

1 (1494 А$ І, 101); мерою, мерою 2 (1496 ВО II, 407; 1499 
РИБ 777); місц. одн. в м-Ьрє (1447—1492 ЛКБВ). 
Див. ще *М'£РКА. 
*МгйРКА ж. (2) (одиниця виміру сипких речовин) мірка: 

Про то я... записала єсми... десятину кб светому Спасу 
кб Кобриню, и зб млина, што на рвцв на Кобринцв, деся¬ 
тую мврку отб жита (Кобринь, 1401 АкВАК III, 2); а на 
горинє СтавБ што нє6ожбчикб сємєнб заставилБ а стоупа 
а с того млина идєть на городБ мєрБкн (б. м. н., XV ст. 
ИК). 
ФОРМИ: род. одн, мєрБки (XV ст. ИК); знах. одн. м-Ьрку 

(1401 АкВАК III, 2). 
Див. ще *М'6РА. 
*М'ЙСАЦЬ див. *М'ЙСАЦЬ. 
*М'йСЄЦЬ див. *М'ЬСАЦЬ. 
‘М-ЙСИЦЬ див. *М*ЙСАЦЬ. 
*М'ЙСТИЦКИИ прикм. (1) міський, городський: а про 

л'Ьпшюю твєрдость я макси(м) би(л) чоло(м) п(н)оу войтоу 
и боурмистро(м) и рАдца(м) штобн и(х) мл(с)ть приложи(ли) 
пєча(т) м-Ьстицкоую к сємоу листу (б. м, н., бл. 1500 ПИ 
№ 2). 
ФОРМИ: знах. одн. ж. мБстицкоую (бл. 1500 ПИ №2). 
Див. ще *М'йСТЬСКИИ. 
М'йСТИЧЬ, МІіСТИЧ ч. (12) (житель міста) міщанин, 

городянин: о(т) кнАзА о(т) кєстутА и о(т) кнАзА о(т) либорта 
у торунь к мбстичємб (б. м. н., п. 1341 Р 2); коупилБ панБ 
ганько сварць мбстичь лвовскии старшин в олєшка оу (оу 
написано двічі.— Прим. вид.) малєчковича двдичьство на 
щирку (Львів, 1368 Р 15); ани ми(т)ници щоби и(м) мито 
не оузАли ни да(н) да не дадоу(т) сб иними мистичи ни по(д)- 
во(д) ни на млино(х) паши(х) да не робА(т) (Сучава, 1458 
ОіР«А> 512); Я пан Дробить Мжюрович мвстич острозкїй 
коупил єсми оу пана Олєхна Чоускьі имвньє... на имА Ко¬ 
нюхи а ОзєрАньї (Острог, 1463 АЗ І, 56). 
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ФОРМИ: наз. одн. мЕстичь 1 (1368 Р 15); мЕстич 1 (1463 
АЗ І, 56); наз. мн. мЕстичи, м-Ьстич(и), мЕсти(ч) 4 (1370 
Р 18; 1434 Собі. II, 667; 1449 Созі. II, 386; 1461 АЗ І, 54); 
мистичи 1 (1455 Созі. II, 525); род. мн. мЕстичовв (1368 Р 
16); дав. мн. мЕстьічємв (п. 1341 Р 2); знах. мн. мистичи 
(1455 Созі. II, 526); ор. мн. мЕстичи 1 (1366 Р 12); мистичи 
1 (1458 0/Я«Л» 512). 
М'ЙСТО1. МЄСТО с. (203) іисл. мвсто) 1. (визначена ча¬ 

стина простору) місце (17): А которьіи по нашєм животе 
от наставникь (и от братїи свАтаго) мьста сєго» кто не боу- 
дєт стоати вь еємв нашєм токмЕжи, таковьш да боудєть 
(...—Прим, вид.) є боудєт (Молдовиця, 1462 ВО І, 70); а 
прото(ж) соудв... имєєть дать вола(т) слоужєбнїкомв явне, 
ижа (!) по(д) такьі(м) повбтомв а на коємь мбстЖ оу такьги 

днь книгьі правьіи положєньг о(т)варєньі (XV ст. СЯ 43); 
а имв ничто да (в ориг. никто даа.— Прим, вид.) не забо¬ 
ронено, и без мито, боуди гдє и оу котором месте (Сучава, 
1466 ВО І, 96); А хотар томоу вьші(є)рєчєномоу село Стєц- 
канїи... на врвх горь правою мест (!), гдє оударвєт вь оуб- 
рвшїя Слатиньї (Сучава, 1493 ВО II, 6); а по них, 
кто боудєт иамАсник томоу свАтомоу мАстоу, також да 
дрьжат по вьішєписаин(омоу), до коле боудєт стояти и 
свАтьіи монастирь (Гирлов, 1499 ВО II, 156); 

(ділянка землі) місце (103): дали єсмо на веки той млине 

и место оу млина ке цркви и тьімь мнихомв казатєлєвого 
закону (Смотрич, 1375 Р 20); а єшчє єсмьі дали томоу мо- 
настирєви место г(д)є любить собє содити (!) виногра(д) (Су¬ 
чава, 1409 Созі. І, 69); И дали есмо тому предписаному 
пану Йвану Мукосвевичу верхуменова(ньія> мвста вечно 
и непорушно ему, и его детєме, и его внучатомЕ, и его ближ- 
ньіме счєтекоме (Луцьк, 1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 8); а даємЕ... 
пану андрЕю волотовичю верху мєнованая мЕста вечно 
и непорушно (Київ, 1433 Р 119); ТА(м) мьі... дали єсми 
ємоу, оу нашоу бранищоу, оу бохотинЕ, єдно место о(т) 

поустини, на йме потока козїА, подли монастирскои паси- 
кн, да осади(т) собв село, у конєць писка (Сучава, 1455 
Созі. II, 559); и тиж єсми ємоу дали и потврвдили она (!) 
сєлишчє, на бахлоуєцЕ, на йме сєлишчє мьквоу влада и св 
мистом от млина на бахлоуєцв, гдє бил млин оничковв 
(Сучава, 1493 Созі. 3. 176); а се того двора з местомв ему 
ие служит и подводв и плату жадного не давати (Городно, 
1497 РИБ 684); 
оцєлово место (і) див. *ОЦЄЛОВгЬ; п ї а т р и - 

но м е с т о (1) див. *ПЇАТРИНЬ; 
землеволодіння, маєток (2): І... іезто к м/азгоу тіїозіу 

пе оапо\¥а рзаіі, згіог ааппаіа тізіа \¥зіа оіпіаіа паз: 
тесі, згеЬго, кипІсу, ^зіакаіа сіагї (Липнишки, 1433 ЗНТШ 
ЬХХУІ, 141); а ти(ж) о шкодьі оубогьі(х) кролє(в)скьі(х) 
и МЕста кролє(в)ско(г) казали єсмо оуси(м) людє(м) воро- 
тити, кто що будє(т) бра(л) (Сучава, 1457 Созі. II, 810). 

2. (торгова площа) торг, базар (2): Жаловали намв вси 
шевци Луцкіе на мЕщанв... Луцкихв, штожв деи они ку¬ 
пу ютв вв месте кожи мальїе неварунковьіе телятиньї, ба¬ 
ранини, козиньї, а передв тьімв деи здавна того не бьівало 
(Луцьк, 1495 АЛМ 88); я макси(м) харитонови(ч) гарка- 
вьі(и) мЕщани(н) киє(в)ски(и) сознаваю симв мои(м) ли- 
сто(м) прода(л) єсми мЕстцо своє коморноє на мвстє подлє 
болницкоє комори оринЕ андрвєвБ жєне (б. м. н., бл. 1500 
ПИ № 2); 

се местомв т є р п б т и (2) платити податок за 
торгівлю чим: а єщє єсмьт имв дали волю што бьі собв дер¬ 
жали, у сочавЕ, одинв доме, а у томе дому корчьму не дєр- 
жАти, ни пива варити, ни меду... пакв ли тотв кто имєть 
ЖИТИ, у ТОМЕ ДОМЕ, бьі ХОТЕЛЕ НЕШТО ОТЕ ТВХЕ ДЄрЖЕТИ, 

тогдьі му-ситв (? — Прим, вид.) св местомв тєрпвти (Су¬ 
чава, 1408 Созі. II, 633); пак тот што имєт жити оу тот доме 
бьі хотеле нешто от тбх держати, тогда имоут с мбстом тер- 
пети (Сучава, 1434 Созі. II, 670); твгноути ис ми¬ 
стом в (2) див. ТАГНОУТИ. 

3. (великий населений пункт) місто (45): Тег іезШЬу... 
оі тезіа сіо тезіа, оі рошеїа сіо рошеїа, аЬо оі обпо)е гетіі 
сіо бгиЬоі'е гетіі \ує2іі Ьу сгегег туїа, пісгоЬо па пісЬ пе 
таіеГ Ьгапо Ьуіі (Луцьк, 1388 2РБ 105); а мьі єсми дали... 
стєфаноу воєводи... городь кєлїю и с мьіто(м) и св озєрьц 
що к томоу городоу слоухаютв, и мисто васлоуи и волосте, 
що к томоу мистоу слухаєтв (Сучава, 1435 Созі. II, 682); 
па(к) ли бьі оусхоти(л) оу коропци мешкати ино ємоу дає(м) 
МЕСТО коропєцв СЕ МЬІТОМЕ СЕ МЛИНО(м) И СЄЛО СТБНКОу К 
томоу причьіняє(м) (Снятин,1454 Р 163); оу Житомири оу 
мєстє ко(р)чомв два(д)цать (б. м. н., бл. 1471 ЛКЗ 92); 
а и самв бьі еси имв ни пь чомв криввдьі нє чнниль и корвч- 
мьі бьі еси своей и не держалв вв месте, и заповедалв бьі 
еси слугамв своимв и мещаномв, штобьі корвчмьі вв месте 
не варили и по селомв (Судомир, 1488 РИБ 222); у іег ро- 
зіируізіа шпіе бгиЬоЬо роїа иЬої зшоіеЬо сіо сіогоііу коїо- 
гаіа усієї осі тізіа к тоіети бшогси у бгибоіе богоНу ^Іоіех 
сіогойу осі тізіа усієї к тисіїаиюи к тоіт Іисіет (Тришин, 
1500 ДПЖН); 
т і з 1 о Веге$1еузкоіе(3) (назва міста) Брест: 

ргу Іот Ьуїу... габсу тізіа ЬеіезІеузкоПо (Тришин, 1500 
ДПЖН); место В иленское(І) (назва міста) Віль¬ 
на: Биль намв чоломв... па не Григорей Исаевичв Громьїка, 
о тьіме, што перво сего дали есьмо ему мвстце городское и 
зв малою улочкою на будованье двора его вв месте Ви- 
ленскомв (Люблін, 1410 АкВАК XI, 5); м є с т о не м є- 
цькоє (1) місто, управління в якому здійснювалось 
згідно з нормами Магдебурзького (німецького) права: 
мьі оуставлАємь... гдє боудє(т) знайдень] бо у до у ть 
в еєлє(х) алюбо в мєстє(х) нємєцькьі(х) имають бьіти инАтьі 
и вьівєдєньг а имають бьіти по(л)скьімь правомь осоу(жє)- 
н(и) (XV ст. ВС 25 зв.); место П и нское (І) (назва 
міста) Пінськ: и тежв дали ему вв месте Пинекомв огорода 
своего дворв собе поселити (Городно, 1497 РИБ 683); и л - 
вовское место (1), место Ливовское (1) 
див. ЛВОВСКИИ; луцкоє место (1), место Л у - 
ц к о е (1) див. ЛУЦКИИ; Овруцкоє место (1) 
див. *ОВРУЦКИИ; стольноє место (1) див. 
*СТОЛНЬІИ; 
О за место (3) (кого, чого) замісти: Про тожв, коли 

она его вв тое именье приняла за сьіна место своєю доброю 
волею ... и онв нехай тое именье держить и имв ся опекаетв 
(Краків, 1489 РИБ 438); у вь мвста (1) (кого, чого) за¬ 
мість: И мьі пожаловали его и дали есмо ему тьіи дворища 
самому пахати и люди садити у вв отчичовв мвста на тьіхв 
пустьіхв земля хв (Краків, 1454 АЛМ 12): на в с в х в 
м в с т є х в (3) повсюди, всюди: тогдьі А слюбою (!) имв 
вєрєнв бьіти и служи(т) на все хв мЕстє(х), бєзо лети, бєз 
хитрости (зіс.— Прим, вид.) (Берестя, 1400 Созі. II, 619); 
Тиж от сєго часоу и на потоум далшїи часьі слюбоуєм... 
Казимироу кролю и свАтои єго короунв полекои... пожито- 
чности их на всАх мвстАх диати и правовати (Сучава, 
1462 ВО II, 284); ни на (о у) к о т о р о м в месте 
(2) ніде: того ради колико возове пошлю(т) о(т) немєцкого 

монастьірБ... щоби о(т) ни(х) нигдє нє оузвли мьіта по на- 
шєи зємли ни на которо(м) мЕстА (б. м. н., 1429 ОІР«А» 
455); и тако(ж)... да сА нє оумвшаю(т) соу(д)ци о(т) я(с)... 
ни глобьі брати... и ни соудити тотьі лю(д) ии оу которо(м) 
месте (Побрата, 1448 ДГПР)\ до т ьі х в м в с т в (3) 
а) до того часу, доти (2): И онв имаєть держати тьіб двв 
ДЕЛНИЦИ МОИ ДБЦИНЬ] И ОТЧИЗНЬ] моєв... до тьіх месте, до- 
кол ємоу отложит двв тисАчи золотьіх, кто боудєт ближній 
к тьш дввма двлницам (Добучини, 1487 АЗ І, 239); б) до 
цього часу, досі (1) : Билв чоломв королю е. м. бояринв 
Кіевскій Пирхайло, штожв давно ему дана волость Олев- 
ско, и онв тое волости ещо и до тьзхв месте не держалв 
(б. м. н., 1482—1491 АрхЮЗР 7/11,9); оттьіхв месте 
(3) від цього часу: Мьі дмитрии инбмв имєнємв кори- 
бу(т)... чинимв то знаємо... ижє о(т) тьі(х) месте... чистаА 
вврность и полна будемв дєржа(т)... тому истому королє- 
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ви... и коруна полскои (Краків, 1388 Р 40—41); имєт бьі- 
ти... мир... от тьіх мість и на по том (Гирлов, 1499 ВО II, 
419). 

ФОРМИ: наз. оди. місто 8 (1443 Сові. II, 185; 1458 МіН. 
Оос. 122; 1462 ВО І, 70; 1468 ВО І, 127; 1476 ВО І, 211, 
216, 217); мєсто 1 <1468 ВО І, 127); ! мість 1 (1429 Сові. І, 
269); зам. род. повніше оцєлово місто 2 (1436 Сові. І, 
459; 1458 Мік. Оос. 122); зам. дав. а хотар томоу місто 
от село 1 (1472 Сові. 8. 88); зам. ор. дадох... село... и 
сь місто за пасикоу 1 (1491 ВО І, 464); зам. місц. одн. оу 
місто оу Черновцєх 1 (1490 ВО І, 420); род. одн.міста 11 
(1404 Р 70; 1408 Сові. II, 630; 1436 Сові. І, 450; 1448 Сові. 
II, 313; 1457 Сові. II, 810; 1458 512; 1462 ВО І, 
70; 1463 ВО II, 295; 1476 ВО І, 212; 1495 ВО II, 63); миста, 
тівіа 8 (1432 ДГВІН; 1490 147; 1500 ДПЖН); места, 
шехіа 3 (1388 7.РІ 104, 105; 1499 АЛРГ 94); зам. знак. 
бил коупил пан короую того миста млиновное 1 (1484 
ВО І, 286); дав. одн. місту,містоу, мАстоу 15 (1404 Р 70; 
1424 Сові. II, 956; 1448 Сові. II, 313; 1451 Сові. II, 403; 1462 
ВО І, 70; 1466 ВО І, 113; 1476 ВО І, 211; 1495 ВО II, 63; 
1499 ВО II, 156 і т. ін.); мистоу 2 (1421 Сові. І, 142; 1435 
Сові. II, 682); знак. одн. місто, мАст(о> 47 (1375 Р 20; 
1400 Сові. 1/26; 1428 Сові. 1, 209; 1439 Сові. II, 52; 1448 
Сові. II, 359; 1454 Р 163; 1466 ВО 1, ПО; 1487 ВО І, 516; 
1492 ВО II, 510 і т. ін.): мисто 12 (1421 Сові. І, 142: 1432 
ДГВІН; 1435 Сові. II, 682; 1448 Сові. II, 313; 1484 ВО 
І, 285, 286); мєсто, шевіо 10 (1444 АЗ І, 42; 1447 АрхЮЗР 
8/ІУ 11; 1468 ВО І, 130; 1469 ВО І, 134; 1489 РИБ 437, 438; 
1496 ПЧФГ 36); ! міст 2 (1493 ВО II, 6); ор. одн. мистомь, 
мистомь, мистом 3 (1456 Сові. II, 791; 1460 ВО II, 276; 
1493 Сові. 5. 176); міс омі, містом 2 (1408 Сові. II, 633; 
1434 Сові. II, 670); местомь 1 (1497 РИБ 684); місц. одн. 
оу (вь, на) місті, містА 7 (1375 Р 20; 1404 ГМ; 1410 
АкВАК XI, 5; 1429 0/Р«Л» 455; 1448 ДГПР; 1466 ВО 
I, 96; 1495 АЛМ 88); на (вь, оу) мєстє, месте 9 (бл. 1471 
ЛКЗ 91 зв., 92; 1484 РИБ 351; 1488 РИБ 222; 1497 РИБ 
683; 1498 ГВКЛ 22); місти 1 (1490 АЗ І, 92); на містє 1 
(бл.1500 /7Я№ 2); намістЖ 1 (XV ст. СЯ 43); наз.мн. міста 
1 (1457 Сові. II, 811); миста, шіхіа 2 (1433 ЗНТШ ГХХУІ, 
141; 1449 Сові. II, 747); род. мн. місті, мість 7 (1388 Р41; 
1436 Сові. І, 450; 1462 ВО II, 284; 1482—1491 АрхЮЗР 7/11, 
9; 1487 АЗ І, 239; 1499 ВО II, 419, 420); мисть 1 (1453 Сові. 
II, 765); мєсть 2 (1429 Сові. І, 269; 1487 РИБ 435); зам. ор. 
сь мість 3 (1468 ВО І, 125, 126); дав. мн. містомь 2 
(1429 Сові. І, 280; 1445 Сові. II, 729); местомь 1 (1496 
ПДВКА. 61); знах. мн. міста 10 (1429 Сові. І, 280; 1430 
АрхЮЗР 8/ІУ, 8; 1433 Р 119; 1436 Сові. І, 444; Сові. 
11,706; 1437 Р 136; 1445 АкЮЗР І, 18; 1446 АкЮЗР І, 18; 
Р 152; 1454 АЛМ 12); мєста 1 (1443 Сові. II, 179); ор. мн. 
місти 2 (1401 Р 64; 1436 Сові. II, 706); місти 1 (1436 Сові. 
II, 698); місц. мн. по міста(х) 1 (1453 ПГОВ); на містАх 
1 (Н62 во п, 284); на містє(х) 1 (1400 Сові. II, 619): на 
(оу) мисти(х), мистихь 2 (1443 Сові. II, 119; 1449 Сові. 
II, 746); на (в) мєстє(х) З (XV ст. ВС 6, 13 зв.,-25 зв.); зам. 
род. мн. прїити... до их милости зємлАх и містах 1 (1499 
ВО II, 422); знах. де. місті 2 (1435Сові. І, 403; 1436 ВАМ 
33); мєсті 1 (1429 Сові. І, 280). 
Дав. ще МЄСЦО, *НОВОЄ МЄСТО. 

М'ЙСТО2, МЕ5ТО прийм. (2) (з род.) (виражає об'єкт¬ 
ні відношення) (кого, чого) замість: І 1е2 іезШЬу... па 
їтепїе, аЬо па Іізіу рапо^ хпатепііусЬ репіаге) Ьу 
рогусгії... ту... тезіо іпзгісЬ газіа^ ітепіе газ!а\у- 
Іепоіе пагпашепиіето (Луцьк, 1388 ІРІ 106); тогдьі па(н) 

птрашь пилнковичь не моглт> бьіти к тому розьизду але 
політшгь своА села тисмАнчаньї и тото(т)ь розьиздь прАтє- 
лю (так.— Прим, вид.) своєму пану Аньчієви зубрєви 
себе місто моцно о добьітьє и о страчіньє (Галич, 1404 
-Р 68). 
Див. ще В'ЬМ'бСТО. 

*М'Йстеки див. *М'6СТЬСКИИ. 
*М'6СТЦЄ див. МЄСЦО. 
♦М'ЬСТЦО див. МЄСЦО. 
*М'ЙСТЬЦЄ див. МЄСЦО. 
*М'6СТЬІЧЬ див. М'БСТИЧЬ. 
ї М'БСТЬ див. М'йСТО1. 
*М'йСТЬСКИИ прикм. (5) міський (4): о поустьтнї еєль- 

скои алюбо мєстьскои (XV ст. ВС’ 23 зв.); Вьізнаваємь 
симь нашьімь листомь... и(ж)... дали єсмиємоу... мєшка- 
нє... и придали єсми ємоу по(л) мьіта и мли(н) містски 
(Снятин, 1454 Р 162—163); 
братьство мєстьскоє (1) див. БРАТСТВО. 
ФОРМИ: знах. одн. ч. містски (1454 Р 163); місц. одн. с. 

о мєстьско(м) (XV ст. СЯ 9 зв.); місц. одн. ж. о мєстьскои 2 
(XV ст. ВС 7, 23 зв.); о мєськои 1 (XV ст. ВС 23). 
Див. ще *М'йСТИЦКИИ. 
*М'6СТЬЦЄ див. МЄСЦО. 
*М'6СТЬЧАНИНЬ див. М'БЩАНИНЬ. 

*М'6СТ'6ЧКО с. (2) містечко: А мнв кнА<зю> Михайлу 
Васильєвич(у) Избаразкому достал сА город Вишнівєць 

ИС МБСТІЧКОМ И С ТЬІМ СЄЛОМ, ШТО ПОД МІСТІЧКОМІ, И З МЬІ- 

томь вьішнівіцким (Вишнівець, 1482 АЗ І, 81). 
ФОРМИ: ор. одн. містічкомь, містічком (1482 АЗ 

І, 81). 
*М'*СЦЄ див. МЄСЦО. 
*М'йСЧАНИНЬ див. МчБЩАНИНЬ. 
♦М'ЬСЧАНИНЬ див. М'ЬЩАНИНЬ. 
*М'*СЬЦЄ д;ів. МЄСЦО. 
♦М'йСЯЦЬ див. *М'йСАЦЬ. 
*М'ЬСАЦЬ див. *М'6САЦЬ. 
*М'6САЦЬ ч. (389) (одиниця виміру часу) місяць; Пи¬ 

сані ві великомь Луцку, лета оті создания мира 6830, 
индикта семого, месеца декабря 8 дня (Луцьк, 1322 
АрхЮЗР 1 /VI, 3); а по о(т)повьдьньи стояти миру за мб- 

сАць (б. м. н., 1352 Р 6); А писані листь оу смотричи... 

мцА марта зі (Смотрич, 1375 Р 20); а на крипость тому и на 
потвєржиньє вєлбли єсми нашю пєчат великую привісити 
оу нашємь городі оу сочаві оу літа шєсто чисачиє (!) ц и а 
мисАцА ноАбрА оу иї ден (Сучава, 1393 Сові. І, 14); П(и>сан 

оу Києве, под лєт(ьі) рожєства Х(ри>с(то>ва а лет и улз 

лет, м<є)с(є>цаоктАбр<а>зі ден (Київ, 1437 АЗІ, 34); писа(н) 

в острозі и мца июнА гі днь на завт(р)іє Армарка 
в домоу в пана микитині (Острог, 1458 ОЖДМ); доконча- 

ли шию каплицю письмомь мця октябра ві... (Краків, 1478 
ОБРИ 131); Писа Іон Попович оу Ясох в літо ~£. зи, мб- 

сАца мартїя кє день (Ясси, 1500 ВО II, 176). 
ФОРМИ: род. одн. місАца, місяца 163 (1398 ДГПМ; 

1402 Сові. II, 621; 1433 Р 119; 1445 АкЮЗР І, 18; 1457 ВО 
І, 5; 1469 ВО І, 136; 1478 АЗ І, 76; 1485 ВО II, 372; 1500 
ВО II, 176 і т. ін.); місєца 5 (1403 Р$ 338; 1410 АкВАК 
XI, 5; 1465 АкВАК III, 4; 1491 АЗ І, 97; 1500 АСД II, № 3); 
месяца, шехіаса 6 (1430 АрхЮЗР 8/ІУ, 9; 1447 АрхЮЗР 
8/ІУ, 11; 1451 АрхЮЗР 8/ІУ, 17; 1452 АрхЮЗР 8/ІУ, 61; 
1459 АрхЮЗР 8/ІУ, 19; 1494 ВО II, 389); мисяца, мисАца, 
м<и>с<А)ца, шЇ8(іа)са 6 (і440 н І42; 1465 иЬ 176; 1487 
АЗ І, 241; 1488 АЗ 1, 242; 1494 АЛМ 54; 1500 АЛМ вип. 2, 
59); месеца, м<є>с(є)ца, м(єсє)ца 12 (1322 АрхЮЗР 1 /VI, 
3; 1389 РЕА І, 28; 1437 АЗ І, 34; 1440 АрхЮЗР І/УІ, 5; 
1454 АЗ III, 10; 1472 АрхЮЗР 8/ІІІ, 3; 1480 ВО І, 238; 
1488 АЗ І, 88; 1495 РИБ 621; 1499 РИБ 777 і т. ін.); ми- 
сАцА'ітшіасІа 3 (1393 Сові. І, 14; 1420 АЗ І, 26; 1421 А* 
I, 27); місАцА,місяця3(1392—1393 РФВ 171; 1451 АкЮЗР 
II, 106; 1466 АЗ І, 61); м<і>с<а)ца 1 (1487 АЗ І, 240); міси- 

ца І (1497 Сові. 3. 224); м(с)ца,мсца, мца 144 (1400 Сові. І, 
37; 1407 434; 1422 Р 98; 1434 Сові. II, 670; 1445 
ЗНТШ СХУ, 19; 1452 Р 161; 1460 Со5/. 5. 41; 1471 ШР«А* 
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527; 1486 ОС 144; 1500 Сові. 3. 231 і т. ін.); м(с)цА,мцА, 

мсця, мця 18 (1375 Р 20; 1386 Р 31; 1407 Сові. II, 629; 1413 
ОБРН 116; 1433Р 127; 1439 Сові. II, 713; 1445 Р 151; 1448 
Сові. II, 735; 1473 ЗНТШ V, 3; ІШОБРН 131 і т. ін.); мі>- 
(с)цА 1 (1392 Сові. І, 8); мАсца 1 (1428 Сові. І, 202); м(с)цБ 
1 (1442 Сові. І, 101); знак. одн. мЬсАць 4 (1352 Р 6; 1433— 

1443 АРМ; 1476 ВО І, 212; 1479 ВО II, 351); м(с)ць, мць 
2 (XV ст. СЯ 43; 1491 ВО І, 460); шехіес 1 (1388 ІРЬ 106); 
знах. мн. мєсАци 1 (XV ст. ВС 34 зв.); мєсєци 1 (XV ст. ВС 
20 зв.); м(с)ци, мци 11 (1429 Р 114; XV ст. ВС 16, 21 зв. 
22,22 зв., 34 зв., 35, 38 зв.; СЯ 42, 42 зв.); м(с)цБ 1 (1448 
Сові. II, 734); знах. де. м(с)ца (XV ст. ВС 8 зв., 35); ор. де. 
мЬсАцьма (1462 ВО II, 285). 
М'БТИ див. ИМ'ЬТИ. 
М'ЕЩАНИНЬ, МЄЩАНИНЬ, М'йЩАНИНЬ, МЄЩА- 

НИН, МЄЩАНЇНЬ ч. (42) (житель міста) міщанин, го¬ 
родянин: І Іе2 хеЬу тупсаге... з Іа1з2І\уугпі репегті... заті 
С2ЄГЄ2 розіа ПазгоЬо шоіешосіу, І ІЄ2 С2ЄГЄ2 тезгсгап, коїо- 
гут коїше оЬусгаіет, Іако^усЬ ітаіі пе зтеїіЬу (Луцьк, 
1388 2РЬ 108); мьі алєксандрь воєвода... чинимь знаме¬ 
нито... ожє єсмьі доконали сь радуАми (!) и сь мбстьчАнн 
илвовского мьста и сь усьмь поспольствомь ихь (Сучава, 

1408 Сові. 11, 630); а кнзА юрьєвьі(х) боАрьбн(л) при то(м) 
пань патрикьи краєвскии... а па(н) томко мьщанинь лоуц- 
кии а пань Ацко бєрєстиискии мьщанинь (Острог, 1458 
ОЖДМу и тьіми рази тьіє мєщанє вроуцькиє... просили 
нась абьіхмо єщо имь тьіє ко(р)чмьі на колико годо(в) про¬ 
дали (Краків, 1489 АКВ); А с нами в тот чась били пань 
Олехно Скорута... и мещанинь кіевскій Ганко, и иншїи 
(Київ, 1491 АрхЮЗи 8/IV, 158); Я макси(м) харитонови(ч) 
горкавьі(и) мьщани(н) киє(в)ски(и) сознаваю симь мои(м) 
листо(м) прода(л) єсми мьстцо своє коморноє... оринь анд- 
рвєвь жєнь (б. м. н., бл. 1500 ПИ №2). 
ФОРМИ: наз. одн. мБщанинь, мВщанинь,мВщани(н) 

3 (1458 ОЖДМ; бл. 1500 ПИ №2); мещанинь, мєщанїнь, 
міщанин 5 (1467 АЗ 63; 1491 АрхЮЗР 8/ІУ, 158; 1495 ВК; 
XV ст. ВС 18 зв.); род. одн. мєщанина, мєщанїна (1498 
ЧІАФ; XV ст. ВС 29); дав. одн. мєщанину (1494—1495 
АЛРГ 59); знах. одн. м-Ьщанина (1495 АЛМ 88); наз. 
мн. мВщанє, мВсчанє 6 (1465 АкВАК III, 4; 1495 
АЛМ 88, 89; 2-а пол. XV ст. АЛМ 9; 1499 ВО II, 154); 
мєщанє, мєшчанє 8 (1466 АЗ І, 63; бл. 1471 ЛКЗ 91 зв.; 
1471 АрхЮЗР 8/III, 628; 1487 РИБ 227; 1489 АКВ; 
1495 ВЬ II, 63; ВСоб.); род. мн. мВщань 1 (1495 АЛМ 
88); мєщан 1 (1490 АЗ І, 92); дав. мн. мЬщаномь,мАсчаном 
4 (1495 АЛМ 88; 1499 ВО II, 154); мєщаномь 2 (1488 РИБ 
222; 1489 АКВу мВсчАномь 1 (1445 Сові. II, 729); знах. мн. 
мВщань 2 (1495АЛ/И 88); тезгсгап 1 (1388 ІРЬ 108); 
ор. мн. мЬщаньї 1 (2-а пол. XV ст. АЛМ 9); мВстьчАньї 1 
(1408 Сові. II, 630); мещаньї 2 (1389 РЕА І, 27). 

*МЯСНЬІИ прикм. (5) (призначений для зберігання, про¬ 
дажу м'яса) м’ясний (2): а єщє єсмьі имь дали волю што би 
собв дєржАли, у сочавь, одинь домь, а у томь дому корчьму 
нє держати, ни пива варити, ни мєду, ни мєснїи ни (? — 
Прим. вид.) ьткьі дєржАти (Сучава, 1408 Сові. II, 633); 

а оу том домоу корчмоу нє держати, ни пива варити, ни мед, 
ни мАсньїи клАткьі (? — Прим, вид.) держати, ни хлВба 
продати (Сучава, 1434 Сові. II, 670); 
О м я с н ьі е запуст ьі (3) (тиждень перед великим 

постом) масниця, запусти: А рокь имь тьіе корчми 
почати варити — на мясньїе запусти великого поста (Ра- 
домль, 1487 РИБ 228); а почати имь тне ко(р)чмьі варити 
на рокь на мАсньїє запоустьі великого поста какь трєти(и) 
годь ви(и)дєть пє(р)воє ихь коупли (Краків, 1489 АКВ). 
ФОРМИ: знах. мн. мясньїе, мАсньїє 3 (1487 РИБ 228; 

1489 АКВ); мєснїи 1 (1408 Сові. II, 633); мАсньїи 1 (1434 
Сові. II, 670). 
МАКОВИНЬ ч. (2) (особова назва): а вьіволиль то па(н) 

колб филь мАковичь и своєю братьєю... ижь оу той поло¬ 
вини дбдниньі и оу другои што пьрвоє купиль пань кола 
нь можь(т) габати филь а ни єго братьА (Галич, 1409 Р 74). 
ФОРМИ: наз. одн. мАковичь (1409 Р 74). 
МАСНИКЬ ч. (1) м’ясник, різник: И також єсмо дали 

и потврьдили (вориг. и потврьдили повторюється.— Прим, 
вид.) томоу... монастироу а фалчоу и три фєртали вино- 
града... пооузли тьіхже виноградовь, що бьш дал... мона¬ 
стироу пан Юга вистїАрник, що жє бьіл ои коупил тот вино¬ 
град от Жоурковь мАсникь, сьзна Киш Ласльоу от Хрьлова 
(Гирлов, 1499 ВО II, 147—148). 
ФОРМИ: наз. одн. зам. род. от... мАсникь (1499 ВО II, 

148). 
*МАСНЬІИ див. *МЯСНЬІИ. 
*МАСОПУСТНЬІЙ прикм. (1) 0 субота м А с о • 

п у с т н а я див. ^СУБОТА. 
ФОРМИ: знах. одн. ж. мАсопустную (1401 Р 64). 
*МАСОПУСТЬ ч. (1) (цсл. мАсопоусть) (передостання 

неділя перед великим постом) заговини, пущення: а ми слу- 
боуємо (так.—Прим, вид.) ему... тбхо д тисАчи рублиі воро- 
тити исполна г того лвта на мАсопусто (Луцьк, 1388 Р 37). 
ФОРМИ: знах. одн.мАсопусто (1388 Р 37). 
Див. ще * МАСОПУСТЬІ. 
* МАСОПУСТЬІ мн. (2) (передостання неділя перед ве¬ 

ликим постом) заговини, пущення: іхо жє ждати имаєть 
намо о(т) тихо мА(с)пусто за г лвта (Луцьк, 1388 Р 37). 
ФОРМИ: род. мА(с)пусто (1388 Р 37); ор. мАсопусть» 

(1388 Р 37). 
Див. ще *МАСОПУСТТ>. 
* МАСТО див. М'ЬСТОС 
*МАСЧАНИНЬ див. М'ЬЩАНИНЬ. 
* МАСАЦЬ див. *МчБСАЦЬ. 
*МАТЄЛЬ ч. (2) (сзя.тапіеі, лат. тапіит) рід верхнього 

одягу, плащ: Ть(ж) оуставлАємь хто с коимь имєєть гранї- 
цю о лб(с) а воидб(т) чєрє(с) гранїцю оу лє(с) а то(т) єго за- 
станєть має(т) оу нєго оузА(т) за пєрвоє застатьє сокироу 
а вьдроугоє застанЖ(т) любо мАтєль алюбо соукню (XV ст. 
ВС 37). 
ФОРМИ: знах. одн. мАтєль,мАтє(л) (XV ст.ВС 29зв.,37). 
*МАШКАНЇЄ див. *МЄІІ1КАНЬЄ. 
*МХДРИЧКА див. МОУДРИЧКА. 
*МХЖЬ див. МОУЖЬ. 
МЖНДРИЧКА див. МОУДРИЧКА. 
МЖЧЮКЬ див. МЬЧЮКЬ. 
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